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บทคัดย่อ 
 

การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัเพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วิธีด าเนินการวิจยัมี 3 ขั้นตอน ในขั้นตน้ศึกษาและก าหนดองค์ประกอบการบริหารคุณภาพ ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวเกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
แล้วตรวจสอบผลด้วยการสนทนาเชิงลึกกับผูท้รงคุณวุฒิ ขั้นท่ีสองศึกษาเฉพาะกรณีระบบ
บริหารงานคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่งท่ียนิดีใหค้วามร่วมมือ
ในการศึกษาวิจยั และสัมภาษณ์ผูบ้ริหารระดบัคณบดี หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และผูท่ี้
รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพของสาขาฯ รวม 18 ท่าน รวบรวมขอ้มูลสภาพการบริหารจดัการ
คุณภาพการศึกษา ปัญหาและความตอ้งการในการปรับปรุงพฒันาท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวเกณฑ์การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ ขั้นท่ีสามจดัท าร่างรูปแบบและกลไกการบริหารท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ แลว้น าไปตรวจสอบความครอบคลุมความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นทางปฏิบติั โดยกลุ่ม
ผูท้รงคุณวฒิุทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบติั แลว้จดัท าเป็นรูปแบบและกลไกเพื่อการด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติและบริบทการ
บริหารจดัการท่ีระดบัสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

จากการวิจยัน้ีพบว่าองค์ประกอบการบริหารคุณภาพท่ีสอดคลอ้งเกณฑ์การประกัน
คุณภาพแนวเกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติมีทั้งส้ิน 
12 องค ์ประกอบหลกั และ 52 องคป์ระกอบย่อย ปัจจุบนัระบบบริหารงานคุณภาพของสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ มีโครงสร้างการบริหารแตกต่างกนั ขาดการท างานในเร่ืองการจดัการความรู้ การ
จดัท าขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขายงัไม่เป็นปัจจุบนั สาขาวิชามีความตอ้งการระบบ
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บริหารท่ีเป็นสากล รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานท่ีเสนอประกอบดว้ย
หลักการและวตัถุประสงค์ โครงสร้างการบริหารจัดการและการจัดกลุ่มงาน และกลไกการ
ด าเนินงานซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชา 2) การด าเนินงานตาม
วงรอบการประเมิน-การพฒันา ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา และ 3) การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการ
บริหารและการทบทวนสถานภาพการพฒันา ส่วนกรอบการประเมินการพฒันาการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศฯจะประเมินทั้ง 12 องคป์ระกอบหลกั 52 องคป์ระกอบย่อย ใน 2 มิติ คือ มิติกระบวนการ
และมิติผลการด าเนินงาน ระบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ จะให้รายงานผลการประเมิน เป็นรายงานท่ีให้ขอ้มูลป้อนกลบั (Feedblack) 
เพื่อการปรับปรุงในประเด็นต่างๆตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีสาขาวิชาสามารถใช้
ก าหนดการปรับปรุงคุณภาพการบริหารท่ีระดบัสาขาไดโ้ดยตรง 
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ABSTRACT 
 

This research is to introduce the management and operation mechanism  for 
management excellence. For home economics  disciplines at Rajabhat University How to perform 
the research contains 3 steps in an initial study and defines quality management relative to 
excellence management standard criteria for national quality evaluation. Then the result element 
will be validated by discussion in-depth with the senior, the discussions with the experts will use 
the structure interview. The second stage, will study only the quality management system of 
department of Home Economics Brach. The six Rajabhat University is willing to study, research 
and interview the executive-level, Dean, and the responsible for maintained quality assurance 
work of 18 people. This interviews, is structures to collect data of management environment and 
quality education. The problem and the need to improve the development of concepts related to 
management excellence criteria. The third stage used to study both previous stages or procedures 
are basis to drafting the pattern and assign mechanism by senior discussion to improve 
mechanism for excellence management according to Home Economics Brach of Rajabhat 
University. 

From this research, it was found that quality management elements that conform to 
the criteria for quality assurance, evaluation criteria the management excellence award by the 
national quality criteria,  has 12 main elements and 52 sub-elements. The current condition of 
quality management system of home economics disciplines in Six Rajabhat University, 
administrative structures need to be improved,  lack  of  knowledge management. The information 
technology  is not up to date. There is needs to upgrade to be a global management system. The 
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model and operations consists of Principles and objectives and management structure and  work  
process at the department level, Which can be divided into three major parts: 1) preparations at 
the departmental level  2) operations, based on assessment and development cycle in  3 academic 
years and 3) evaluation of the success in  the development of quality management, review the 
status of development, and decision  for  further action, based on executive development 
assessment .The assessment report  is the key to success of the system  (the  feedback  report  for  
improvement  or OFI) for  excellent  performance  and  development. 
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กติติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงลงได้ด้วยความกรุณาจาก รองศาสตรจารย ์ดร.อุทยั  
บุญประเสริฐ และดร.สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ช่วยให้ค  าปรึกษา แนะน า 
และปรับปรุงแกไ้ขอยา่งใกลชิ้ดตลอดระยะเวลาของการท าวิทยานิพนธ์ ซ่ึงผูว้ิจยัรู้สึกซาบซ้ึงเป็น
อยา่งยิง่ และขอกราบขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอยา่งสูง 

ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย ์ดร. ไพฑูรย ์สินลารัตน์ ดร.ประสิทธ์ิ เขียวศรี  
ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี และ ดร.ดิเรก วรรณเศียร ท่ีกรุณาสละเวลาเป็นกรรมการสอบและให้
ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่องานวิจยั ท าใหง้านวิทยานิพนธ์น้ีสมบูรณ์ยิง่ ข้ึน 

ผูว้ิจยัไดรั้บความอนุเคราะห์อยา่งสูงและขอกราบขอบพระคุณผูท้รงคุณวุฒิทุกท่านตาม
รายช่ือในภาคผนวก ท่ีเสียสละเวลาให้ผูว้ิจยัไดป้รึกษา ให้สัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึก การเขา้ร่วม
ประชุมกลุ่ม และร่วมตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบและกลไกการ
บริหารฯ ขอขอบคุณผูเ้ช่ียวชาญท่ีกรุณาตรวจเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 

ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย ์และอาจารยพ์ิเศษประจ ารายวิชาหลกัสูตรศึกษาศาสตร
ดุษฎีบณัฑิต สาขาการจัดการการศึกษาทุกท่าน ท่ีประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และถ่ายทอด
ประสบการณ์ท่ีมีคุณค่ายิ่งต่อผูว้ิจยั และขอขอบคุณเจา้หนา้ท่ีทุกท่านในวิทยาลยัครุศาสตร์ท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งช่วยเหลือในการจดัการประชุมและการสมัมนาวิทยานิพนธ์ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุรีท่ีสนับสนุนทุนการศึกษา ขอขอบคุณผูบ้งัคบั 
บญัชาทั้งในอดีตและปัจจุบนั ท่ีอนุญาตให้ผูว้ิจยัใช้เวลาศึกษาวิจยั และเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน
เพื่อนๆ ร่วมรุ่น พี-่นอ้งท่ีศึกษาในสาขาการจดัการการศึกษา ท่ีใหก้ าลงัใจและช่วยเหลืออยา่งดียิง่ 

ขอกราบขอบพระคุณบิดามารดา คุณสมศกัด์ิ เกิดประเสริฐ คุณรัตนา เกิดประเสริฐ  
ท่ีให้ความรักและความห่วงใยตลอดมา รวมทั้ง คุณรัตน ทิพยผ์อ่ง และ ด.ช.ศิรสิทธ์ิ ทิพยผ์อ่ง สามี
และลูกชายผูเ้ป็นท่ีรัก ซ่ึงคอยสนบัสนุน ช่วยเหลือ เอาใจใส่ตลอดเวลา รวมทั้งญาติพี่นอ้งทุกท่านท่ี
คอยเป็นก าลงัใจใหผู้ว้ิจยั จนท าใหผู้ว้ิจยัประสบความส าเร็จในการท าวิทยานิพนธ์ฉบบัน้ี 

 
ศตรัตน์  ทิพยผ์อ่ง
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ที่มาและความส าคญัของปัญหา 

ความพยายามในการพฒันาการบริหารขององคก์รให้กา้วหน้า ให้มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูง เป็นส่ิงส าคญัยิง่ในการบริหารจดัการองคก์รต่างๆ อยูต่ลอดเวลา มีการเคล่ือนไหว
และมีการคน้หานวตักรรมต่างๆ ในการบริหารคุณภาพองคก์รอยู่เสมอ โดยตั้งแต่ราวๆ ทศวรรษท่ี 
1980 เป็นตน้มา จุดเนน้ในเร่ืองการบริหารคุณภาพ (Quality Management - QM) ไดป้รากฏโดดเด่น 
และได้กลายเป็นแนวโน้มส าคญัในการพฒันาองค์กรและการพฒันาการบริหารจัดการ และมี
บทบาทผลกัดนัการบริหารจดัการองคก์รสู่ระดบัท่ีไดรั้บการยอมรับของความเป็นองคก์รชั้นน า เป็น
องคก์รท่ีมีการบริหารอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ คุณภาพสูง ซ่ึงย่อมมีความไดเ้ปรียบใน
การแข่งขนั (Competitive Advantage) สูง ตามหลกัการบริหารจดัการแนวใหม่ดว้ย  ดงัจะเห็นได้
จากการใหค้วามส าคญัของการบริหารจดัการ โดยกรอบการบริหารจดัการท่ีเป็นระดบั ท่ีเรียกกนัว่า 
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ซ่ึงจะน าไปสู่ระดบัโลก  ท่ีเป็นท่ีกล่าวถึงและนิยมปฏิบติักนัแพร่หลายเป็น
อยา่งมากในประเทศต่างๆ  

ดว้ยผลพวงของกระแสโลกาภิวฒัน์ ไดก่้อให้เกิดกระแสเร่ืองมาตรฐาน การบริหาร
คุณภาพและการประกนัคุณภาพแพร่กระจายไปทัว่โลก ทั้งในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาค
บริการ และการประกอบการต่างๆ และไดร้วมไปถึงภาคการศึกษาดว้ย ซ่ึงการศึกษาในประเทศไทย
ก็มิได้พน้กระแสการบริหารคุณภาพน้ี จึงเกิดการเคล่ือนไหวในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการการศึกษาอย่างกวา้งขวางในทุกระดับการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา 
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทยได้น าระบบประกันคุณภาพ ตามระบบมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ และตามแนวทางของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา 
(สมศ.) ซ่ึงเป็นระบบการประเมินและรับรองคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) และการน า
เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award 
หรือ (PMQA) ของส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มาใช ้เพื่อยกระดบั
มาตรฐานและคุณภาพการบริหารสถานศึกษา  

ขณะเดียวกนัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาในต่างประเทศไดใ้ช้ระบบคุณภาพและเกณฑ์ตาม
มาตรฐานสากล รวมถึงรางวลัท่ีเก่ียวกบัคุณภาพการบริหารจดัการ เพื่อพฒันาให้การบริหารจดัการ
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องคก์รและการด าเนินตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานสากล ตาม
ระบบบริหารคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร หรือ Total Quality Management - TQM ซ่ึงเป็นการน าเอา
หลกัการและแนวคิดการจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์รมาประยกุตใ์ชแ้นวทาง Malcolm Baldrige 
National Quality Award-MBNQA หลกัการดงักล่าวเป็นแม่แบบเกณฑข์องรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา (ช่วงโชติ พนัธุเวช,2550, น. 13-15) รางวลัคุณภาพแห่งชาติดงักล่าวน้ีถือเป็น
รางวลัระดบัโลก รัฐบาลไทยไดใ้หค้วามส าคญั จึงมีการผลกัดนัใหน้ าแนวปฏิบติัตามเกณฑ์รางวลัน้ี 
มาเป็นส่วนส าคญัของแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขนัของประเทศ ในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั ท่ี 9 โดยสนับสนุนและ
ผลกัดนัให้องคก์รต่างๆ น าเกณฑร์างวลัคุณภาพดงักล่าวไปใช ้ซ่ึงเป้าหมายส าคญัของรางวลัน้ีอยูท่ี่
การพฒันาความสามารถดา้นการบริหารจดัการ วิธีปฏิบติัและผลการด าเนินงานให้อยูใ่นมาตรฐาน
ระดบัโลก โดยใชเ้กณฑก์ารประเมินท่ีเรียกว่า รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality 
Class หรือ TQC) ซ่ึงเป็นเกณฑใ์นขั้นตน้ของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality 
Award หรือ TQA) ท่ีองคก์รทุกภาคส่วนใชเ้ป็นแนวทางแบบบูรณาการทั้งระบบในการพฒันาการ
บริหารจดัการท่ีส่งผลให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ และขีดความ สามารถขององคก์รโดยรวม 
(สถาบนัเพิ่มผลผลิต, 2553, น. 4)  

ในภาคการศึกษาของไทยขณะน้ี ยงัไม่มีการน าเกณฑ์ดงักล่าวมาใช้อย่างชัดเจน แต่
สถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย ต่างก็มุ่งพฒันาศกัยภาพและการบริหารสู่มาตรฐานสากล ซ่ึง
สอดคลอ้งกับท่ีเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาคาดหวงัว่า สถาบนัอุดมศึกษาจะพฒันา 
คุณภาพการจดัการศึกษาและพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ย ัง่ยนืและเป็นท่ียอมรับจากทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยให้ความส าคญัเร่ืองคุณภาพการอุดมศึกษาและร่วมส่งเสริมสนบัสนุนให้สถาบนั 
อุดมศึกษาจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หากไดน้ าระบบดงักล่าวมาทดลองใชก้บัสถาบนัอุดมศึกษาให้
กวา้งขวางยิ่งข้ึน ก็น่าจะเป็นส่วนเสริมท่ีท าให้สถาบนัอุดมศึกษามีระบบบริหารจดัการท่ีแขง็แกร่ง
ยิง่ข้ึน นบัไดว้่าเป็นการเสริมระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา (Education Quality Assurance) 
ตามแนวทางของส านกังานรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา (สมศ.) และแนว 
ทางระบบการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) ท่ีส่งเสริมให้ด าเนินการอยู่ใน
ปัจจุบนั น่าจะเป็นส่วนท่ีช่วยให้ผูบ้ริหารสถานอุดมศึกษาไดต้ระหนักถึงความส าคญัและด าเนิน 
การพฒันาการบริหารจดัการท่ีน าไปสู่มาตรฐานท่ีทนัสมยั เป็นสากลและอาจกา้วไกลไปสู่ระดบัท่ี
กา้วหนา้ เป็นมาตรฐานแบบท่ีเรียกกนัว่า World Class ได ้และน่าจะเกิดประโยชน์เป็นอยา่งมากต่อ
สถาบนัอุดมศึกษา ต่อการพฒันาการบริหารจดัการและการยกระดบัคุณภาพขององคก์รทางการ 
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ศึกษา เพราะเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) ซ่ึงเป็นบนัไดขั้นตน้ของรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) 

ส่ิงส าคญัท่ีเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ส าหรับองคก์รท่ีพยายามใชเ้กณฑ ์เกณฑก์ารบริหารสู่
ความเป็นเลิศ (TQC) และเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ก็คือ จะได ้Opportunity for 
improvement ท่ีในวงการบริหารระบบน้ีเรียกวา่ OFI หรือ โอฟ่ี ท่ีจะไดม้าจาก Feedback report จาก
ผลของการประเมิน ในประเดน็ต่างๆ ดา้นการบริหารตามกรอบการประเมินตามแนวทางด าเนินการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ (ส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 2553, น. 1-11) การน าแนวทางบริหารจดั 
การตามเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศมาใชใ้นการพฒันาคุณภาพการบริหาร เพื่อใหห้น่วย 
งานหรือองคก์รมีแนวทางในดา้นวิธีปฏิบติังานและมีผลการด าเนินการในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ตามระดบัมาตรฐานโลก และพฒันาขีดความสามารถดา้นบริหารจดัการในองคก์รในประเทศไทย  
ซ่ึงจะช่วยให้ไดป้ระเด็นและแนวทางการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการของตนเองตามก าลงั
ศกัยภาพของตนเอง และหากองคก์รไดพ้ฒันาตามกรอบประเด็นการบริหารจดัการท่ีกา้วหนา้ไปได้
ไกลมากๆ ก็สามารถท่ีจะกา้วน าไปสู่ระดบัความเป็นองคก์ารแนว World Class ท่ีเป็นระบบไดดี้
ยิง่ข้ึนต่อไป (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2551, น.65-70 ) การบริหารสู่ความเป็นเลิศและการ
บริหารตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติยงัเป็นแนวความคิดใหม่ในการบริหารและจดัการศึกษา
สาขาวิชาในระดบัอุดมศึกษา การวิจยัเร่ืองดงักล่าวยงัมีนอ้ยมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในปัจจุบนัยงัไม่
มีการ ศึกษาวา่รูปแบบการบริหารจดัการของสาขาวิชาตามแนวคิดน้ีควรมีลกัษณะท่ีชดัเจนอยา่งไร 

สาขาคหกรรมศาสตร์เป็นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในมหาวิทยาลยัราชภฏัหลายแห่ง เป็น
สาขาวิชาชีพชั้นสูง มีแขนงวิชาท่ีส าคัญ คือ อาหารและโภชนาการ พฒันาการเด็กและความ 
สัมพนัธ์ในครอบครัว เส้ือผา้และส่ิงทอ การจดัการบา้นเรือนและบริโภคศึกษา และการตกแต่งบา้น
และการตกแต่งภายใน ปัจจุบนัเป็นสาขาท่ีมีความจ าเป็นต่อการพฒันาประเทศ ผูท่ี้ส าเร็จการ ศึกษา
มีโอกาสการมีงานท าและมีรายได้ท่ีย ัง่ยืน ก าลงัเป็นท่ีตอ้งการของตลาดแรงงาน ทั้งในภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในภาวะเศรษฐกิจฐานความรู้ท่ีปรับเปล่ียนอยา่งรวดเร็ว
และมีการแข่งขนักนัสูงเช่นน้ี (ทศันา เมฆเวียน, 2549, น,2) นอกจากตอ้งผลิตผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาท่ีมี
คุณภาพตามมาตรฐาน ตอ้งรักษาระดบัมาตรฐานคุณภาพแลว้ ยงัตอ้งการการบริหารจดัการและ
พฒันาองคก์รท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศไปพร้อมกนัไดด้ว้ย จากงานวิจยัของ อมรรัตน์ อนนัตว์ราพงษ ์
(2548) และ ลกัขณา สกุลลิขเรศสีมา (2551) พบว่า การเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์มีประโยชน์
มากท่ีสุดเพื่อเขา้สู่อาชีพ แต่สภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราช
ภฏั ยงัประสบปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสู่อาชีพ สอดคลอ้งกบั
รายงานการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา (2554, น. 110) ท่ี
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สรุปวา่สาขาวิชามีความตอ้งการท่ีจะพฒันาและส่งเสริม สนบัสนุนใหน้กัศึกษามีความรู้ ความเขา้ใจ 
และมีส่วนร่วมในการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และตอ้งการใหบุ้คลากรในสาขา
มีส่วนร่วม มีบทบาทและอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพ นอกจากน้ีใน
รายงานการประเมินตนเองของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (2555, น. 6-7) 
พบว่า สาขาวิชายงัขาดความต่อเน่ืองของการจดัท างานประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสาขา ยงั
ขาดแนวทางดา้นวิธีปฏิบติัหรือมีผลการด าเนินการในการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

จากความส าคญัและปัญหาดงักล่าว ท าให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาหาแนวทางการ
บริหารจดัการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตาม
กรอบการเกณฑป์ระเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
แลว้น าผลมาสร้างและเสนอเป็นรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสมและ
มีความเป็นไปไดใ้นระดบัสาขาวิชา โดยเฉพาะส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั การวิจยัน้ีจะท าให้ไดแ้นวทางการด าเนินงาน ไดรู้ปแบบและกลไกการการด าเนินงานเพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการส าหรับระดบัสาขาวิชาท่ีมีประสิทธิภาพสูง ท่ีมีมาตรฐานเชิงสากล ช่วยให้
สาขาวิชามีระบบการบริหารจดัการท่ีกา้วหนา้ เขม้แขง็ ทนัสมยั เป็นสากล เอ้ืออ านวยต่อการผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน เหมาะสมกบัการเป็นวิชาชีพชั้นสูง ท่ีอาจส่งผลสู่การช่วยให้ระดบั
สาขาวิชา มีระบบและกลไกการด าเนินงานการพฒันาการบริหารจดัการท่ี สอดคลอ้งกบัแนวทาง 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และท่ีอาจน าไปสู่ระดบัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในขั้นกา้วหนา้
ต่อไปไดใ้นอนาคต 

 
1.2 ค าถามในการวจิัย  

1. องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยของรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการ
ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสม ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  มีลกัษณะเป็นอยา่งไร  ประกอบดว้ยองคป์ระกอบใดบา้ง 

2. สภาพปัจจุบนัและปัญหาการการบริหารจดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ีสอดคลอ้ง
กบัระบบประกนัคุณภาพภายในและสอดคลอ้งตามกรอบระบบบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและ
ตามกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ มีลกัษณะเป็นอยา่งไร 

3. รูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานฯท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั  
ควรเป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ในการวจัิย   
1.  เพื่อศึกษาองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยของการบริหารจดัการเพื่อการด าเนิน 

งานสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายใน และตามกรอบเกณฑ์การประเมิน
ระบบบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ท่ีเหมาะสมกบับริบท
ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

2.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาการบริหารจดัการสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายใน และตามกรอบเกณฑ์การประเมิน
ระบบบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

3.  เพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์ารประเมินการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและ
กรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ท่ีเหมาะสมและเป็นไปได้ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
1.4 ขอบเขตการวจิัย   

ในการวิจยัคร้ังน้ีศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่ง ท่ีเปิดหลกัสูตรคหกรรม
ศาสตร์ ท่ียินดีให้ความร่วมมือในการศึกษาวิจัย เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และ 
การน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการท่ีเหมาะสมและเป็นไปได ้ตามกรอบแนวคิดการวิจยัเพื่อ
พฒันารูปแบบระบบบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ท่ีสัมพนัธ์
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานสู่ความเป็นเลิศในการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานสากล 

 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ    

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั จะไดรู้ปแบบและกลไกการบริหารจดัการ
เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานสากล 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในสถาบนัอ่ืนๆ และอาจน าไปปรับใชเ้พื่อพฒันาระบบการบริหารจดัการ 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีสมรรถนะสูงยิง่ข้ึน 

2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีแนวทางการบริหารท่ีเอ้ืออ านวยต่อการผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานสูง เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง และจะมีระบบการบริหารท่ีเขม้แข็งตามแนว
มาตรฐานสากล 

3. กลไกการบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานฯท่ีได้ อาจส่งผลสู่การพฒันาองค์กรและ
มาตรฐานการบริหารคุณภาพการศึกษาในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในบริบทของบริหารจดัการใน
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ระดบัสาขาวิชาในการอุดมศึกษาไทย ไปสู่การพฒันาระบบบริหารและการปฏิบติั ท่ีสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงอาจกา้วไปสู่ระดบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ในอนาคตต่อไปได ้
 
1.6 นิยามศัพท์  

รูปแบบ หมายถึง ส่ิงท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างทางความคิด และความสัมพนัธ์ของ
องค์ประกอบท่ีส าคญัๆ และวิธีการด าเนินงานท่ีแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง องค์ประกอบ และ
ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบท่ีส าคญัๆ ในการด าเนินงานเพื่อพฒันาการบริหารจดัการ และ
แนวทางหรือวิธีการปฏิบติังานท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ ท่ีสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์าร
ประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เพื่อการด าเนินงานตามแนวทาง การบริหารสู่ความ เป็นเลิศ 
ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

กลไกการบริหารจัดการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
หมายถึง กิจกรรมส าคญั และการปฏิบติังานท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ท่ีใชก้ารตรวจวินิจฉยัองคก์รดว้ยตนเอง (Self Assessment) เพื่อใหไ้ดป้ระเด็นการพฒันาการบริหาร
จดัการ ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน ตามกรอบเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ให้รายงานเพื่อการปรับปรุง (Opportunity 
for improvement – OFI) ตามแนวทางการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบับริบท
การบริหารจดัการท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามวงรอบการประเมิน-
การพฒันาช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา โดยแสดงความสัมพนัธ์ตามหนา้ท่ีหรือกระบวนการบริหารหรือ
กิจกรรมตามท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละท่ีมีล าดบัชดัเจน 

แนวทางการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ หมายถึง วิธีการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้ง
กบัการบริหารจดัการตามกรอบเกณฑ์การประเมินตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) 
และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ซ่ึงสามารถใชต้รวจวินิจฉยัองคก์รดว้ยตนเอง (Self 
Assessment)เป็นหลกั โดยมีตวับ่งช้ีท่ีแสดงสภาพความเขม้แข็งทางด้านการบริหารจดัการของ
องคก์ร ซ่ึงสะทอ้นถึงโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for improvement – OFI) หรือ โอฟ่ี ท่ีจะ
ไดม้าจาก Feedback report ซ่ึงเป้นผลมาจากการประเมินในประเด็นต่างๆ ดา้นการบริหารจดั การ
ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ช่วยให้ไดแ้นวทางปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการของ
ตนเองได ้ตามก าลงัศกัยภาพและความเขม้แข็งขององคก์รท่ีเป็นระบบไดดี้ยิ่งข้ึน ซ่ึงเป็นบนัไดสู่
ระดบัรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และอาจกา้วสู่ระดบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 
ต่อไปได ้
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ความเป็นเลศิ หมายถึง การประสบความส าเร็จตามกรอบของเกณฑร์างวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ (TQC) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ในบริบทของประเทศไทย ซ่ึงแสดงถึง
ความเป็นเลิศในการบริหารจดัการขององค์กรท่ีเทียบกับระดับมาตรฐานโลก โดยมีเกณฑ์การ
ประเมินและกระบวนการตดัสินเช่นเดียวกบั MBNQA 

สาขาวิชา หมายถึง สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัราชภฏั สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

องค์ประกอบหลัก หมายถึง องคป์ระกอบท่ีใชเ้ป็นกรอบหลกัในการ ศึกษาวิเคราะห์
และบูรณาการการบริหารจดัการคุณภาพในระดบัสาขาวิชา ท่ีใชเ้ป็นกรอบในการตรวจประเมิน
สภาพความเข็มแข็งด้านต่างๆ ของการบริหารจดัการองค์กร ซ่ึงสอดคลอ้งกับกรอบเกณฑ์การ
ประเมินตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ
(TQA) ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนั ซ่ึงการตรวจประเมิน
องคป์ระกอบดงัน้ี คือ 1) ดา้นการน าองคก์รท่ีระดบัสาขาวิชา 2) ดา้นการวางแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการ 3) ดา้นการบริหารวิชาการและผลิตบณัฑิต 4) ดา้นการให้ความส าคญักบัผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 5) ดา้นการประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ 6) ดา้นการ
บริหารท่ีให้ความส าคญักบัผูป้ฏิบติังาน 7) ดา้นกระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน 8) ดา้นการจดั
กิจกรรมนกัศึกษา 9) ดา้นการวิจยัและสร้างนวตักรรม 10) ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
11) ด้านระบบการประกันคุณภาพ 12) ด้านผลการด าเนินการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การน าองค์กรในระดับสาขาวิชา หมายถึง ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมในการมีบทบาทช้ีน า
องคก์ร ก าหนดค่านิยม ทิศทางและความคาดหมายในการพฒันาผลการด าเนินงานของสาขาวิชา 
ก ากบัดูแล ปฏิบติัการทบทวนผลการด าเนินงาน น าผลการทบทวนมาจดัล าดบัความส าคญัเพื่อการ
ปรับปรุง แลว้น าไปสู่การปฏิบติัทัว่ทั้งสาขา การด าเนินงานอย่างมีจริยธรรม และดูแลให้มีการ
ด าเนินการอยา่งมีจริยธรรม แสดงความรับผดิชอบต่อสงัคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมพฒันาชุมชน 

วางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ หมายถึง สาขาวิชามีการจดัท าแผนยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบติังาน มีการก าหนดเป้าประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ มีวิธีการถ่ายทอดแผน
ยทุธศาสตร์เพื่อน าไปปฏิบติั จดัสรรทรัพยากร มีวิธีการในการท าให้เกิดผลข้ึนตามแผนปฏิบติัการ 
และมีการคาดการณ์ผลการด าเนินการ มีการวดัผลส าเร็จและการน าผลมาปรับปรุงแผนปฏิบติัการ 

การบริหารวิชาการและผลติบัณฑิต หมายถึง สาขาวิชามีการด าเนินงานท่ีมีระบบและมี
กลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตรท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต มีการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามเกณฑ ์
มาตรฐานหลกัสูตร มีการประเมินตามตวับ่งช้ีและตามกรอบเวลาท่ีก าหนด มีระบบและกิจกรรมการ
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พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน มีระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตาม
คุณลกัษณะบณัฑิต 

การให้ความส าคัญกับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง สาขาวิชาและ
ผูบ้ริหารมีวิธีหาขอ้มูล รับฟัง และเรียนรู้ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูเ้รียน ผูป้กครองและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และน าขอ้มูลมาใช้ในการวางแผนปฏิบติังานในการสร้างความสัมพนัธ์ ในการวดั
ความพึงพอใจของผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง มีกระบวนการจดัการกบัขอ้ร้องเรียนท่ีเป็น
ระบบและชดัเจน ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถติดต่อขอขอ้มูลขอรับบริการ หรือ
ร้องเรียน มีวิธีการในการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้ร้องเรียน และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงและ
ทบทวนการปฏิบติังาน 

การประเมินการด าเนินงานและการจัดการความรู้ หมายถึง สาขาวิชามีการด าเนินงาน มี
การเลือกและรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ มีการวดัและการวิเคราะห์ข้อมูลและน าผลการ
วิเคราะห์มาใชใ้นการทบทวนผลการด าเนิน มีการส่ือสารให้ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัไดท้ราบ เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลสนับสนุนและตดัสินใจในการปฏิบติังาน ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศ และมีการจดัการความรู้ โดยการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ของ
บุคลากรในสาขา ถ่ายทอดความรู้ท่ีมีประโยชน์ให้ผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง แสวงหาและ
แลกเปล่ียนวิธีการปฏิบติัท่ีเป็นเลิศ 

การบริหารที่ให้ความส าคัญแก่บุคลากร หมายถึง สาขาวิชาใหค้วามส าคญักบัระบบงาน
บุคคล มีการจดัโครงสร้างองค์กรและระบบการท างานท่ีเป็นระบบชัดเจน มีวิธีการส่ือสารแลก 
เปล่ียนความรู้หรือทกัษะระหวา่งบุคลากร มีระบบประเมินผล มีการยกยอ่งชมเชย การใหร้างวลัและ
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน มีแผนการสรรหา ว่าจ้างและรักษาบุคลากร ฝึกอบรม 
ประเมินผลการปฏิบติังานและพฒันาบุคลากร มีการจดัระบบส่งเสริมสุขอนามยั ป้องกนัภยัและ
ปรับปรุงสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีเป็นระบบและชดัเจน มีวิธีในการเตรียม  พร้อมต่อภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบติั การจัดสวสัดิการ การประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินการ 

การด าเนินงานสนับสนุน หมายถึง สาขาวิชามีการด าเนินงานอ่ืนๆ ท่ีสนับสนุนการ
ด าเนินงานหลกัและสนับสนุนอาจารยแ์ละบุคลากร ในการให้การจดัคณาจารยแ์ละบุคลากรเป็น
กลุ่มงานทั้งอยา่งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อใหบ้รรลุพนัธกิจและวตัถุ ประสงคเ์ชิงกลยทุธ์
ของสาขาวิชา วิธีจดัการต่อภาระงานในความรับผดิชอบของสาขา เช่น การจดัซ้ือวสัดุ ครุภณัฑ ์การ
ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯ และกระบวนการบริหารค่าตอบแทน การบริหารจดัการกบัผลการด าเนินงาน
ของคณาจารยแ์ละบุคลากรของสาขา การยกย่องชมเชย การส่ือสาร และการวางแผนการสืบทอด
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ต าแหน่ง มีการออกแบบระบบงานใหส้อดคลอ้งกบัองคป์ระกอบของสาขา วิชา เพื่อกระตุน้และท า
ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรทั้งหมดสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลและเตม็ความสามารถ มี
วิธีการในการน ากระบวนการท่ีไดอ้อกแบบไวไ้ปปฏิบติั มีการประเมินปรับปรุงกระบวนการอยา่ง
ต่อเน่ืองเพื่อให้ผลการด าเนินการและการบริการดีข้ึน มีวิธีการในการน าผลการประเมินการ
สนบัสนุนมาปรับปรุง เผยแพร่และแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

การจัดกจิกรรมนักศึกษา หมายถึง สาขาวิชามีระบบและกลไกในการใหค้  าปรึกษาและ
บริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร มีการจดับริการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษา มีระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อ
นกัศึกษา ศิษยเ์ก่า มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา มี
การประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา และน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง การจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 

การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม หมายถึง สาขาวิชามีระบบและกลไกในการบริหาร
งานวิจยัหรือการสร้างนวตักรรม มีการบูรณาการกระบวนการวิจยักบัการจดัการเรียนการสอน มี
การพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัฯ จดัอบรมให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารย ์มีการ
จดัสรรงบประมาณของสาขาวิชาเพื่อเป็นทุนการวิจยัฯ มีการสนบัสนุนงานดา้นการวิจยัฯในเร่ือง 
ห้องปฏิบติัการ เคร่ืองมือ ส่ิงอ านวยความสะดวกฯลฯ มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจยัฯ เช่น 
การจดัประชุมวิชาการ การจดัแสดงงาน มีการติดตามและประเมินผลงาน และน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการวิจยัฯ มีการสร้างงานวิจยัฯเพื่อตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ินหรือสังคม มีการ
สนบัสนุนการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานสู่สาธารณชนและผูเ้ก่ียวขอ้ง ในการประชุมวิชาการ
หรืองานตีพิมพห์รือมีการเผยแพร่ในวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติหรือน าผลงาน ไปใชใ้ห้เกิด
ประโยชน์ มีการจดัการคุม้ครองสิทธ์ของผลงาน 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง สาขาวิชามีระบบและกลไกการด าเนินงานท านุ
บ ารุงศิลปวฒันธรรม มีการบูรณาการเขา้กบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการ
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ มีการประเมินผลความส าเร็จ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุง
ดา้นการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

การประกันคุณภาพของสาขา หมายถึง สาขาวิชามีระบบการด าเนินงานดา้นประกนั
คุณภาพภายในท่ีเป็นระบบและชดัเจน เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ มีการด าเนินการตามท่ี
ก าหนด มีการควบคุมและติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ จดัท ารายงานประจ าปี และน า
ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงการท างานของสาขา 
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ผลการด าเนินงาน หมายถึง สาขามีผลของการด าเนินงาน ดา้นประสิทธิผลดา้นการ
พฒันาองค์กรตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบติังาน ผลดา้นคุณภาพและบริการ มีการวดัความพึง
พอใจของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย มีผลการด าเนินงานดา้นประสิทธิภาพและดา้นการ
พฒันาองคก์ารของการใชง้บประมาณ การเป็นองคก์รท่ีสนบัสนุนชุมชน การบริหารงานบุคคล การ
เรียนรู้และพฒันาของบุคลากร รวมถึงความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของบุคลากร 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ีมีการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันารูปแบบ

และกลไกการบริหารจดัการ เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั จะมีเน้ือหาสาระท่ีครอบคลุม แนวคิด หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบั
การบริหารจดัการและการจดัการคุณภาพ การบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ในมหาวิทยาลยัราชภฏั รวมถึงงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อพฒันากรอบแนวคิดส าหรับการวิจยั 
ดงั ต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเก่ียวกบัรูปแบบและการสร้างรูปแบบ 
2.2  แนวคิดพื้นฐาน หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการและการจดัการคุณภาพ 
2.3  การบริหารคุณภาพในประเทศไทย 
2.4  การบริหารคุณภาพภาครัฐในระบบราชการไทย 
2.5  การบริหารคุณภาพและระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในประเทศไทย 
2.6  คหกรรมศาสตร์และการจดัการการศึกษาคหกรรมศาสตร์ในประเทศไทย 
2.7  การบริหารและการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในสาขาคหกรรมศาสตร์ 
2.8 แนวปฏิบติัเพื่อพฒันาการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกับระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาและกลไกการด าเนินงานท่ีสมัพนัธ์กบัแนวปฏิบติัการประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
2.9 งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศและต่างประเทศ 
2.10 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 
2.1 แนวคดิเกีย่วกบัรูปแบบและการสร้างรูปแบบ 

รูปแบบ (Model) เป็นค าท่ีใชส่ื้อความหมายถึงส่ิงหรือวิธีการด าเนินงานท่ีเป็นตน้
แบบอยา่งอยา่งหน่ึง เช่น แบบจ าลองส่ิงก่อสร้าง เป็นตน้ 

2.1.1  ประเภทของรูปแบบ 
Steiner (1988) กล่าวถึง ความหมายของรูปแบบคือส่ิงของส่ิงหน่ึงท่ีคลา้ยคลึงกบัส่ิงของ

อีกส่ิงหน่ึง จ าแนกความหมายออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
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1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) เป็นแบบจ าลองท่ีออกแบบมาจากของจริง 
เช่น แบบจ าลองเคร่ืองบินเอฟ 16 ล าเลก็ๆ ท่ีจ าลองมาจากเคร่ืองบินเอฟ 16 ของจริง   รูปแบบเพื่อส่ิง
ใดส่ิงหน่ึง (Model for) เป็นแบบจ าลองท่ีสร้างออกแบบไว ้เพื่อใชเ้ป็นตน้แบบของส่ิงใดส่ิงหน่ึง 
เช่น ตอ้งสร้างแบบจ าลองก่อนเพื่อน าไปเป็นตน้แบบเพื่อผลิตของจริง 

2. รูปแบบเชิงมโนทศัน์ (Conceptual Model) แบ่งออกเป็น 
2.1 รูปแบบเชิงความคิดของส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual model-of) คือแบบจ าลองท่ี

สร้างข้ึนโดยจ าลองมาจากทฤษฎีท่ีมีอยูแ่ลว้ 
2.2 รูปแบบเชิงความคิดเพื่อสร้างส่ิงใดส่ิงหน่ึง (Conceptual model-for) คือ

แบบจ าลองท่ีสร้างข้ึนเพื่อใชอ้ธิบายทฤษฎี 
ส าหรับรูปแบบในเชิงสังคมศาสตร์ หมายถึง ชุดของขอ้ความในเชิงนามธรรมเก่ียวกบั

ปรากฏการณ์ท่ีเราสนใจเพื่อใชนิ้ยามคุณลกัษณะหรือบรรยายคุณสมบติันั้นใหเ้กิดความเขา้ใจไดง่้าย 
ดงันั้นรูปแบบจึงไม่ใช่การอธิบายหรือบรรยายปรากฏการณ์อย่างละเอียดทุกแง่ทุกมุม เพราะจะท า
ให้มีความซบัซอ้นมากเกินไปและยากต่อการเขา้ใจ รูปแบบควรมีคุณสมบติั 2 ประการคือ มีความ
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงของปรากฏการณ์ท่ีศึกษา และสามารถน าไปใชห้าขอ้สรุปเพื่อ
อธิบาย ท านาย หรือควบคุมปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

Keeves (1988) ไดร้วบรวมประเภทของรูปแบบจากนกัการศึกษาต่างๆ ซ่ึงเป็นรูปแบบท่ี
ใชใ้นทางการศึกษาและสงัคมศาสตร์ไว ้4 ประเภทดงัน้ี 

1. รูปแบบเชิงอุปมาอุปมยั (Analogue model) เป็นรูปแบบท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบ
อุปมาอุปมยักบัปรากฏการณ์ท่ีเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความเขา้ใจในปรากฏการณ์ท่ีเป็นนามธรรม
ลกัษณะเป็นรูปแบบเชิงกายภาพ 

2. รูปแบบเชิงภาษา (Semantic model) เป็นรูปแบบเชิงนามธรรมอยา่งหน่ึงท่ีมีลกัษณะ
ส าคญัคือเป็นการอธิบายโดยใชป้รากฏการณ์ทางภาษาซ่ึงอาจเป็นตวัอกัษร รูปภาพ หรือแผนภูมิ 
เพื่อใหเ้ห็นโครงสร้างทางความคิด องคป์ระกอบและความสมัพนัธ์ของการณ์นั้นเป็นอยา่งดี 

3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร์ (Mathematic model) น ามาใชใ้นขยายไปใชก้บัการวิจยั
การศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ  รูปแบบชนิดน้ีใชส้มการในการแสดงความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่าง 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal model) เป็นรูปแบบท่ีพฒันามาจากเทคนิคการวิเคราะห์
เส้นทาง (Path Analysis) เป็นวิธีวดัความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรท่ีสามารถบอกไดว้่าตวัแปรอิสระ
ตวัใดบา้งท่ีมีผลกระทบทางตรงและทางออ้มต่อตวัแปรท่ีสนใจศึกษาทั้งขนาดและทิศทางท่ีมีผล 
กระทบร่วมกบัหลกัการสร้างรูปแบบเชิงภาษาโดยน าตวัแปรต่างๆ มาสัมพนัธ์เชิงเหตุผลและผลท่ี
เกิดข้ึน 
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2.1.2  ลกัษณะของรูปแบบ 
จากคุณสมบัติของรูปแบบดังกล่าวท าให้นักวิจัยสามารถใช้รูปแบบและการสร้าง

รูปแบบเพื่อเป็นกลยุทธ์ในการสืบสวนหรือการวิจยัได ้การท่ีรูปแบบจะสามารถใช้ไดอ้ย่างเกิด
ประโยชน์จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ี (Keeves, 1988) 

1. รูปแบบควรประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงโครงสร้างมากกว่าความสัมพนัธ์แบบ
ธรรมดาของตวัแปร แต่อย่างไรก็ตามความสัมพนัธ์เชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation) และเชิงถดถอย 
(Regression) น้ีมีความจ าเป็นในการทดสอบระยะตน้จนกว่าตวัแปรท่ีจะตอ้งการคน้หาสามารถ
ช้ีใหเ้ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

2. รูปแบบควรจะน าไปสู่การท านายผลท่ีจะได ้ท่ีสามารถทดสอบไดด้ว้ยจากการสังเกต    
รูปแบบท่ีดีจึงควรมีการออกแบบการทดสอบรูปแบบท่ีมีพื้นฐานจากขอ้มูลเชิงประจกัษแ์ละถา้การ
ทดสอบไม่ไดผ้ลคงท่ีรูปแบบนั้นจะถูกปฏิเสธ 

3. โครงสร้างของรูปแบบจะตอ้งเก่ียวขอ้งกบับางส่ิงท่ีเป็นกลไกเชิงเหตุผลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัส่ิงท่ีตอ้งการทดสอบ รูปแบบท่ีดีจึงไม่ควรน าไปสู่การท านายเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่จะตอ้ง
สามารถอธิบายปรากฏการณ์ไดด้ว้ย 

4. ในระยะยาว รูปแบบจะตอ้งอธิบายมโนทศัน์ใหม่ ความสัมพนัธ์ใหม่และเป็นการ
ขยายการสืบสวนต่อไปอีกดว้ย 

โดยสรุปจะเห็นไดว้่ารูปแบบมีความชดัเจนและสามารถใหค้  านิยามไดรู้ปแบบสามารถ
สร้างเพื่อทดสอบ และถา้จ าเป็นกส็ามารถสร้างข้ึนมาใหม่ไดถ้า้มีการพฒันาต่อไป 

2.1.3  การสร้างรูปแบบ 
Meason, Alblert and Khedourrri (1985) ไดเ้สนอขั้นตอนในการสร้างรูปแบบไว ้ 5 

ขั้นตอน สรุปไดด้งัน้ี 
1. ขั้นรวบรวมปัญหา (Problem Formulation) เพื่อใหรู้้วา่อะไรคือปัญหาท่ีแทจ้ริง 
2. ขั้นพฒันารูปแบบ (Model Construction) ด าเนินการหลงัจากการรวบรวมปัญหา  

การสร้างรูปแบบตอ้งพิจารณาวตัถุประสงคเ์บ้ืองตน้ของการสร้าง และตอ้งรู้ถึงลกัษณะเฉพาะของ
รูปแบบท่ีตอ้งการของผลผลิต ขอ้มูลสารสนเทศท่ีจ าเป็น และควรค านึงถึงค่าใชจ่้ายในการสร้างและ
ความสนใจของผูใ้ช ้เพราะถา้รูปแบบมีค่าใชจ่้ายสูงและไม่เป็นท่ียอมรับของผูใ้ชข้อ้มูลท่ีรวบรวมมา
อาจมีขอ้บกพร่องไดใ้นระหว่างด าเนินการ ดงันั้นจึงควรมีการใหค้  าจ ากดัความสภาพการณ์ การสุ่ม
ตวัอย่างและท าตามหลกัวิชาการอย่างเคร่งครัด ควรมีการประเมินค่าความแปรปรวนและควร
พิจารณาอย่างระมดัระวงั สมควรน าตวัแปรใดบา้งมาไวใ้นรูปแบบท่ีจะสร้าง เม่ือสร้างเสร็จแลว้ก็
จะตอ้งพิจารณาวา่ครอบคลุมตวัแปรหรือไม่  มีความบกพร่องในตวัแปรใดบา้ง 
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3. การทดสอบรูปแบบ (Testing the Model) เม่ือสร้างรูปแบบเสร็จแลว้ควรทดสอบ
โดยพิจารณาถึง 

3.1 มีความตรงตามสถานการณ์จริง (Valid) รูปแบบท่ีสร้างหากมีความใกลเ้คียงกบั
ความจริงจะดีมาก เพราะจะช่วยให้การตดัสินใจดีข้ึนไม่ยุง่ยากต่อการน าไปใชแ้ละควรพิจารณาถึง
ความส าเร็จของการแกปั้ญหา 

3.2 มีการน าไปทดลองใชเ้พื่อเปรียบเทียบว่าผลการน าไปใชท้ าให้มีการปรับปรุง
คุณภาพในการปฏิบติัการอยา่งไรการทดลองใชมี้ 2 ลกัษณะคือ ทดลองยอ้นหลงั (Retrospective 
Evaluation) โดยใชก้บัขอ้มูลในอดีตและการทดลองใชป้ฏิบติัในปัจจุบนั (Pretest) 

4. การท าให้ส าเร็จ (Implementation) เม่ือผ่านการทดสอบแลว้ควรสามารถท่ีจะ
น าไปใชใ้หเ้กิดความส าเร็จเพราะไม่มีรูปแบบใดท่ีเรียกวา่ส าเร็จสมบรูณ์จนกว่าจะไดรั้บความสนใจ
และน าไปใช ้

5. การพฒันาปรับปรุงรูปแบบใหท้นัสมยั (Model Updating) แมว้า่จะมีการน ารูปแบบ
ไปใชอ้ยา่งประสบผลส าเร็จแต่กค็วรมีการพฒันาปรับปรุงประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
ขององคก์รและสถานการณ์ท่ีมากระทบจากภายนอกและภายในองคก์รดว้ย 

โดยสรุปการสร้างรูปแบบไม่มีขอ้ก าหนดท่ีตายตวั แต่โดยทัว่ไปเร่ิมจากการศึกษาเร่ือง
การสร้างรูปแบบให้ชัดเจน หาสมมุติฐานและหลกัการของรูปแบบท่ีตอ้งการพฒันาแลว้สร้าง
รูปแบบตามหลกัการท่ีก าหนดข้ึน จากนั้นจึงน ารูปแบบท่ีสร้างไปตรวจสอบหาคุณภาพของรูปแบบ
วา่สามารถน าไปใชไ้ดผ้ลจริงหรือไม่ 

 
2.2 แนวคดิพืน้ฐาน หลกัการและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริหารจัดการและการจัดการคุณภาพ 

แนวคิดเร่ืองการจดัการคุณภาพ เป็นแนวคิดท่ีริเร่ิมจากนกัคิดชาวตะวนัตก แต่ไดเ้ร่ิมก่อ
ตวัและพฒันาชดัเจนในประเทศญ่ีปุ่นในช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ีสอง รู้จกัและเป็นท่ีนิยมในทวีป
อเมริกาเหนือและยโุรปเม่ือตน้ทศวรรษ 1980 และแพร่หลายไปในกลุ่มประเทศทั้งยุโรปตะวนัตก
และเอเชียจนถึงปัจจุบนั (เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 2550, น. 89) นอกจากน้ียงัมีผูท่ี้สนใจและวาง
แนวคิดเก่ียวกับทางด้านการควบคุมและจดัการคุณภาพหลายท่านท่ีส าคญั เช่น แนวคิดในการ
พฒันาคุณภาพของ ชิวฮาร์ท (Shewheart) เดมม่ิง (Deming) แนวคิดดา้นคุณภาพของจูแรน (Juran) 
ครอสบ้ี (Crosby) ไฟเกนบอม (Frigenbaum) คาโอรุ อิชิคาว่า (Kaoru Ishikawa) และโนริอากิ คาโน 
(Noriaki Kano) แนวคิดทางดา้นการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ โทมสั ปีเตอร์ (Thomas J. Peters) 
กบั โรเบิรด ์วอเตอร์แมน (Robert H. Watermann) เป็นตน้ 
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การพฒันาระบบคุณภาพมีความกา้วหน้ามาก ตั้งแต่ช่วงหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ใน
ประเทศญ่ีปุ่น ไดมี้การตั้งรางวลั Deming Prize เพื่อใหเ้กียรติแก่องคก์รท่ีมีระบบคุณภาพยอดเยีย่ม 
ในกลุ่มองคก์รภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐและภาคเอกชนญ่ีปุ่น มี EQA (European Quality Award) 
ของกลุ่มประเทศยุโรป และ The Malcom Baldrige National Quality Award ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในยโุรปไดมี้การก าหนดระบบมาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑแ์ละใชก้นัอยา่งแพร่ 
หลาย คือ ระบบมาตรฐานสากล ISO 9000 รวมทั้งมีระบบมาตรฐานสากลอ่ืนๆ เฉพาะประเภท
อุตสาหกรรมและการประกอบการ เช่น มาตรฐานการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม 
(Hazard Analysis Critical Control Point – HACCP) มาตรฐานโรงพยาบาล HA (Hospital 
Accreditation) มาตรฐานอาหารฮาลาล (HALAL Standard ) มาตรฐานหลกัเกณฑว์ิธีการผลิตยาท่ีดี 
(Good Manufacturing Practice - GMP) ระบบคุณภาพ (Quality System - QS 9000) ระบบประกนั
คุณภาพ (Quality Assurance-QA) เป็นตน้ 

2.1.1  แนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพและการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
แนวคิดในการพฒันาคุณภาพ นับไดว้่าเร่ิมโดยนักสถิติชาวอเมริกนัท่ีช่ือ Walter A. 

Schewhart (ค.ศ.1925) ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมใชว้ิธีการทางสถิติมาประยกุตใ์นการควบคุมคุณภาพ เรียกว่า 
การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ (Statistic Quality Control) หรือ SQC ซ่ึงไดป้ระยกุตใ์ชว้ิธีการการสุ่ม
ตวัอย่างเพื่อทดสอบผลิตภณัฑ ์ และสร้างวงจรควบคุมคุณภาพท่ีเรียกว่า Schewart Circle ซ่ึง
ประกอบดว้ย Plan, Do, Study, และ Action หรือ PDSA ข้ึน ซ่ึงช่วงโชติ พนัธุเวช (2550, น. 25) 
อธิบายว่า มีหลกัการควบคุมคุณภาพ 3 ดา้น คือ 1) หลกัการควบคุมความแปรปรวน 2) หลกัการ
ควบคุมความแปรปรวนของการผลิต และ 3) วงลอ้ชิวฮาร์ท (Shewhart Whell) อนัเป็นวงจรคุณภาพ 

ในปี ค.ศ.1946 ไดมี้การจดัตั้งสมาคมควบคุมคุณภาพ (American Society for Quality 
Control) หรือ ASQC ข้ึนแลว้ในประเทศญ่ีปุ่น เป็นการเร่ิมตน้ของยคุประกนัคุณภาพ วีรวุธ มาฆะ
ศิรานนท์ (2547, น.78) ไดอ้ธิบายว่า วงลอ้คุณภาพของชิวฮาร์ท ถูกน ามาใชใ้นการก าหนด
คุณลกัษณะของสินคา้ การผลิต และการตรวจของเสียจากการผลิต อนัเป็นการควบคุมคุณภาพโดย
อาศยัสถิติ ช่วงน้ีความคิดเก่ียวกบัคุณภาพในประเทศสหรัฐอเมริกา ยงัไม่แพร่หลาย ต่อมาวงลอ้
คุณภาพของ ชิวฮาร์ทดงักล่าว ไดถู้กน ามาปรับโดย Willium Edwards Deming (ค.ศ.1938) และได้
กลายเป็น Deming Cycle หรือ วงจร PDCA (วิฑูรย ์สิมะโชคดี, 2550, น.29) คือ การวางแผน (Plan) 
การลงมือปฏิบติั (Do) การทดสอบ (Check) และ การปฏิบติัต่อเน่ือง (Act) เป็นหลกัในการการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง (Deming, 1986 อา้งถึงใน สุนทร พนูพิพฒัน์, 2542) โดยมีการน าผงั
ควบคุมกระบวนการ (Control Chart) ผงัคลา้ยกา้งปลา (Flow Chart Diagram) และน าวงจรคุณภาพ
มาเผยแพร่ และต่อมาได้พฒันาผนวกเสนอแนวคิดในเร่ืองการสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า 
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(Customer Satisfaction) เพิ่มเติม มองคุณภาพไปถึงการออกแบบ (Quality of Design) และแนวคิด
คุณภาพจากความถูกตอ้งในการผลิต (Quality of Conformance) (ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, 2550, 
น. 84-86) 

แนวคิดของ Deming มีส่วนส าคญัอย่างมากในการพฒันาคุณภาพระบบอุตสาหกรรม
ในญ่ีปุ่น ช่วงโชติ พนัธุเวช (2550, น.28-29) ไดอ้ธิบายว่า เดมม่ิงไปประเทศญ่ีปุ่นช่วยพฒันา
คุณภาพสินคา้และภาคอุตสาหกรรมของญ่ีปุ่นจนประสบความส าเร็จอยา่งสูงซ่ึงในภายหลงัไดก้ลาย 
เป็นแรงกระตุน้ให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดการต่ืนตวัหันมาเนน้
การพฒันาคุณภาพและไดส้ร้างแนวทางการบริหารจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร หรือ Total 
Quality Management -TQM ข้ึน  

ในการพฒันาระบบคุณภาพของเดมมิงนั้น ไดใ้ห้หลกัการส าคญัของจดัการคุณภาพไว ้
14 ขอ้ ดงัน้ี 

1. การใชค้วามคิดสร้างสรรคท่ี์มุ่งมัน่ในการปรับปรุงคุณภาพสินคา้หรือบริการต่อเน่ือง
และจริงจงัใน 4 เป้าหมาย หลกั คือ นวตักรรม (Innovation) การวิจยัและพฒันา (Research and 
Development) การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement) การบ ารุงรักษาเชิงป้องกนั 
(Preventive Maintenance) 

2. การปรับเปล่ียนปรัชญาของการการบริหารคุณภาพจดัการคุณภาพใหม่ๆ  โดยน าเอา
วฒันธรรมแห่งคุณภาพมาเป็นหลกัการประจ าใจของพนกังาน  

3. การยกเลิกการควบคุมคุณภาพโดยอาศยัการตรวจสอบ เพราะการควบคุมคุณภาพ
ควรเนน้ท่ีการควบคุมกระบวนการผลิตเป็นส าคญั ไม่ใช่แค่ตรวจสอบสินคา้ท่ีผลิตเสร็จแลว้  

4. การยกเลิกวิธีการด าเนินธุรกิจท่ีตดัสินกนัท่ีราคาขาย เพราะสินคา้ท่ีมีราคาขายต ่าแต่
คุณภาพไม่ไดม้าตรฐาน ลูกคา้กจ็ะไม่ซ้ือ 

5. ปรับปรุงระบบการท างาน การผลิตและการให้บริการอย่างต่อเน่ือง โดยใช้วงจร 
เดมม่ิงเพื่อการปรับปรุงตามขั้นตอนการวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุงอยา่ง
ต่อน่ือง 

6. ท าการฝึกอบรมทกัษะเก่ียวกบังานท่ีท าอย่างสม ่าเสมอ โดยเฉพาะเร่ืองการควบคุม
คุณภาพ และเคร่ืองมือแห่งคุณภาพ 

7. สร้างภาวะผูน้ าให้เกิดข้ึน โดยให้พนกังานรับผิดชอบผลงานของตนเอง และการท า
ถูกตอ้งตั้งแต่เร่ิมตน้ ซ่ึงเป็นการสร้างวฒันธรรมคุณภาพใหเ้กิดข้ึน 

8. ก าจดัความกลวัเพื่อให้ทุกคนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ เพื่อเสนอแนะวิธีปรับปรุงคุณภาพ 
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9. ขจดัอุปสรรคท่ีขดัขวางความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานต่างๆ   
10. ยกเลิกค าขวญัและเป้าหมายท่ีไม่จ าเป็น สร้างค าขวญัท่ีมุ่งแกไ้ขขอ้บกพร่องของ

กระบวนการเพื่อจูงใจหรือกระตุน้เตือน เพื่อใหน้ ามาปฏิบติัจริง มีวิธีการท่ีจะบรรลุค าขวญันั้นได ้
11. ยกเลิกเป้าหมายท่ีก าหนดตวัช้ีวดัผลงานเป็นตวัเลขเชิงปริมาณ การมุ่งแต่ปริมาณท า

ใหผู้ป้ฏิบติังานละเลยคุณภาพ 
12. สร้างความสุข ความภาคภูมิใจในการท างานของบุคลากร โดยมอบรางวลัหรือค า

ชมเชยในการปฏิบติักิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle, p: QCC)  
13. การศึกษา การฝึกอบรมและการพฒันาตน เพื่อพฒันาและปรับปรุงคุณภาพอย่าง

ต่อเน่ือง  
14. ลงมือปฏิบติัเพื่อใหบ้รรลุผลส าเร็จ ปรับปรุงเปล่ียนแปลงเป็นหนา้ท่ีของทุกคน  
นอกจากน้ี ยงัมีแนวคิดท่ีเก่ียวกบัการบริหารคุณภาพท่ีส าคญัของนกัคิดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง

อีก เช่น แนวคิดดา้นคุณภาพของโจเซฟ โมเสส จูแรน (Joseph Moses Juran) ฟิลลิป เบยาร์ด ครอส
บ้ี ( Phillip Bayard Crosby) อามนัด ์วาลลินไฟเกนบอม (Armand Vallin Frigenbaum) คาโอรุ อิชิคา
วา่ (Kaoru Ishikawa) และโนริอากิ คาโน (Noriaki Kano) ดงัสาระส าคญัต่อไปน้ี 

โจเซฟ โมเสส จูแรน (Joseph Moses Juran) (อา้งถึงใน ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2547, 
น. 379) ไดใ้หค้วามหมายค าว่า คุณภาพ ว่า หมายถึง ความเหมาะสมกบัประโยชน์ใชส้อย (Fitness 
for Use) ท่ีผูซ้ื้อผลิตภณัฑห์รือผูรั้บบริการตอ้งการ รวมไปถึงการเอาใจใส่เสนองานท่ีมีคุณภาพต่อ
ลูกคา้ภายใน (Internal Customer) หรือ แผนกงานขั้นตอนต่อไปท่ีตอ้งรับผลงานไปผลิตต่อ เท่ากบั
การเอาใจใส่ในระดบัคุณภาพท่ีลูกคา้ภายนอก (External Customer) ตอ้งการ หากพนกังานทุก
คนท างานให้มีคุณภาพดีในทุกขั้นตอน ย่อมท าให้ผลผลิตท่ีออกมามีคุณภาพ จูรานให้ความส าคญั
กบัการคน้หาปัญหาส าคญัๆ ท่ีเป็นสาเหตุใหญ่แห่งความบกพร่อง และการผลิตสินคา้ท่ีมีคุณภาพท่ี
เกิดจากความตระหนกัของผูบ้ริหารระดบัสูง ตลอดจนความร่วมมือของทุกคนในองคก์ารท่ีใหค้วาม 
ส าคญักบัการผลิต ตั้งแต่กระบวนการออกแบบจนถึงการขนส่งและจดัจ าหน่าย ซ่ึง โนริอากิ คาโน 
(2548, น.90) อธิบายว่า จูแรน พฒันาแนวคิดท่ีมีช่ือว่า การจดัการคุณภาพทั้งบริษทั (Company–
Wide Quality Management : CWQM) ช่วงโชติ พนัธุเวช (2550, น.31) และณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัท ์
(2545, น.36) ก็อธิบายว่า จูแรนสรุปถึงองคป์ระกอบดา้นคุณภาพไว ้3 องคป์ระกอบ คือ  
การวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) โดยมีผู ้บริหารระดบัสูงเป็นผูรั้บผิดชอบ การควบคุม
คุณภาพ(Quality Control)ให้เป็นไปตามแผน จะมีผูบ้ริหารระดบักลางท าหนา้ท่ีควบคุมให้เป็นไป
ตามขอ้ก าหนด ส่วนการปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) เป็นหนา้ท่ีของผูป้ฏิบติังาน เรือง
วิทย ์เกษสุวรรณ (2550, น. 100) ไดอ้ธิบายถึง แนวคิดหลกัของจูแรนว่าอยู่ใน 4 เร่ืองใหญ่ๆ  คือ  
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1) คุณภาพและตน้ทุนคุณภาพ 2) นิสัยคุณภาพ 3) ไตร ยางคคุ์ณภาพ และ 4) ล าดบัขั้นความส าเร็จท่ี
เป็นสากล  

แนวคิดของจูแรนเนน้ไปท่ีการจดัการปรับปรุงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางแกไ้ขปัญหาตามล าดบัก่อนหลงั เทคนิคท่ีใชคื้อ เทคนิคการวิเคราะห์ผงัพาเรโต ซ่ึงเป็นแนวคิดสู่
การแกปั้ญหาท่ีสาเหตุหลกัๆ  ซ่ึงจะท าใหเ้กิดการปรับปรุงคุณภาพไปเร่ือยๆ   

ส่วน Crosby, B. (1979) ไดใ้ห้ความหมายค าว่า “คุณภาพ” ว่าหมายถึง การท าไดต้าม
ขอ้ก าหนด และมีแนวคิดว่า คุณภาพเป็นส่ิงท่ีไดม้าเปล่าๆ  ไม่มีค่าใชจ่้าย (Quality is Free) คุณภาพ
ต ่าจะท าให้ขายสินคา้ไม่ได ้แมต้น้ทุนการผลิตสูงหากสินคา้ดี มีคุณภาพดี ก็จะท าให้สินคา้ขายได ้
Crosby เนน้การสร้างวฒันธรรมและการด าเนินงานท่ีมีความบกพร่องเป็นศูนย ์ (Zero Defect) โดย
ตรวจวดัตน้ทุนคุณภาพทั้งหมด เนน้การควบคุมคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง เนน้การ
พฒันาบุคลากรอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงจะช่วยลดขอ้บกพร่องและความผิดพลาดในการด าเนินงาน  
(ณฏัฐพนัธ์ เขจรนนัท,์ 2545, น.3)  

การควบคุมคุณภาพจึงเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการคุณภาพท่ีส าคญั ในปี ค.ศ.
1950 Armand Feigenbaum ใหนิ้ยามคุณภาพวา่ เป็นการสร้างความพงึพอใจแก่ลูกคา้ดว้ยตน้ทุนท่ีต ่า
ท่ีสุด เขาเสนอแนวคิดวา่ การควบคุมคุณภาพ จะตอ้งด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และตอ้งไดรั้บความ
ร่วมมือจากทุกคนจากทุกฝ่ายในบริษทั เกิดการจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality 
Management : TQM) ข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในปี ค.ศ. 1961 ญ่ีปุ่นศึกษาเร่ืองการควบคุมคุณภาพอยา่งทัว่ถึง (Total Quality Control: 
p. TQC) จากแนวคิดของไฟเกนบอม และใหค้  าอธิบายวา่ จะตอ้งมีการพฒันาตั้งแต่เร่ิมออกแบบ จน
น าผลิตภณัฑอ์อกสู่ตลาด และการให้บริการหลงัการขาย โดยท่ี TQC เป็นระบบท่ีรวบรวมความ
พยายามของทุกกลุ่มงานในการพฒันาคุณภาพ ท่ีจะท าใหก้ารผลิตและบริการประหยดัท่ีสุด ค านึงถึง
ความพึงพอใจของลูกคา้อยา่งรอบคอบ ผูบ้ริหารของญ่ีปุ่นสนใจแนวความคิดน้ีมาก (สุธี ปิงสุธิวงศ,์ 
2552, น. 82-84)  

จ าลกัษณ์ ขนุพลแกว้ และศุภชยั อาชีวระงบัโรค (2548, น. 90) อธิบายคลา้ยกนัว่า ช่วง
หลงัของปี ค.ศ.1950 ไฟเกนบอม (Feigenbaum) เสนอแนวคิด “การควบคุมคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร” 
(Total Quality Control) คือ ความคิดท่ีว่า การควบคุมคุณภาพตอ้งเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย
ในบริษทัและด าเนินการอยา่งเป็นระบบ เนน้การใหค้วามส าคญัในการควบคุมคุณภาพของสินคา้ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ต่อมาค าว่า TQC กลายเป็นค าท่ีนิยมใชก้นัโดยทัว่ไป ซ่ึงช่วงโชติ 
พนัธุเวช (2550, น. 34) สรุปว่า ไฟเกนบอม เป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการน าเสนอแนวคิดการบริหารคุณภาพ
ทัว่ทั้งองคก์ร ซ่ึง Ralph G.lewis และ Douglas H. Smith (1994, p. 57) ก็อธิบายว่า ในการท างานให้

DPU



19 

ประสบความส าเร็จ ตามแนวคิดของไฟเกนบอม ข้ึนอยู่กบักระบวนการท างานขององคป์ระกอบ
อยา่งนอ้ย 9 ตวั เรียกว่า “concept 9 M’s” ไดแ้ก่ การตลาด (market) การเงิน (money) การจดัการ 
(management) บุคลากร (men) แรงจูงใจ (motivation) วสัดุ (material) เคร่ืองมือและเคร่ืองจกัร 
(machines and mechanization) วิธีการใหข้อ้มูลท่ีทนัสมยั (modern information method) และการ
ยดึความตอ้งการสินคา้ (mounting product requirement)  

มีนกัวิชาการดา้นคุณภาพชาวญ่ีปุ่นอีกท่านหน่ึง ไดแ้ก่ Kaoru Ishikawa ในปี ค.ศ. 1955 
คาโอรุ อิชิคาวา่ท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ เป็นผูใ้หก้  าเนิดการบริหารระบบควบคุมคุณภาพ และเป็นผูใ้ห้
ก าเนิดกิจกรรมกลุ่มควบคุมคุณภาพ (Quality Control Circle หรือ Q.C.C.) ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการ
พฒันาคุณภาพสินคา้ในกลุ่มอุตสาหกรรมของประเทศญ่ีปุ่น (ค  านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2547, น. 379) 
ซ่ึงอิชิคะวะเนน้ใหทุ้กคนเอาใจใส่ความตอ้งการของลูกคา้ภายใน (Company-Wide-Quality-Control 
หรือ CWQC) ซ่ึงเป็นแนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพ ท่ีเนน้ใหพ้นกังานแต่ละระดบัมีส่วนร่วมกนั
รับผดิชอบในแบบทัว่ทั้งองคก์รเพื่อร่วมกนัแกไ้ขปัญหาคุณภาพสินคา้และบริการ ดยท่ีกลุ่มควบคุม
คุณภาพ QCC ท่ีรวมกลุ่มกนัโดยความสมคัรใจของกลุ่มคนสายงานเดียวกนั หรือสถานท่ีประกอบ 
การเดียวกนั เพื่อคน้หาปัญหาในการปฏิบติังานแลว้ร่วมช่วยกนัหาทางแกไ้ข ปรับปรุง โดยมีผูบ้งัคบั 
บญัชาระดบัตน้เป็นแกนน า โดยไม่ขดัต่อนโยบายขององค์การ ท าให้การด าเนินงานประสบผล 
ส าเร็จอยา่งมาก (วรภทัร์ ภู่เจริญ, 2540, น. 2; ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ณ อยธุยา, 2550, น. 88-90) รวมทั้งมี
การส่งเสริมบทบาทของผูบ้ริหารระดบัสูงในการท า Total Quality Control ท าใหป้ระเทศญ่ีปุ่นมี
การพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมให้เจริญเติบโตไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ช่วงโชติ พนัธุเวช, 2550, น.
29-35)  

ในเร่ืองการบริหารจดัการคุณภาพน้ี แซลลิส (Edward Sallis) ไดส้รุปหลกัการของการ
จดัการคุณภาพ (Quality Management) ว่าประกอบไปด้วย การวางแผนคุณภาพเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Quality Management) การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) การควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) (Edward Sallis, 1993, p.27) ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาไดน้ าแนวความคิด
เก่ียวกบั TQC กลบัไปใชส่้งผลใหเ้กิดปรัชญาทางการบริหาร TQM ข้ึน ซ่ึง กฤษฎ ์อุทยัรัตน์ (2544, 
น. 71) สรุปว่า เป็นการปรับปรุง พฒันาอย่างต่อเน่ือง องคก์รท่ีบริหารดว้ยระบบ TQM จะ
ตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ มีหลกัการส าคญั 3 ประการคือ 1) การมุ่งเนน้ท่ีคุณภาพ  
2) การปรับปรุงกระบวนการ โดยยดึกระบวนการตั้งแต่ตน้จนจบครบวงจร และบุคลากรแต่ละคน
ในกระบวนการ สามารถท างานในหนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบไดอ้ย่างถูกตอ้งทุกคร้ัง ในการท างานตอ้ง
อาศยั “บุคลากรท่ีมีคุณภาพ” และมีการปรับปรุงกระบวนการอยา่งต่อเน่ือง 3) ทุกคนในองคก์รมี
ส่วนร่วมอยา่งแขง็ขนั ในการสร้างสรรคคุ์ณภาพและการด าเนินงานปรับปรุงคุณภาพใหสู้งข้ึน หรือ
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ก่อใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ลูกคา้หรือผูรั้บบริการ ดว้ยวิธีการซ่ึงเป็นระบบท่ีมีเอกลกัษณ์ของตนเอง 
ซ่ึงในประเทศญ่ีปุ่นเรียกระบบบริหารน้ีว่า Total Quality Control ในขณะท่ีประเทศทางตะวนัตก
และประเทศไทยรู้จกักนัในช่ือ Total Quality Management  

ส่วน Noriaki Kano (2548, p. 86-88) นิยาม“การบริหารจดัการ” ว่า การบริหารจดัการเป็น
งานท่ีพนกังานทุกคนตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบ พนกังานท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของผูบ้ริหาร ซ่ึงใน
เร่ืองน้ี วีรพจน์ ลือประสิทธ์ิสกุล (2550, http ://www.tqmbest.com/knowledge_base/introduction/ 
tqm_definition/define_TVM_professional.pdf) อธิบายว่า โนริอะคิ คะโน ไดจิ้นตนาการว่า "ระบบ
บริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร" นั้นเปรียบเสมือนกบั "บา้น" ซ่ึงตอ้งมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ           
อาทิ"หลงัคาบา้น" "คาน" "เสา" "พื้นบา้น"และ "ฐานราก" ดงัแสดงในภาพ 
 

 

 
 

ภาพที ่2.1  ระบบบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก Noriaki Kano (2548, น. 109, แปลโดย จ าลกัษณ์ ขนุพลแกว้) 

 
จากภาพ "หลงัคาบา้น" ไดแ้ก่ "ความพึงพอใจของลูกคา้" อนัเป็นวตัถุ ประสงคใ์นการ

ด าเนินธุรกิจขององคก์รทีคิวเอม็ ท่ีตอ้งชูใหสู้งเด่น "คาน"รองรับอยูใ่ตห้ลงัคาบา้น เปรียบเสมือนมี 
"เป้าหมาย"และ"ยทุธศาสตร์" เป็นท่ีรองรับการบรรลุวตัถุประสงคน์ั้น "เสา 3 ตน้" ท่ีค  ้าจุนให้"
หลงัคาบา้น"และ"คาน"ลอยอยูไ่ด ้ ประกอบดว้ย เสาตน้ท่ี (1) "แนวคิด (Concepts)" เสาตน้ท่ี  
(2) คือ "เทคนิควิธีการ(Techniques)" ส่วน เสาตน้ท่ี (3) "กระบวนการส่งเสริม" ส่วน“พื้นบา้น" 
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ความพึงพอใจของลกูคา้ 

การเมือง    การใหค้วามรู้ทัว่ไป 
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เปรียบเสมือน "แนวทางการสร้างแรงจูงใจ" "ฐานราก" เปรียบเสมือน "เทคโนโลยเีฉพาะตวัของ
องคก์ร"  

ในเร่ืองพฒันาการของแนวคิดหลกัการดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ น้ี แซลลิส (Sallis 
Edward) ไดส้รุปใหเ้ห็นขั้นตอนของวิวฒันาการ ดงัน้ี 

 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่2.2  พฒันาการของแนวคิดหลกัการดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ  
 
ที่มา: Sallis (1993, p. 27, อา้งถึงใน เกจ็กนก  เอ้ือวงค,์ 2546, น. 16)   

 
ต่อมาในช่วงตน้ปี 1977 มีแนวคิดทางดา้นการบริหารสู่ความเป็นเลิศ โดย Peters, J. & 

Watermann, H. (1982, p. 8-15) ไดใ้หค้วามสนใจกบัวิธีการจดัการองคก์รธุรกิจใหป้ระสบผล ส าเร็จ 
ซ่ึง ใช้ศึกษากลยุทธ์และโครงสร้างองคก์าร รวบรวมมาตรการบริหารงานท่ีดีท่ีสุดของบริษทัใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการจ านวน 62 บริษทั และท าการสัมภาษณ์
ผูบ้ริหารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งจากทุกฝ่าย วิเคราะห์คุณลกัษณะต่างๆ ท่ีน าไปสู่ความเป็นเลิศ โดยเฉพาะ
กบัผูจ้ดัการท่ีมีความเช่ียวชาญและมีช่ือเสียงขององคก์รธุรกิจทัว่โลก จากนกัทฤษฎี และนกัวิชาการ
จากสถาบัน ศึกษาชั้ น สูง  ทั้ ง ในยุโรปและอเม ริกา  ได้ลักษณะส าคัญ  8  ประการ  ดัง น้ี  
1) การมุ่งเนน้การกระท า 2) ความใกลชิ้ดกบัลูกคา้ 3) การมีความเป็นอิสระและความเป็น  
ผูป้ระกอบการ 4) การเพิ่มผลผลิตโดยอาศยัคน 5) วิธีการบริหารอยา่งง่ายๆ 6) การเลือกท าในส่ิงท่ี
องคก์ารถนดั 7) การจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งง่าย มีพนกังานนอ้ย 8) การเขม้งวดและผอ่นปรนใน

 

การปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 
(Continous Immprovement) 

                              

การตรวจสอบ  
(Inspection) 

การควบคุมคุณภาพ  
(Quality control) 

   

 

การประกนัคุณภาพ  
(Quality Assurance) 
 

การตรวจหา  
(Detection) 

   

การป้องกนั 

(Prevention)   

 

   การจดัการแบบมุ่งคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร 
        (Total Quality Management) 

  
 

ระดบัคุณภาพ 

พฒันาการของแนวคิดหลกัการดา้นการบริหารจดัการคุณภาพ  
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ขณะเดียวกนั ซ่ึง ศิระ โอภาสพงษ ์(2539, น. 56-57) กล่าวว่า ผลการศึกษาไดน้ ามาตีพิมพเ์ป็น
หนงัสือช่ือ “การคน้หาความเป็นเลิศ - In Search of Excellence” เสนาะ ติเยาว ์(2546, น.58) ได้
อธิบายว่า หนังสือดงักล่าวอธิบายถึงวิธีการง่ายๆ ในการแกปั้ญหาท่ีท าให้บริษทัอเมริกาประสบ
ความส าเร็จอย่างดีเลิศในการบริหาร และเรียกแนวคิดน้ีว่า การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (strive to 
excellence) โดยท่ี Peters, J. & Watermann, H. (1982, p. 9) พบวา่ วิธีการจดัระบบองคก์รท่ีดีมีความ
ครอบคลุมและมีความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร 7 ตวัคือ โครงสร้าง (Structure) กลยทุธ์ (Strategy) 
คน (People) สไตล์การบริหาร (Management Style) ระบบและกระบวนการ (Systems and 
Procedures) แนวความคิดท่ีเป็นหลกัช้ีน าและคุณค่าร่วม (Guiding Concepts and Share Value) 
สภาพท่ีมีอยูห่รือความคาดหวงัท่ีมีต่อจุดแขง็หรือทกัษะ (Present and hope for corporate strengths 
or skill  ซ่ึง Lewis, G. and Smith, H. (1994, p. 57) อธิบายเพิ่มว่า  องคป์ระกอบกระบวนการท างาน
บางขอ้ตามแนวคิดของโทมสั ปีเตอร์ และ โรเบอรต์ วอเตอร์แมนมีส่วนคลา้ยกับแนวคิดของ 
Frigenbaum ซ่ึงเป็น “concept 9 M’s” ท่ีกล่าวมาขา้งตน้  

Peters, J. & Watermann, H. (1982 , p. 36) สรุปวา่  แนวคิดท่ีใช ้ไดร้วมเอาตวัแปรทั้ง 7 
มาสร้างแบบจ าลองและสญัลกัษณ์ เพื่อใหง่้ายต่อการใชแ้ละการจดจ ากรอบ โครงสร้างน้ี รู้จกักนั
กวา้งขวางเก่ียวกบัการจดัระบบองคก์รในช่ือ  “กรอบแนวความคิด 7-S ของแมคคินซีย”์ (McKinsey 
7-S Framework ) ดงัแผนภาพต่อไปน้ี    

 
ภาพที ่2.3  แสดงกรอบแนวความคิด 7-S” ของแมคคินซีย ์( McKinsey 7-S Framework)     
 
ที่มา : Peters, J. and Watermann, H.  (1982, p. 36)   

กลยทุธ์  
Strategy 

ทกัษะ 

Skill 
 

บุคลากร 
(People) 

สไตลก์ารบริหาร 
Management Style 

ระบบ/กระบวนการ
Systems and 
Procedures 

 

โครงสร้าง 
structure 

 
S 

แนวคิดหลกัคุณค่าร่วม 
    Guiding Concepts and 

Share Value 
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ในเร่ืองการบริหารจดัการคุณภาพน้ี อาจกล่าวแบบสรุปไดว้่า แนวคิดของชิวฮารตแ์ละ
เดมม่ิง เป็นเร่ืองเก่ียวกบัหลกัการปรับปรุงคุณภาพ เนน้การควบคุมกระบวนการเชิงสถิติ เดมม่ิงเนน้
เทคนิคการปฏิบติังานในกระบวนการท างาน และบทบาทของคนในองคก์รโดยใชก้ฏระเบียบ มีการ
ปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองโดยมีการวางแผน มีการปฏิบติัตามแผน และมีการตรวจสอบแกไ้ข 
และเล่ือนสู่การวางแผนอีก ซ่ึงเป็นวงจรคุณภาพคือ PDCA แนวคิดของจูแรน เนน้โครงการ
ปรับปรุงคุณภาพซ่ึงคลา้ยกบัเดมม่ิง โดยใหค้วามหมายของคุณภาพว่า ความเหมาะสมท่ีตอ้งท าโดย
ใชห้ลกัการคุณภาพเขา้มาสู่การบริหาร ส่วนแนวคิดของครอสบ้ี เก่ียวกบัหลกัการจดัการใหค้วาม
บกพร่องใหมี้ค่าเป็นศูนย ์ เนน้มาตรฐานการปฏิบติังานให้มีความบกพร่องนอ้ยท่ีสุด เช่ือว่าความ
ผิดพลาดเกิดจากสาเหตุการขาดความรู้และการขาดการเอาใจใส่ การแกไ้ข เน้นการจูงใจทัว่ทั้ง
บริษทั คือ ตอ้งสร้างทศันคติในการจดัการให้น าแนวคิด ความบกพร่องเป็นศูนยไ์ปใชเ้พื่อให้เกิด
มาตรฐาน ขณะท่ีอิชิกาว่าเนน้บทบาทของพนกังานระดบัล่าง หลกัการบริหารคุณภาพตามปรัชญา
ของเดมม่ิง 14 ขอ้ใชเ้ป็นขอ้คิดในการปฎิรูปการบริหารไปสู่ระบบการบริหารทัว่ทั้งองคก์าร ซ่ึงเป็น
หลกัการหรือขอ้คิดสั้นๆ ท่ีไม่อธิบายรายละเอียดในการปฏิบติั ส่วนการจดัระบบองคก์รควรมีความ
ครอบ คลุมและมีความสมัพนัธ์กนัระหวา่งตวัแปร 7 ตวัคือ 1) โครงสร้าง 2) กลยทุธ ์3) คน 4) สไตล์
การบริหาร 5) ระบบและกระบวนการ 6) แนวความคิดท่ีเป็นหลกัช้ีน าและคุณค่าร่วม 7) สภาพท่ีมี
อยู่หรือความคาดหวงัท่ีมีต่อจุดแข็งหรือทกัษะ และปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดส าหรับความส าเร็จของ
องคก์ร คือ การยึดมัน่และศรัทธาต่อความเช่ือหรือค่านิยมร่วม ตามแนวคิดของการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ (strive to excellence) ของ Peters, J. & Watermann, H. ซ่ึงมุ่งเนน้ท่ีการกระท า ความ
ใกลชิ้ดกบัลูกคา้ มีความเป็นอิสระ การเพิ่มผลผลิตโดยอาศยัคน ใชว้ิธีการบริหารอยา่งง่ายๆ ท าใน
ส่ิงท่ีมีความถนดั และการจดัโครงสร้างองคก์รอยา่งง่ายและมีพนกังานนอ้ย  

2.1.2  พฒันาการการบริหารคุณภาพ ระบบการบริหารคุณภาพ และมาตรฐานสากล 
แนวคิดการบริหารจดัการคุณภาพนั้น เกิดข้ึนเป็นคร้ังแรกในสหรัฐอเมริกา ไดมี้การ

น าไปเผยแพร่ ตลอดจนพฒันาอยา่งต่อเน่ืองและด าเนินกนัอยา่งจริงจงัในประเทศญ่ีปุ่น ตั้งแต่ปี ค.ศ. 
1960 เน่ืองจากประเทศญ่ีปุ่นแพส้งครามโลกคร้ังท่ี 2 ตอ้งการท่ีจะฟ้ืนฟูประเทศ ดว้ยการเน้นการ
ผลิตสินคา้ท่ีตอ้งมีคุณภาพดี เพื่อการส่งออก ในช่วงแรกของการประยกุตใ์ช ้TQC (Total Quality 
Control) ในประเทศญ่ีปุ่น ใชช่ื้อระบบโดยรวมว่า Company Wide Quality Control - CWQC โดยผู ้
ท่ีมีบทบาทส าคญัต่อการพฒันาการบริหารคุณภาพ เช่น Deming, Juran และ Feigenbaum ท าให ้
TQC ไดรั้บความนิยมและประสบผลส าเร็จในทางปฏิบติัเป็นอย่างมาก ช่วงโชติ พนัธุเวช (2550,  
น. 29-35) ไดส้รุปไวว้่า ภายในระยะเวลาไม่นาน TQC ไดถู้กน ามาใชอ้ยา่งแพร่หลายในประเทศ
ญ่ีปุ่น และ เสนาะ ติเยาว ์(2546, น. 58) อธิบายว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 เป็นตน้มา TQC ไดเ้ร่ิมมีการ
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แพร่จากประเทศญ่ีปุ่นกลบัไปสู่สหรัฐอเมริกา รวมทั้งสู่ประเทศอ่ืนๆ ในทวีปยโุรปและทวีปเอเซีย 
ในช่ือของ Total Quality Management (TQM)  

ในระหว่าง ปี ค.ศ. 1980-1990 เกิดกระแสการปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึง ศิริพงษ ์ลดาวลัย ์ 
ณ อยธุยา (2550, น. 253-254) ไดอ้ธิบายวา่ ในการสร้างองคก์รคุณภาพ (Quality Organization) ตอ้ง
มีการด าเนินการปรับปรุงงานให้ดีข้ึน โดยการน าเทคนิคการพฒันาองค์กรรูปแบบต่างๆ มา
ประยกุตใ์ชใ้นองคก์ร เทคนิคและวิธีการท่ีน ามาใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน เช่น การรีเอ็นจิเนียร่ิง (Reengineering) การสร้างกลุ่มกิจกรรมควบคุมคุณภาพงาน 
(QCC/TQC) การใชเ้ทคนิคการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality management / TQM) 
ซ่ึงเป็นวิธีการสร้างองคก์รคุณภาพท่ีน าหลกัการและแนวความคิดของระบบการบริหารคุณภาพแบบ 
TQM ท่ีเร่ิมจากการสร้างความพึงพอใจให้ลูกคา้ การจัดให้เป็นระบบบริหารจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ และเป็นท่ียอมรับของนานาประเทศ และไดมี้การจดัตั้งสมาคมดา้นคุณภาพข้ึนใน
หลายๆ ประเทศ ซ่ึงช่วงโชติ พนัธุเวช (2550, น. 29) ไดย้กตวัอยา่งไว ้ไดแ้ก่  The British Deming 
Association ในประเทศองักฤษ  Deming Institute of New Zealand, MANS ในประเทศฮอลแลนด ์
เป็นตน้ ท าให้เกิดรางวลัคุณภาพระดบัโลกข้ึนในหลายประเทศ เช่น EQA (European Quality 
Award) ของกลุ่มประเทศยโุรป  ซ่ึง เสนาะ ติเยาว ์(2546, น. 58) กล่าวว่า ไดมี้การจดัท าเกณฑก์าร
ตดัสินรางวลั “บอลดริจ” หรือ “Baldrige Award” และรัฐบาลสหรัฐอเมริกาไดเ้สนอร่างกฎหมาย
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ MBNQA (Malcolm Baldrige National Quality Award) ของประเทศ
สหรัฐอเมริกาข้ึน ซ่ึง ค  านาย อภิปรัชญาสกุล (2547, น. 403) กล่าวว่า รางวลัคุณภาพแห่งชาติ       
มลัคอลม์ บอลดริจ ตั้งข้ึนในปี 1987 โดยสภาคองเกรส ตั้งตามช่ือของรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์
สหรัฐอเมริกาในขณะนั้น  

นอกเหนือไปจากมีการให้รางวลัแก่องคก์รของเอกชนท่ีประสบความส าเร็จสูงในการ
จดัการคุณภาพ ซ่ึงเป็นการส่งเสริมการปรับปรุงพฒันาการจดัการคุณภาพ และความมีประสิทธิผล
ของระบบประกนัคุณภาพขององค์กรแลว้ ยงัมีการจดัระบบการบริหารคุณภาพตามแนวระบบ
มาตรฐานสากล เช่น ไอ เอส โอ 9000 (ISO 9000, น. 2000) ซ่ึงเป็นการน าวิธีการปฏิบติังานท่ี
สามารถท าใหอ้งคก์รผลิตหรือบริการท่ีดี เป็นท่ีพอใจของลูกคา้ และใชแ้พร่หลายกนัมากในปัจจุบนั 
โดยน า มาเขียนในรูปของเอกสารและน ามาใชเ้ป็นวิธีการด าเนินงาน เพื่อใหไ้ดผ้ลงานตามมาตรฐาน
เหมือนกนัทุกคร้ัง ถือว่าเป็นการประกนัคุณภาพ (Quality Assurance /QA) เน่ืองจากคุณภาพส่ง
ผลกระทบต่อระบบการบริหารจดัการ ส่งผลต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของผูค้น จึงมีการก าหนด
มาตรฐานคุณภาพของผลิตภณัฑ์และใช้กนัอย่างแพร่หลาย มีระบบมาตรฐานสากล ท่ีนิยมใชก้นั
อยา่งกวา้งขวางทัว่ไป ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

DPU



25 

2.1.3  ระบบมาตรฐานสากล 
ระบบมาตรฐานสากลของกลุ่มสหภาพยุโรป ISO ย่อมาจากค าว่า International 

Organization for standardization  เป็นช่ือขององคก์ารมาตรฐานสากล หรือองคก์ารระหว่างประเทศ
ว่าดว้ยมาตรฐาน ก่อตั้งเม่ือปี ค.ศ.1946 ส านักงานอยู่ท่ีกรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อเผยแพร่การคา้ระหว่างประเทศ มีหนา้ท่ีรวบรวมมาตรฐานสากลต่างๆ เผยแพร่ 
และจดัท าใหเ้ป็นมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกนั และเผยแพร่การใชเ้ป็นงานของมาตรฐานสากล ท่ีตอ้งการ
พฒันาอุตสาหกรรมและช่วยสนบัสนุนการคา้ระหว่างประเทศ มีสมาชิกมากกว่า 110 ประเทศ 
ผลผลิตของ ISO คือ มาตรฐานคุณภาพ ISO 9000 ซ่ึงไม่ใช่มาตรฐานผลิตภณัฑห์รือสินคา้ แต่เป็น
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพท่ีนานาชาติยอมรับและใชเ้ป็นมาตรฐานสากลทัว่โลก สามารถ
น าไปใชไ้ดก้บัทุกองคก์รทุกประเภท ทุกขนาด  ไม่จ ากดั  มีความเก่ียวขอ้งกบัทุกแผนกงาน และทุก
คนในองค์กรมีส่วนร่วม มีการระบุขอ้ก าหนดท่ีจ าเป็นตอ้งมีในเอกสารระบบคุณภาพ ให้ความ 
ส าคญัในเร่ืองของเอกสารการปฏิบติังาน โดยน าเอาส่ิงท่ีมีการปฏิบติัอยูแ่ลว้มาท าเป็นเอกสาร แลว้
จดัเป็นหมวดหมู่ มีระบบเพื่อน าไปใชง้านไดส้ะดวก มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปิดโอกาสให้
มีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ืองและยดืหยุน่ได ้ 

ISO 9000 เป็นระบบท่ีองคก์รชั้นน าให้การยอมรับ และด าเนินงานให้เป็นไปตาม
ขอ้ตกลง เง่ือนไข ก าหนดเป็นมาตรฐานสากล โดยตอ้งมีการตรวจประเมินภายในองคก์รเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงานให้แน่ใจว่า ระบบคุณภาพท่ีวางไวไ้ดถู้กน าไปปฏิบติัอย่างถูกตอ้ง ตรงเป้าหมาย 
เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการติดตามใหผู้ถู้กติดตามไดแ้กไ้ขขอ้บกพร่องและปรับปรุงใหดี้ยิง่ข้ึนโดยบุคคล
ท่ี 3 ให้การรับรอง และตอ้งรักษาระบบบริหารคุณภาพ โดยจะมีการสุ่มตรวจไม่ต ่ากว่าปีละ 1 คร้ัง 
ถา้ครบ 3 ปีจะมีการตรวจประเมินใหม่ (ค  านาย อภิปรัชญาสกุล,2547, น.404; เรืองวิทย ์เกษสุวรรณ, 
2550, น. 253) 

ปราณี พรรณวิเชียร (2542, น. 6) ไดอ้ธิบายว่า ISO 9000 เป็นเคร่ืองมือท่ีมีเอกสารเป็น
หลกัฐาน มีขั้นตอนการปฏิบติัท่ีชดัเจน เป็นรูปธรรม บุคลากรทุกคนสามารถเขา้ใจตรงกนั และมี
การประเมินผลการปฏิบติังานจากหน่วยงานภายนอกอยา่งสม ่าเสมอ ค านาย อภิปรัชญาสกุล (2547, 
น. 404) และวรภทัร ภู่เจริญ (2544, น. 50) ก็ใหค้  าอธิบายสอดคลอ้งกนัว่า มาตรฐาน ISO 9000 ใน
เชิงปฏิบติัจะให้ความส าคญักบังานดา้นเอกสารมาก ตอ้งมีการเขียนนโยบาย วตัถุประสงค์ วิธีการ
ด าเนินการ ค าอธิบายรายละเอียดการท างาน และขอ้มูลการควบคุม เพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งใน
การปฏิบติังาน โดยมีการก าหนดความรับผิดชอบอย่างชัดเจน   เม่ือมีการเปล่ียนแปลงวิธีการ
ด าเนินการหรือหลกัการต่างๆ ก็สามารถท าไดอ้ย่างต่อเน่ือง ใชเ้ป็นบรรทดัฐานในการควบคุมการ
ประเมิน โดยองคก์ารตอ้งเขียนอธิบายวิธีการบริหารตามท่ีท าและท าตามท่ีเขียน โดยปฏิบติัให้
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สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดท่ีทาง ISO ตั้งไว ้ หากผา่นการตรวจประเมินก็จะไดใ้บรับรอง (ศิริพงษ ์
ลดาวลัย ์ณ อยุธยา, 2550, น. 32; อภิชาติ สนธิสมบติั. 2552, http://www.en.rmutt.ac.th/prd 
/2009/QA/ISO%209001_2008.ppt .)    

มาตรฐาน ISO 9000:2000 สามารถน าไปใชร่้วมกบัมาตรฐานระบบการบริหารงานอ่ืนๆ 
ได ้โดย ISO 9000 เป็นแนวทางในการเลือกและใชม้าตรฐาน ท่ีสามารถแตกแยกยอ่ยความเขม้ของ
มาตรฐานงาน คือ ISO 9001 เป็นแบบประกนัคุณภาพการออกแบบและพฒันา การผลิต การติดตั้ง
และการบริการ มีรูปแบบลกัษณะการท างานในองคก์รตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว ้20 ขอ้ ซ่ึงแนวคิด
ส าคญัของ ISO 9001 : 2000 อภิชาติ สนธิสมบติั (2552,http://www.en.rmutt.ac. th/prd/2009/ 
QA/ISO%209001_2008.ppt.) อธิบายว่า เป็นการจดัวางระบบบริหารงานเพื่อการประกนัคุณภาพ 
ซ่ึงเป็นระบบท่ีท าให้เช่ือมัน่ไดว้่า กระบวนการต่างๆ ไดรั้บการควบคุมและสามารถตรวจสอบได ้
โดยผา่นเอกสารท่ีระบุขั้นตอนและวิธีการท างาน เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่บุคลากรในองคก์รรู้หนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ และขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบติังาน ตอ้งมีการฝึกอบรม ให้ความรู้และทกัษะในการ
ปฏิบติังาน มีการจดบนัทึกขอ้มูล รวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบติังานว่า เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้น
เอกสารหรือไม่ มีการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด รวมทั้งมีแนวทางในการป้องกนัขอ้ผิด พลาดเดิม เนน้
บทบาทของผูบ้ริหารระดบัสูงท่ีจะตอ้งให้ความส าคญักบัความตอ้งการ ความคาด หวงัของลูกคา้ 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง   

ISO 9002 เป็นแบบท่ีประกนัคุณภาพการผลิต การติดตั้ง การบริการ ก าหนดไว ้19 ขอ้ 
วรภทัร ภู่เจริญ (2544, น. 50) สรุปว่า ISO 9002 ถูกน ามาใชเ้พื่อเสริมสร้างความมัน่ใจในดา้น
คุณภาพมาตรฐานในสถานศึกษาของไทย ทั้ง ISO 9002 และ ISO 14001 เคยเป็นท่ีรู้จกัและเป็น
กระแสนิยมในสถาบนัการศึกษา วีรนุช ปิณฑวนิช (2543, น. 18-23) อธิบายถึงระบบการรับรอง
มาตรฐานสถาบนั อุดมศึกษาในประเทศไทย โดยใช ้ ISO 9002 รับรองระบบบริหารจดัการของ
สถาบนั เพื่อจดัระบบและระเบียบการท างานของครูและบุคลากร จดัการระบบเอกสารใหโ้ปร่งใส 
สามารถตรวจสอบ แกไ้ขไดส้ม ่าเสมอ แต่ รุ่ง แกว้แดง (2544, น.3-6) อธิบายว่า หวัใจการปฏิรูป
การศึกษา คือผูเ้รียน สามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง แต่ระบบมาตรฐาน ISO ไม่ไดรั้บรองผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน หากจะน ามาใช ้ตอ้งพิจารณาให้เหมาะกบับริบทของแต่ละสถาบนัการศึกษา ซ่ึง
อาจตอ้งใชเ้วลาและทรัพยากรมาก ระบบ ISO จึงเป็นระบบท่ียงัไม่สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ ไม่ใช่ระบบท่ีเหมาะสมกบัการรับรองมาตรฐานการศึกษา ส่วน ISO 9003 เป็น
แบบประกนัคุณภาพการตรวจสอบและการทดสอบขั้นสุดทา้ย มี 16 ขอ้ และ ISO 9004  เป็น
แนวทางการจดัการคุณภาพ และหวัขอ้ต่างๆ ในระบบคุณภาพ เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด   
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ISO 14000 เป็นมาตรฐานสากลในการจดัการส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Manage 
ment Standards) เพื่อสร้างระบบในการรักษา ควบคุม และปรับปรุงคุณภาพของส่ิงแวดลอ้มและ
ป้องกนัสุขอนามยัของมนุษย ์ตั้งแต่ขั้นตอนการไดม้าของวตัถุดิบ การออกแบบ การวิจยัและการ
พฒันาการผลิต การส่งมอบ การน าไปใชง้านตามวตัถุประสงค ์การน ากลบัมาใชใ้หม่ การน ากลบัมา
ใชซ้ ้ า การใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า การหลีกเล่ียงการใชส้ารเคมี ซ่ึง สุเทพ ธีรศาสตร์ (2541, น. 6-1) 
อธิบายว่า การรับรองมาตรฐานการจดัการส่ิงแวดลอ้มใช ้ISO 14001 มีจุดมุ่งหมายให้สถาบนั 
การศึกษาปรับปรุงสภาพแวดลอ้ม ใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า และลดมลพิษภายในสถาบนั  

ISO 18000 เป็นเร่ืองมาตรฐานผลิตภณัฑ์ระบบการจดัการอาชีวอนามยัและความ
ปลอดภยั เป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงานดา้นสุขอนามยัและความปลอดภยัในสถาน
ประกอบการ โดยมีการพฒันาระบบอย่างต่อเน่ือง เพื่อลดความเส่ียงอนัตรายและอุบติัเหตุต่างๆ  
สร้างระบบการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอุบติัเหตุฉุกเฉิน ช่วยลดการจ่ายเงินทดแทนจากอุบติัเหตุ 
และเพิ่มขวญัก าลงัใจแก่พนกังานผูป้ฏิบติังาน  

องคก์รทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรมการผลิตหรือภาคบริการ ทั้งภาครัฐ
และเอกชน สามารถน าระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ไปใชไ้ด ้ไม่มีขีดจ ากดัว่า
ตอ้งใชก้บัองคก์รขนาดใหญ่ ท่ีการลงทุนสูง และบุคลากร จ านวนมากเท่านั้น แต่ใชไ้ดก้บัองคก์ร
ขนาดกลางและขนาดเลก็ ซ่ึงจะช่วยยกระดบัคุณภาพผลิตภณัฑแ์ละบริการ ใหเ้ทียบเคียงกบัองคก์ร
ขนาดใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงได ้(อภิชาติ สนธิสมบติั, 2552. http://www.en.rmutt.ac.th/prd/2009/QA/ 
ISO%209001_2008.ppt .)   

ISO 9001 : 2000 เป็นมาตรฐานสากลท่ีองคก์รธุรกิจทัว่โลกใหค้วามส าคญั เพื่อความ 
เป็นเลิศทางดา้นคุณภาพ และความมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานภายในองค์กร เป็นระบบ
บริหารงานคุณภาพมาตรฐานสากลท่ีใชไ้ดก้บัทุกองคก์ร และเป็นเง่ือนไขหรือขอ้ก าหนดทางการคา้
ในการติดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่การคา้ในระดบัสากล ปัจจุบนั ISO 
9001: 2000 ไดมี้การปรับเปล่ียนเป็นฉบบัปี 2008 อยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2551 
โดยภาพรวมถือว่าเป็นการเปล่ียนแปลงเพียงเลก็นอ้ย ไม่มีผลกระทบกบัการด าเนินการขององคก์ร
แต่อยา่งใด ในขณะเดียวกนัมาตรฐานบางตวัท่ีใชข้อ้ก าหนดพื้นฐานของขอ้ ก าหนด ISO 9001:2000 
เป็นตวัตั้งตน้ อาจจะมีในส่วนท่ีจะตอ้งท าการเปล่ียนแปลงและปรับปรุงใหม่ตามท่ีขอ้ก าหนด ISO 
9001:2008 การเปล่ียนแปลงในคร้ังน้ี ไม่มีการเพิ่มหรือลดขอ้ก าหนดแต่อยา่งใด การเปล่ียนแปลง
ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มค าอธิบายความหมายใหเ้ขา้ใจยิง่ข้ึน ลดการตีความระหว่างผูต้รวจประเมินกบั
ผูถู้กตรวจ มีการเปล่ียนแปลงค าศพัท ์เพื่อให้เกิดความชดัเจนมากข้ึน และให้มีความสอดคลอ้งกบั 
ISO 14001:2004 รวมถึงการร้อยเรียงถอ้ยค าใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน แต่ประเดน็ของการปฏิบติัตามแนวทาง
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ของมาตรฐานISO 9001:2008 นั้นยงัคงยดึหลกัการ Process Approach ซ่ึงเนน้การบริหาร งานแบบ 
PDCA (Plan-Do-Check-Action) แต่ละกระบวนการเหมือนเดิม  ส่วนท่ีเห็นไดช้ดัว่ามีความแตกต่าง
จาก ISO 9001:2000 ก็คือ การก าหนดให ้ตวัแทนฝ่ายบริหารระบบคุณภาพ ท่ีเรียกว่า MR หรือ 
QMR (Quality Management Representative) ตอ้งเป็นคนในองคก์รจะใช้ QMR ภายนอกองคก์รไม่
(http,//www.rachvipamri.com/index.php?lay=show&ac=article&Id= 538884842&Ntype=2) 

นอกจากน้ี ในปัจจุบนัเน่ืองจากมีองคก์รภาคอุตสาหกรรมเกิดข้ึนหลายประเภท ซ่ึงมี
ลกัษณะการด าเนินงานและจุดมุ่งเนน้ท่ีแตกต่างกนั จึงไดมี้การจดัท าระบบมาตรฐานสากลเฉพาะ
ประเภทของอุตสาหกรรมและการประกอบการ ไดแ้ก่  

ระบบมาตรฐานการวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis 
Critical Control Point) หรือ HACCP ระบบมาตรฐานน้ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการช้ีเฉพาะเจาะจง ใช้
ประเมิน ใชใ้นการควบคุมอนัตราย ท่ีมีโอกาสเกิดข้ึนในผลิตภณัฑอ์าหาร ระบบน้ีไดรั้บการยอมรับ
กนัอย่างกวา้งขวางจากนานาประเทศถึงประสิทธิภาพ การประกนัความปลอดภยัของผลิตภณัฑ์
อาหารส าหรับผูบ้ริโภค เน่ืองจากระบบ HACCP เป็นระบบท่ีออกแบบมาเพื่อควบคุมอนัตราย ณ จุด
หรือขั้นตอนการผลิต อนัตรายเหล่านั้น ท่ีอาจมีโอกาสท่ีจะเกิดข้ึน จึงสามารถประกนัความปลอดภยั
ไดดี้กว่าการตรวจสอบผลิตภณัฑ์หรือการควบคุมคุณภาพแบบท่ีใชก้นัอยู่แต่เดิม ซ่ึงมีความจ ากดั
ของขนาดตวัอยา่ง  

ระบบมาตรฐาน HACCP มีศกัยภาพในการระบุบริเวณหรือขั้นตอนการผลิต ท่ีมีโอกาส
เกิดความผิดพลาดข้ึนได้ แม้ว่าจุดหรือในขั้นตอนดังกล่าว จะยงัไม่เคยเกิดอันตรายมาก่อน 
ประโยชน์ของมาตรฐาน HACCP คือ การสร้างความมัน่ใจต่อความปลอดภยัในการบริโภค
ผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดขั้นในการผลิตอาหารท่ีมี
ประสิทธิภาพ ลดจ านวนตวัอยา่งท่ีตอ้งสุ่มตรวจ ลดการสูญเสียของผลิตภณัฑ ์อ านวยความสะดวก
ในการด าเนินการคา้ระหวา่งประเทศ  

การวิเคราะห์อนัตรายและจุดวิกฤตท่ีตอ้งควบคุม (Hazard Analysis Critical Control 
Point หรือ HACCP)น้ี จึงเป็นระบบการจดัการคุณภาพดา้นความปลอดภยั ท่ีใชค้วบคุมกระบวน 
การผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อใหไ้ดอ้าหารท่ีปราศจากอนัตรายจากเช้ือจุลินทรีย ์สารเคมี และ
ส่ิงแปลกปลอมต่างๆ ซ่ึงจะสร้างความมัน่ใจทั้งผูผ้ลิตและผูบ้ริโภค เพราะยึดหลกัการป้องกนัเป็น
หลกัท่ีท าใหป้ลอดภยัต่อสุขภาพผูบ้ริโภค การไดรั้บการรับรองมาตรฐาน HACCP น้ี จะช่วยสร้าง
ระบบการจดัการดา้นความปลอดภยัในอาหารท่ีดี จนสามารถแข่งขนัในตลาดสากลได ้ลดค่าใชจ่้าย
ท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด ส่งเสริมภาพพจน์ขององคก์รธุรกิจและผลิตภณัฑ ์และยงัสามารถพฒันา 
ไปสู่ระบบมาตรฐานสากล ISO 9000 ไดด้ว้ย  
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โดยหลกัการของระบบ HACCP จะครอบคลุมถึงการป้องกนัปัญหาจากอนัตราย 3 
สาเหตุ ไดแ้ก่ อนัตรายทางชีวภาพ ซ่ึงเป็นอนัตรายจากเช้ือจุลินทรีย ์ อนัตรายจากสารเคมี ไดแ้ก่ 
สารเคมีท่ีใชใ้นการเพาะเล้ียง เพาะปลูก ในกระบวนการผลิตวตัถุดิบ อาทิ สารปฏิชีวนะ สารเร่งการ
เจริญเติบโต สารเคมีก าจดัศตัรูพืช สารเคมีท่ีใชเ้ป็นวตัถุเจือปนในอาหาร เช่น วตัถุกนัเสียและ
สารเคมีท่ีใชใ้นโรงงาน เช่น น ้ ามนัหล่อล่ืน จาระบี สารเคมีท าความสะอาดเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ใน
โรงงาน เป็นตน้ รวมไปถึงอนัตรายทางกายภาพจากส่ิงปลอมปนต่างๆ  อาทิ เศษแกว้ เศษกระจก 
โลหะ (ค านาย อภิปรัชญาสกุล, 2547, น. 406-407; กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ,์ 2554, http: //newsser. 
fda.moph.go.th/food/file/BenefitTrader/BenefitGMP/GMP_System_Definition.pdf. ) 

ระบบมาตรฐานท่ีเป็นท่ีนิยมใชก้นัแพร่หลายอีกระบบหน่ึงคือ ระบบการรับรองคุณภาพ
โรงพยาบาล (Hospital Accreditation – HA) แนวคิดเร่ืองน้ี มีจุดเร่ิมตน้จากอเมริกาเม่ือ 50 ปีท่ีแลว้ 
และไดข้ยายไปสู่ประเทศต่างๆ  จนในปัจจุบนัมีมากกว่า 70 ประเทศท่ีใชร้ะบบน้ี เพื่อกระตุน้และ
ส่งเสริมการพฒันาคุณภาพของโรงพยาบาล โดยในแต่ละประเทศจะมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกนั แต่
อยูบ่นแนวคิดและหลกัการเดียวกนั คือ มีเป้าหมายเพื่อคุณภาพและความปลอดภยั ในการดูแลผูป่้วย
เช่นเดียวกนั 

ส่วนการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลในประเทศไทย ไดเ้ร่ิมจากการจดัมาตรฐานโรง 
พยาบาลของแพทยสภา และได้พฒันาต่อเน่ืองตลอดมา มีการศึกษาประสบการณ์และเน้ือหา
มาตรฐานในประเทศต่างๆ และพฒันาเป็นมาตรฐานโรงพยาบาลและกระบวนการ HA ส าหรับ
ประเทศไทยข้ึน (เกษมราษฎร์, 2550 , http://www.kasemrad.co.th/pcc/about.php ) 

HA ย่อมาจากค าว่า Hospital Accreditation หมายถึง โรงพยาบาลท่ีไดรั้บความ
น่าเช่ือถือ ไดรั้บการไวว้างใจ (หัวเฉียว, 2549, http://www.huachiewhospital.com/ha.htm) เป็น
กระบวนการพฒันาและรับรองคุณภาพของโรงพยาบาล ซ่ึงใชก้ารรับรองโรงพยาบาลเป็นส่ิงจูงใจ
ให้เกิดการพฒันา ในการรับรองจะพิจารณาว่า โรงพยาบาลมีการจดัระบบงานท่ีดี ให้บริการท่ีมี
คุณภาพและปลอดภยั มีการตรวจสอบ วดัผลการท างานอย่างสม ่าเสมอในทุกดา้น ทั้งการบริหาร
จดัการและการดูแลผูป่้วย โดยใชม้าตรฐานโรงพยาบาล HA เป็นเกณฑใ์นการประเมิน มีสถาบนั
พฒันามาตรฐานโรงพยาบาล (พรพ.) ภายใตก้ารก ากบัดูแลของสถาบนัวิจยัระบบสาธารณสุข ท า
หนา้ท่ีศึกษา พฒันา ถ่ายทอดความรู้ ประเมินและใหก้ารรับรองกระบวนการคุณภาพ โดยระบบ HA 
ทั้งภาครัฐและเอกชน (เกษมราษฎร์, 2550, http://www.kasemrad.co.th/pcc/about.php) 

มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมินและรับรองโรงพยาบาล จะครอบคลุมองคป์ระกอบท่ี
ส าคญั 6 ประการ ไดแ้ก่ 1) ความมุ่งมัน่ในการพฒันาคุณภาพ ทรัพยากร และประสิทธิภาพในการ

DPU

http://www.kasemrad.co.th/pcc/about.php


30 

จดัการทรัพยากร 2) การประกนัคุณภาพและพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 3) มาตรฐานและจริยธรรม
วิชาชีพของบุคลากร 4) สิทธิผูป่้วย 5) จริยธรรมองคก์ร 6) กระบวนการดูแลผูป่้วยของโรงพยาบาล  

โรงพยาบาลท่ีไดรั้บรองมาตรฐาน HA คือ โรงพยาบาลท่ีไดรั้บความไวว้างใจว่า เป็น
โรงพยาบาลท่ีมีกระบวนการคุณภาพในองคก์ร คือ เป็นโรงพยาบาลท่ีมีการคน้หาปัญหา คน้หา
ความตอ้งการ คน้หาความเส่ียง แลว้น าไปพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดผลลพัธ์ท่ีดีข้ึนและเกิด
เป็นวฒันธรรมคุณภาพในองคก์ร(เกษมราษฎร์,2550, http://www.kasemrad.co.th/pcc/about.php)   

ระบบมาตรฐานท่ีไดรั้บการรับรู้และใชก้นัแพร่หลายอีกระบบหน่ึงคือ มาตรฐานอาหาร 
ฮาลาล (HALAL Standard) เป็นระบบเชิงบูรณาการ (Integrated Standard System) ตลอด “สายโซ่
การผลิต” ท่ีส าคญัคือ กระบวนการผลิตตั้งแต่เร่ิมตน้ถึงส้ินสุด จะตอ้ง“ฮาลาล” คือ ถูกตอ้งตาม
บญัญติัศาสนาอิสลาม ปราศจากส่ิงท่ีเป็น “ฮารอม” ซ่ึงหมายถึง ส่ิงท่ีตอ้งห้ามตามบญัญติัศาสนา
อิสลาม อาทิ วตัถุดิบ ส่วนประกอบ สารปรุงแต่ง สารพิษ ส่ิงปนเป้ือนต่างๆ  เป็นตน้ ทั้งน้ีเพื่อใหไ้ด้
ผลิตภณัฑอ์าหารท่ีดี ถูกสุขอนามยั มีคุณค่าอาหาร เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ   

ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล เป็นท่ีน่าเช่ือถือยอมรับของผูบ้ริโภค ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการตรวจรับรองและอนุญาตใหใ้ชเ้คร่ืองหมายรับรองฮาลาล ซ่ึงเป็น
อ านาจหนา้ท่ีขององคก์รศาสนาอิสลามเท่านั้น การพฒันาอุตสาหกรรมอาหารตามแนวทางฮาลาล 
จะเป็นความร่วมมือและผลประโยชน์ร่วมกนัของ 3 ฝ่าย คือ มุสลิมผูบ้ริโภค ผูป้ระกอบการ และ
รัฐบาล   

การรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาลเป็นหัวใจส าคญั ท่ีผลกัดนัประเทศไทยสู่การเป็น
ผูน้ าในตลาดอาหารฮาลาลท่ีถูกตอ้งตามตามหลกัการของศาสนาอิสลาม  และสอดคลอ้งมาตรฐาน 
สากลท่ีทัว่โลกใชเ้ป็นบรรทดัฐาน เป็น CODEX/HACCP โดยร่วมกบัศูนยว์ิทยาศาสตร์ฮาลาลของ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัต่างๆ  ในการตรวจ 
สอบผลิตภณัฑ์อาหารทางวิทยาศาสตร์ อนัเป็นนวตักรรมส าคญัของมาตรฐานอาหารฮาลาลใน
ประเทศไทย เพื่อผูบ้ริโภคในประเทศและต่างประเทศ ท่ีเนน้ความสะอาด ความปลอดภยั และถูก
สุขลกัษณะเป็นส าคญั ทั้งน้ีเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐาน GMP, HACCP, ISO 9001: 2000 เพื่อให้
การด าเนินการผลิตมีคุณภาพมาตรฐาน สะอาด ปลอดภยั ถูกตอ้งตามกฎหมาย และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสอดคล้องตามบทบัญญัติของศาสนาอิสลาม ให้แก่ผูบ้ริโภคท่ีเป็นมุสลิม และ
สอดคลอ้งกบัระเบียบคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย(คณะกรรมการกลางอิสลามแห่ง 
ประเทศไทย สถาบนัมาตรฐานอาหารฮาลาล, 2550, http://www.halal.or.th/uploadfiles/halal%20 
standard%2024000%20thai%201.pdf)   
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นอกจากน้ี ยงัมีระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมอาหารแบบสากล ซ่ึงเป็นระบบมาตรฐาน
หรือ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีดีในการผลิตอาหาร แบบ GMP (Good Manufacturing Practice,  
GMP)อนัเป็นหลกัเกณฑ์และวิธีการผลิตท่ีดีท่ีใชเ้ป็นแนวปฏิบติัมาตรฐานสากลในการผลิตอาหาร
และยา ซ่ึงเป็นส่วนท่ีส าคญัของระบบการประกนัคุณภาพ เพื่อใหมี้ความเช่ือมัน่ว่า ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต
มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพและมีความปลอดภยั ตรงตามคุณภาพมาตรฐานท่ีก าหนด และมีคุณภาพ
สม ่าเสมอในทุกรุ่นการผลิต  

GMP ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ารอนามยัโลก (World Health Organization หรือ 
WHO) ให้ประเทศต่างๆ ทัว่โลกยอมรับและน ามาใชก้นัอย่างแพร่หลาย ขอ้ก าหนด GMP เป็น
สุขลกัษณะทัว่ไป มีขอ้ก าหนด 6 ขอ้ เก่ียวกบัสถานท่ีตั้งและอาคารผลิต เคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรและ
อุปกรณ์ในการผลิต การควบคุมกระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การบ ารุง รักษา และการท าความ
สะอาด บุคลากรและสุขลกัษณะ ในแต่ละขอ้ก าหนดมีวตัถุประสงคห์ลกั เพื่อใหผู้ผ้ลิตมีมาตรการ
ป้องกนัการปนเป้ือนสู่ผลิตภณัฑ ์ป้องกนัอนัตราย ทั้งทางดา้นจุลินทรีย ์เคมี และกายภาพ ซ่ึงอาจมา
จากส่ิงแวดลอ้ม จากตวัอาคาร จากเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีใช้จากการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน ใน
การผลิต รวมถึงการจดัการในดา้นสุขอนามยั ทั้งในเร่ืองของความสะอาด การบ ารุง รักษา และ
ผูป้ฏิบติังาน (กลัยาณี ดีประเสริฐวงศ์, 2554 ,http://newsser.fda.moph.go.th/food/file/Benefit 
Trader/BenefitGMP/GMP_System_Definition.pdf. )  

ระบบคุณภาพและมาตรฐานอุตสาหกรรมท่ีมีลกัษณะจ าเพาะกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิต 
ยานยนต์ระบบหน่ึงซ่ึงใช้กนักวา้งขวางมาก ได้แก่มาตรฐาน QS 9000 (Quality System 
Requirement 9000) ซ่ึงเป็นระบบคุณภาพท่ีกลุ่มบริษทัรถยนต ์Chrysler, Ford และ General Motors 
ไดร่้วมกนัก าหนดข้ึน เพื่อใชเ้ป็นมาตรฐานร่วมส าหรับผูส่้งมอบช้ินส่วนต่างๆ ให้บริษทัทั้งสาม 
โดยตั้งเป้าหมายชดัเจน เป็นระบบท่ีประกอบโครงสร้างขององคก์ร ความรับผิดชอบ ขั้นตอนการ
ท างาน วิธีการท างานและทรัพยากรเพื่อการบริหารใหเ้กิดคุณภาพ ท่ีจะใหมี้การพฒันาคุณภาพอยา่ง
ต่อเน่ือง ป้องกนัไม่ให้เกิดของเสีย ลดความผนัแปรและความสูญเปล่าต่างๆ ในสายการผลิตทุก
ขั้นตอน  

การใชร้ะบบ QS 9000 น้ีตอ้งไดรั้บการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 ก่อนและตอ้ง
เอาใจใส่ในความตอ้งการของลูกคา้ดว้ย (ค  านาย อภิปรัชญาสกลุ, 2547, น. 407) มาตรฐาน QS 9000 
นั้ น เกิดจากสามบริษัทใหญ่ของอุตสาหกรรมยานยนต์ของสหรัฐอเมริกา ท่ีต่างก็เคยมีระบบ
มาตรฐานคุณภาพของตนเองท่ีแตกต่างกนั ท าใหบ้รรดาผูผ้ลิตช้ืนส่วนซ่ึงผลิตช้ินส่วนป้อนใหก้บั 3 
บริษทันั้น เกิดความยุง่ยากในการผลิตและตอ้งแบกรับค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก ในการรักษาระบบคุณภาพ 
ท่ีแตกต่างกนั ในราวปี ค.ศ.1988 บรรดาผูผ้ลิตช้ินส่วนรายใหญ่ของ Chrysler, Ford และ General 
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Motor จึงประสานความร่วมมือ ใหส้ามบริษทัดงักล่าว จดัท าขอ้ก าหนดคุณภาพของแต่ละบริษทัเขา้
เป็นหน่ึง ทั้ง 3 บริษทัก็ตกลงรวมระบบคุณภาพของพวกตนให้เหลือระบบเดียว เพื่อเป็นการลด
ตน้ทุนใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ และท าให้ผูบ้ริโภคไดใ้ชสิ้นคา้ท่ีมีตน้ทุนต่อหน่วยต ่าลง ระบบคุณภาพท่ี
เกิดข้ึนใหม่มีพื้นฐาน ISO 9000 ซ่ึงเป็นระบบท่ีรู้จกัและเขา้ใจกนัทัว่โลก ซ่ึงไดเ้พิ่มขอ้ก าหนดท่ี
จ าเป็นเขา้ไป กลายมาเป็น QS 9000 นัน่เอง 

ขอ้ก าหนดของมาตรฐาน QS 9000 รวมส่วน ISO 9000 Based Requirements 
ครอบคลุมขอ้ก าหนดพื้นฐาน ISO 9000 และขอ้ก าหนดเฉพาะของรถยนต ์และค าแปลความหมาย 
ส่วนท่ี 2 Sector-Specific Requirements เป็นขอ้ก าหนดเฉพาะของยานยนต ์โดยเพิ่มเติมกระบวน 
การตรวจรับรองช้ินส่วน การผลิต การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และความสามารถในการผลิต ส่วนท่ี 3 
เป็น Customer-Specific Requirement Ford, GM, Chrysler ประกอบดว้ยขอ้ก าหนดเฉพาะของลูกคา้
ซ่ึงสามารถประสานกนัได ้โดยจะมีหวัขอ้ยอ่ยส าหรับแต่ละบริษทั  

ประโยชน์ของการน ามาตรฐาน QS 9000 ไปใชใ้นองค์กร คือ ความมัน่ใจในการ
ควบคุมการผลิตสินคา้และบริการ สามารถตรวจพบปัญหาและระบุถึงเหตุผล พร้อมทั้งสามารถ
ป้องกนัปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได ้ลดตน้ทุนการผลิต ลดการสูญเสีย ลดขั้นตอนในการท างาน
ท่ีซ ้ าซ้อนกนั หลีกเล่ียงการผลิตส่ิงท่ีไม่ถูกตอ้งตามมาตรฐาน ใชท้รัพยากรและบุคลากรท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด พฒันาทีมงานท่ีเก่ียวขอ้ง และพฒันาขวญัและก าลงัใจของ
พนกังาน สร้างความพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง อีกทั้งยงัคงรักษาลูกคา้เดิมไวไ้ด ้และ
ก่อใหเ้กิดภาพลกัษณ์ท่ีดีต่อองคก์ร   

ระบบคุณภาพและมาตรฐานในอีกรูปแบบหน่ึงท่ีในปัจจุบนัจะพบกนัมาก คือ ระบบ
การประกนัคุณภาพ หรือ QA ซ่ึงมาจากค าว่า Quality Assurance แปลว่า การประกนัคุณภาพ เป็น
ระบบท่ีไดน้ าปฏิบติัการป้องกนั (Preventive Action) เพิ่มข้ึน ขอ้ดีของระบบน้ีก็คือ เม่ือพบส่ิงท่ีไม่
เป็นไปตามขอ้ก าหนดหรือพบขอ้บกพร่อง หรือพบว่ามีแนวโน้มจะเกิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ 
ก าหนดหรือจะเกิดขอ้บกพร่อง ก็ก าหนดปฏิบติัการป้องกนัไม่ใหเ้กิดส่ิงท่ีไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนด
หรือขอ้บกพร่อง องคก์รก็สามารถลดค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขขอ้ผิดพลาด บกพร่อง ท่ีจะเกิดข้ึนได ้ 
Jackson and Ashton (1995, p. 22 อา้งถึงใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2543, http://www.seameo.org/vl/ 
articles/assurance.htm.) ใหค้วามหมายไวว้า่ คือกิจกรรมทุกอยา่ง ท่ีช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้และ
บริการท่ีมีคุณภาพ ตามระดบัท่ีไดก้ าหนดไว ้  ซ่ึงในบางระบบหรือบางคร้ัง อาจผนวกเร่ืองการ
ตรวจสอบคุณภาพ (Inspection) ไวใ้นการประกนัคุณภาพดว้ย ระบบการประกนัคุณภาพ มกัจะเนน้
การแกปั้ญหาในระยะยาว ในระบบ ISO 9000 เองก็ไดก้ าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพไวใ้นขอ้ท่ีว่า
ดว้ยการป้องกนั (Prevention) และการตรวจสอบแกไ้ข (Correction) การประกนัคุณภาพจะมีกลไก 
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(Mechanisms)  และกระบวนการ(Processes) ท่ีน าไปสู่การรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลลพัธ์ 
เพื่อช่วยให้ผูเ้ก่ียวขอ้ง (Stakeholders) มัน่ใจในวิธีควบคุมคุณภาพ และมัน่ใจในมาตรฐานของ
ผลผลิต อีกทั้งเป็นการรับประกนัหรือรับรองว่า จะไดม้าตรฐานตามท่ีระบุ (Harman, 1996, p. 6 อา้ง
ถึงในประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2543, http://www.seameo.org/vl/articles/assurance.htm. )  

เม่ือองคก์รมีการประกนัคุณภาพ จะหมายถึง องคก์รจะมีวิธีการบริหารจดัการเพื่อเป็น
หลกัประกัน หรือสร้างความมัน่ใจว่า กระบวนการหรือการด าเนินงานจะท าให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมี
คุณภาพตรงตามท่ีก าหนด หรือจะหมายถึงกิจกรรมหรือการปฏิบติัใดๆ ท่ี ถา้ไดด้ าเนินการตาม
ระบบและแผนท่ีวางไว ้จะท าใหเ้กิดความมัน่ใจหรือรับประกนัว่าจะไดผ้ลงานท่ีมีคุณภาพ ตรงตาม
คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์ภายใตส้ภาพแวดลอ้มและปัจจยัในกระบวนการผลิต ท่ีมีการควบคุมอยา่ง
ถูกตอ้ง และเป็นระบบ แต่ QA ในปัจจุบนัก็ยงัมีจุดอ่อนอยู่ท่ียงัไม่มีการพฒันาระบบให้ดีข้ึน 
เพื่อท่ีจะให้บรรลุถึงคุณภาพท่ีลูกคา้พึงพอใจ แต่ละองคก์รก็จะด าเนินการเก่ียวขอ้งกบัคุณภาพใน
รูปแบบต่างๆ ตามท่ีผูบ้ริหารองคก์รหรือระบบนั้น คิดว่าควรจะเป็น ดงักรณีระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีใชก้นัอยูใ่นประเทศไทยในปัจจุบนั 

จากแนวคิดพื้นฐาน หลกัการ ทฤษฎีเก่ียวกบัการบริหารจดัการคุณภาพและการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ รวมถึงระบบมาตรฐานสากลขา้งตน้ การท่ีจะน าแนวคิดแบบใดแบบหน่ึงมาใชอ้าจไม่
สามารถแกปั้ญหาไดท้ั้งหมด เน่ืองจากมีแนวคิดท่ีสอดคลอ้งกนัในหลายดา้นและมีแนวปฏิบติัท่ีมี
ความแตกต่างกนัอยา่งหลากหลาย ท าใหไ้ดข้อ้คิดวา่ในปัจจุบนัมีแนวคิดใหม่ๆ หรือระบบมาตรฐาน
ท่ีเป็นสากลมากมายท่ีใชไ้ดดี้กบัองคก์รหน่ึง และอาจใชไ้ม่ไดก้บัองคก์รแห่งหน่ึงก็เป็นได ้ดงันั้น
การน ามาประยกุตใ์ชจ้  าเป็นตอ้งน าไปปรับใหเ้หมาะสมกบัสภาพและบริบทขององคก์าร 
 
2.3 การบริหารคุณภาพในประเทศไทย 

ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในประเทศไทย ได้มีการน าเทคนิคและ
กระบวน การของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm Baldrige National 
Quality Award:MBNQA) มาปรับและพฒันาเป็นเกณฑร์างวลัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศ
ไทย (Thailand Quality Award : TQA) โดยในปี พ.ศ.2539 ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ ไดศึ้กษาแนวทางและจดัตั้งรางวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand 
Quality Award : TQA) ข้ึน และถือเป็นส่วนหน่ึงของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบั
ท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) ซ่ึงเป็นแผนยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตของประเทศ ให้สถาบนัเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกัท่ีสนับสนุนและผลกัดนัให้องคก์รต่างๆ ในประเทศ ใชเ้กณฑ์รางวลั
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คุณภาพ เพื่อเพิ่มความสามารถดา้นการบริหารจดัการ และสามารถสร้างผลการด าเนินงานใหอ้ยูใ่น
ระดบัมาตรฐานสากล  

เกณฑร์างวลั Malcolm Baldrige มีลกัษณะเด่นในการตั้งค  าถามองคก์รว่า มีแนวทางท่ี
เป็นระบบและแนวทางในการด าเนินงานท่ีเกิดประสิทธิผลอยา่งไร ไม่แนะน าหรือบงัคบัองคก์รว่า 
ตอ้งบริหารจดัการอยา่งไร ตวัเกณฑมี์ลกัษณะเป็น “Checklist” ว่า องคก์รจะตอ้งมีโครงการคุณภาพ 
ซ่ึงตอ้งมีพนัธกิจ มีแผนคุณภาพ มีการฝึกอบรมดา้นคุณภาพ มีทีมคุณภาพ มีผลลพัธ์ดา้นคุณภาพ 
เป็นการใหแ้นวทางการท า TQM หลงัปี ค.ศ.1995 ผูพ้ฒันาเกณฑไ์ดเ้ปล่ียนค าว่า “คุณภาพ” เป็น 
“ผลการด าเนินการ (Performance)” และเนน้คุณภาพของสินคา้และบริการเพื่อใหลู้กคา้พึงพอใจ   

Maureen, S.Heaphy and Gregory F.Greeska (1992, p. 2-5) สรุปไวใ้น Profiles of 
Malcom Baldrige Award Winners ถึงแนวคิดและค่านิยมหลกัท่ีเป็นรากฐานของเกณฑร์างวลั 
Malcolm Baldrige National Quality Award ท่ีก่อใหเ้กิดความเช่ือมโยงระหว่างความตอ้งการหลกั
ขององคก์รและกระบวนการปฏิบติังาน ไวด้งัน้ี 1) การน าองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน์ 2)ความเป็นเลิศท่ี
มุ่งเนน้ลูกคา้ 3) การเรียนรู้ระดบัองคก์รและระดบับุคคล 4) การให้ความส าคญักบับุคลากรและ
คู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ 5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งเนน้อนาคต 7) การจดัการเพื่อนวตักรรม 
8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 9)ความรับผิดชอบต่อสังคมในภาพใหญ่ 10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์
และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองเชิงระบบ ซ่ึงในต่างประเทศส่วนใหญ่ใชห้ลกัการดงักล่าวมาพฒันา
เกณฑคุ์ณภาพการบริหาร และวิเคราะห์การบริหารคุณภาพตามเกณฑ์ MBNQA (Malcolm Baldrige 
National Quality Award) ไวใ้น 7 หมวด ไดแ้ก่ ภาวะผูน้ า สารสนเทศ การวิเคราะห์กลยทุธ์และการ
วางแผน การจดัการบุคคล การจดัการกระบวนการ การเอาใจใส่ต่อลูกคา้ ผลลพัธ์การด าเนินการ  

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA) นั้นเกิดข้ึนราวๆ หน่ึงปี ก่อน
เกิดวิกฤติการณ์เศรษฐกิจในประเทศไทย ถือเป็นรางวลัท่ีช่วยกระตุน้ใหเ้กิดการพฒันาทางดา้นของ
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เป็นรางวลัท่ีใหแ้ก่องคก์รท่ีมีวิธีปฏิบติัและผลการด าเนินการตามเกณฑ ์
มาตรฐาน มีตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 เป็นตน้มา รางวลัน้ีไม่ไดเ้ป็นการแข่งขนัระหว่างองคก์ร แต่เป็น
เคร่ืองเชิดชูเกียรติว่า องคก์รนั้นมีกระบวนการบริหารจดัการท่ีมีความสมดุลครบทุกดา้น และเป็น
มาตรฐานสากลในเร่ืองการน าองคก์ร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดูแลลูกคา้  การปฏิบติัต่อ
พนกังาน ระบบงานขององค ์มีผลลพัธ์ท่ีดีจากการด าเนินธุรกิจ   

ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2551, น. 65-70 ) อธิบายว่า ประเทศไทยไดน้ าแนวทาง
บริหารจดัการตามเกณฑร์างวลัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ ในการพฒันาคุณภาพการบริหาร
มาใชส้ถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมกบัสวทช.จดัมอบรางวลั เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้หน่วย 
งานหรือองค์กรท่ีมีการบริหารงานท่ีเป็นเลิศ ในดา้นวิธีปฏิบติัและมีผลการด าเนินการในระดับ
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มาตรฐานโลก โดยสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลกั ในการประสานความร่วมมือกบั
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเผยแพร่ สนบัสนุน และผลกัดนัองคก์รต่างๆ ให้น าไป
พฒันาขีดความ สามารถดา้นบริหารจดัการในองคก์รในประเทศไทย  

2.3.1  รางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย หรือ TQA  
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็นบรรทดัฐานส าหรับการด าเนินการประเมินตนเองของ

องคก์ร และเป็นรางวลัอนัทรงเกียรติซ่ึงไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางว่า เป็นเคร่ืองหมายท่ีแสดง
ถึงความเป็นเลิศในการบริหารจดัการองคก์รท่ีทดัเทียมระดบัมาตรฐานโลก คือ รางวลัคุณภาพแห่ง 
ชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 4)  

รางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย หรือ TQA เร่ิมใหร้างวลัในปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบนั 
มีพื้นฐานทางดา้นเทคนิคและกระบวนการการตดัสินรางวลั เช่นเดียวกบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติของ
สหรัฐอเมริกา (สุธี ปิงสุธิวงศ,์ 2552, น. 82-83, http://www.centralfestival.co.th /ActivityDetail-th-
all_cpntqcaward.aspx) และ สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553, น.206) ระบุว่า รางวลัน้ีเป็นรางวลั
อนัทรงเกียรติ เป็นท่ีพึงปรารถนาของทุกหน่วยงาน เพราะเป็นเคร่ืองหมายแห่งความเป็นเลิศในการ
บริหารจดัการทุกดา้น มีผลประกอบการท่ีดีเทียบเท่าองคก์รท่ียอมรับกนัวา่“มีคุณภาพสูงสุดในโลก”  

เกณฑก์ารพิจารณา จะพิจารณาจากองคป์ระกอบ 7 หมวดดว้ยกนั ไดแ้ก่ 1)  การน า
องคก์ร 2) การวางแผนเชิงกลยทุธ์ 3) การมุ่งเนน้ลูกคา้และตลาด 4) การวดั การวิเคราะห์ และการ
จดัการความรู้ 5) การมุ่งเนน้บุคคลากร 6) การจดักระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์ ส่วน รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของไทย หรือ TQA ตอ้งไดรั้บคะแนนจากการตรวจประเมินสูงกว่า 650 คะแนน หาก
องคก์รใดไดค้ะแนนเตม็ 1,000 หมายถึง มีความเป็นเลิศ ท่ีสมบูรณ์แบบในทุกดา้น  ซ่ึงเป็นอุดมคติ 
ยงัไม่เคยปรากฎว่าองคก์รใดท าได ้ รางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย หรือ TQA แมว้่าจะท าคะแนน
ไดเ้พียงระดบัคะแนน 650-700 ก็ถือกนัไดแ้ลว้ว่า มีความเป็นเลิศในการบริหารจดัการทุกดา้นและ
เป็นองคก์รระดบัโลก  

เม่ือใดกต็ามท่ีองคก์รใด “ท า TQA” หมายความว่า องคก์รนั้นใชชุ้ดค าถามของเกณฑม์า
ประเมินองคก์ร เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง (เป็น Opportunity For Improvement : OFI) แลว้ลง
มือปรับปรุงดว้ยเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสม เป็นการวดัเพื่อปรับปรุงตนเอง  ผูอ้  านวยการสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ กล่าวว่า ในปี 2553 เป็นปีท่ีมีองคก์รไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติ Thailand 
Quality Award หรือ TQA มากท่ีสุด และจากขอ้มูลของผูบ้ริหารองคก์รท่ีไดรั้บรางวลัแต่ละองคก์ร 
จะมีรูปแบบการบริหารท่ีแตกต่างกนั เช่น วิชยั พรกีรติวฒัน์ รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่หน่วยธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ และชาครีย ์บูรณกานนท ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) กล่าวว่า กว่าจะกา้วมาถึงวนัน้ีไม่
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ง่ายเลย แต่ท่ียากยิง่กว่า คือการรักษาต าแหน่งน้ีไวใ้หน้านเท่านาน ซ่ึงตอ้งอาศยัความมุ่งมัน่ พฒันา
ตวัเองอยา่งต่อเน่ือง "เคลด็ลบัก็คือ พนกังานของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผูบ้ริหารหรือพนกังานตอ้ง
เรียนรู้  ท าความเขา้ใจเกณฑ์รางวลั TQA เป็นอยา่งดี อีกทั้งตอ้งมีความร่วมแรงร่วมใจเป็นน ้ าหน่ึง
เดียวกนั ท่ีจะเดินไปบนเสน้ทางสายน้ี"  

การน าเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติเขา้มาปรับใชใ้นองคก์รนั้น ส่งผลใหเ้กิดการพฒันา 
การบริหารจดัการในองคก์ร และจะมีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง รวมถึงการปฏิรูประบบและการ 
บูรณาการผลลพัธ์การท างานต่างๆ เขา้ดว้ยกนั จะมีการท างานแบบมุ่งเนน้ให้เกิดนวตักรรมข้ึนใน
องคก์รเพื่อมุ่งสู่ผลลพัธ์สุดทา้ย ท่ีส าคญัยิง่คือการท่ีพนกังานทุกระดบัปฏิบติังานแบบสนบัสนุนงาน
ซ่ึงกนัและกนั และมุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกนั การน าเกณฑร์างวลัคุณภาพมาประยุกตใ์ช ้ก่อให้เกิด
ผลลพัธ์ท่ีดี จากการใชแ้นวทางการจดัการ การด าเนินงานแบบบรูณาการ ท าใหมี้การส่งมอบคุณค่า
ท่ีดีข้ึนแก่ลูกคา้และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  ก่อให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิผลและขีดความสามารถ
ขององคก์รโดยรวม และเพิ่มพูนการเรียนรู้ขององคก์รและพนักงานแต่ละบุคคล ซ่ึงจะส่งผลต่อ
ความยัง่ยนืขององคก์ร (http://www.vcharkarn.com/varticle/39177)  

นายพีระพงษ์ อจัฉริยชีวิน ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ระบบท่อก๊าซธรรมชาติ ซ่ึง
ไดรั้บรางวลั TQA ให้ทศันะว่า กลยุทธ์ส าคญัคือ วิสัยทศัน์ของผูบ้ริหารท่ีมุ่งมัน่ ตอ้งการสร้าง
องคก์รให้สามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล มีการวางแผนกลยุทธ์แบบร่วมมือกนั(Synergy) วาง
กรอบแนวคิดใหพ้นกังานในการตดัสินใจและช่วยก าหนดทิศทางการปฏิบติังาน ท าใหเ้กิดพลงัร่วม
ของพนักงานทุกคน มีการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือบริหารจดัการสู่การปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสม อาทิ 
ISO 9000, ISO 10400, ISO 18000 ซ่ึงเป็นปัจจยัท่ีน าองคก์รไปสู่ความส าเร็จ ตอ้งปรับปรุงจุดดอ้ย
ต่างๆ ให้ดีข้ึนจนมีผลลพัธ์ท่ีดี “องคก์รสร้างโอกาสการพฒันาและปรับปรุงตนเอง มุ่งสู่ความเป็น
เลิศอยา่งย ัง่ยนื ดว้ยกระบวนการประเมินตนเองโดยใชเ้กณฑ ์TQA และรวมถึงรับขอ้มูลป้อนกลบั 
(Feedback Report) เพื่อมาปรับปรุงกระบวนการท างานภายในอยา่งเป็นระบบ”  

2.3.2  รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC 
รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือ TQC ถือเป็นรางวลัระดบัสากลท่ีมอบให้กบั

องคก์รท่ีไดเ้ขา้ร่วมโครงการ Thailand Quality Award (TQA) โดยน าแนวทางและแผนการพฒันา
องคก์รของรางวลัคุณภาพแห่งชาติมาใช ้ถา้องคก์รใดประสบความส าเร็จและไดค้ะแนนประเมิน
เกิน 350 คะแนนก็จะเป็นองคก์รท่ีไดรั้บ TQC กรอบและเกณฑก์ารพิจารณาจะมีลกัษณะเหมือนกบั 
TQA ต่างกนัท่ีคะแนนท่ีไดรั้บ หากไดร้ะดบัคะแนนจากการตรวจประเมินระหวา่ง 350-650 คะแนน 
จะไดรั้บรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ - TQC มีสิทธ์ิและสามารถจะพฒันาต่อใหก้า้วหนา้ไปได้
จนถึงระดบัรางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA ในท่ีสุด  
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ในการบรรยายพิเศษโดย รศ.รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม และ รศ. แพทยห์ญิงปรียานุช  
แยม้วงษ ์ เร่ืองเกณฑคุ์ณภาพการจดัการศึกษาท่ีเป็นเลิศ วนัท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2550 ณ หอ้งประชุม
ศาสตราจารยป์ระเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดอ้ธิบายว่า  รางวลั
การบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็นรางวลัท่ีมีช่ือเสียงใน ระดบั
มาตรฐานโลก ท่ีแสดงให้นานาชาติเห็นถึงความมุ่งมัน่ในการยกระดบัมาตรฐานความเป็นเลิศใน
การบริหารจดัการของประเทศไทย ซ่ึงเป็นรางวลัท่ีประกอบดว้ยรางวลัระดบั TQC และระดบั TQA 
(รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คือ Thailand Quality Class : TQC และรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
คือ Thailand Quality Award : TQA) 

รางวลัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ (TQC) มีเกณฑใ์นการให้รางวลัโดยพิจารณา
จากมุมมองเชิงระบบ จะมีหลกัมีเกณฑก์ารพิจารณา 7 ขอ้ คือ 1) การน าองคก์ร 2) การวางแผน
เชิงกลยุทธ์ 3) การมุ่งเน้นลุกคา้และตลาด 4) การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  
5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล 6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์ทางธุรกิจ  

เกณฑร์างวลัการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ ไม่ไดมุ่้งเนน้ “การบริหารจดัการคุณภาพ
ทัว่ทั้งองคก์ร” แต่เนน้ไปท่ี “คุณภาพของการบริหารจดัการทัว่ทั้งองคก์ร” นัน่คือ การมุ่งเนน้ “การ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ” สุธี ปิงสุธิวงศ ์(2552, น. 82-83) กล่าววา่ รางวลัดงักล่าวช่วยใหอ้งคก์รต่างๆ 
ขบัเคล่ือนสู่การพฒันาอยา่งเป็นรูปธรรม ช่วยใหก้ารบริหารจดัการเกิดผลลพัธ์ท่ีมีผลต่อความ ส าเร็จ
ขององคก์รมากข้ึน  

เกณฑ์รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จดัท าโดยอาศยัค่านิยมหลกัและแนวคิดต่างๆ  
ดงัน้ี (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 151)  

1)  การน าองคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน ์ 
2)  ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ลูกคา้  
3)  การเรียนรู้ระดบัองคก์รและระดบับุคคล  
4)  การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและคู่ความร่วมมืออยา่งเป็นทางการ  
5)  ความคล่องตวั 
6)  การมุ่งเนน้อนาคต  
7)  การจดัการเพื่อนวตักรรม  
8)  การจดั การโดยใชข้อ้มูลจริง 
9)  ความรับผดิชอบต่อสงัคมในภาพใหญ่  
10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า  
11) มุมมองในเชิงระบบ   
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ค่านิยมและแนวคิดดังกล่าว  เป็นความเช่ือและพฤติกรรมท่ีฝังอยู่ในองค์กรท่ีมีการ
บริหารท่ีเป็นเลิศหลายแห่ง เป็นรากฐานท่ีก่อให้เกิดความเช่ือมโยงระหว่างผลการด าเนินการท่ี
ส าคญัและขอ้ก าหนดการปฏิบติัการภายใตก้รอบการจดัการท่ีเนน้ผลลพัธ์ ซ่ึงน าไปสู่การปฏิบติั การ
และการใหข้อ้มูลป้อนกลบั  

สุเมธ พีรวฒิุ (http://www.boybdream.com/ manager-news-content.php?newid=72127)  
กล่าวถึงองคป์ระกอบของเกณฑก์ารบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลิศ ท่ีมุ่ง“ผลสัมฤทธ์ิ” ท่ีเกิดข้ึนจาก
การท างาน ท่ีตอ้งอาศยัขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง ท่ีเรียกกนัว่า วงจรบริหารจดัการ 
PDCA ซ่ึงหมายถึง การวางแผน การปฏิบติั ตามแผน ประเมินตรวจสอบ ติดตาม และการปรับปรุง
แกไ้ข ท่ีตอ้งหมุนเวียนต่อเน่ือง เพื่อบริหารคุณภาพของกระบวนการทุกระบบ  

ทั้งน้ี PDCA จะตอ้งหมุนเวียนต่อเน่ืองตลอดเวลา และส่ิงท่ีองคก์รจ าเป็นตอ้งเรียนรู้
ควบคู่กนัไปกบัหลกัคิดในการท างาน หรือค่านิยมทั้ง 11 ขอ้ นัน่คือ เกณฑก์ารบริหารจดัการเพื่อ
ความเป็นเลิศท่ีมี 7 หมวด ซ่ึงความสัมพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้ก าหนดในเกณฑ์รางวลัการบริหาร
คุณภาพสู่ความเป็นเลิศมีดงัภาพต่อไปน้ี      

                      

 
 
ภาพที ่2.4  ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงของขอ้ก าหนดในเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (2553, น. 10) 

             4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 

2.การวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ 

3. การมุ่งเนน้ลูกคา้
และการตลาด 

5.การมุ่งเนน้
ทรัพยากรบุคคล 

1. การน า
องคก์ร 

7.ผลลพัธ์การ
ด าเนินการ 

กระบวนการ 

โครงร่างองคก์ร  
สภาพแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ และความทา้ทาย 

 

6.การจดัการ
กระบวนการ 
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หมวด 1 การน าองคก์ร เป็นการตรวจประเมินว่าการกระท าของผูน้ าระดบัสูงของ
องค์กรไดช้ี้น าและท าให้องคก์รมีความยัง่ยืนอย่างไร รวมทั้งตรวจประเมินระบบการก ากบัดูแล
องคก์ร และวิธีท่ีองคก์รใชเ้พื่อบรรลุผลดา้นกฎหมาย จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมใน
ภาพใหญ่ รวมทั้งการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั  

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ การตรวจประเมินองคก์รว่าจดัท าวตัถุประสงค์
เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการขององคก์รอยา่งไร รวมทั้งตรวจประเมินการถ่ายทอดวตัถุ ประสงค์
เชิงกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการท่ีเลือกไวเ้พื่อน าไปปฏิบติั การปรับเปล่ียนเม่ือสถานการณ์เปล่ียนไป 
ตลอดจนวิธีการวดัผลความกา้วหนา้ 

หมวด 3 การมุ่งเนน้ลูกคา้และการตลาด เป็นการตรวจประเมินวิธีการท่ีองคก์รสร้าง
ความผูกพนักบัลูกคา้ เพื่อความส าเร็จดา้นตลาดในระยะยาว กลยุทธ์ในการสร้างความผูกพนัน้ี
ครอบคลุมถึงวิธีการสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเน้นลูกคา้ รวมถึงวิธีการท่ีองคก์รรับฟัง เสียงของลูกคา้ 
และใชส้ารสนเทศน้ีเพื่อการปรับปรุงและคน้หาโอกาสในการสร้างวฒันธรรม 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าองคก์ร
เลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการและปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และสินทรัพยท์างความรู้
อยา่งไร และองคก์รมีการบริหารจดัการเทคโนโลยีสารสนเทศอยา่งไร มีวิธีการทบทวนและใชผ้ล
การทบทวนเพื่อปรับปรุงผลการด าเนินการอยา่งไร  

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่าองคก์รมีวิธีการอยา่งไร
ในการสร้างความผูกพนั จดัการ และพฒันาบุคลากร เพื่อน าศกัยภาพบุคลากรมาใชอ้ย่างเต็มท่ีให้
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกันกับพนัธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบติัการโดยรวมขององค์กร โดย
พิจารณาความสามารถในการสร้างสภาพแวดลอ้มของบุคลากรท่ีก่อใหเ้กิดผลการด าเนินงานท่ีดี  

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินว่าองคก์รมีวิธีการอยา่งไรใน
การออกแบบระบบงาน รวมถึงมีวิธีการอยา่งไรในการออกแบบ จดัการ และปรับปรุงกระบวนการ
ท่ีส าคญัเพื่อด าเนินงานให้ระบบงานดงักล่าวสร้างคุณค่าแก่ลูกคา้ และท าให้องคก์รประสบความ 
ส าเร็จอยา่งย ัง่ยนื รวมทั้งใหอ้ธิบายถึงการเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและการ
ปรับปรุงในดา้นท่ีส าคญัทุกดา้นขององคก์รไดแ้ก่ ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ์ ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเน้น
ลูกคา้ ผลลพัธ์ดา้นการเงินและตลาด ผลลพัธ์ดา้นบุคลากร  ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิผลของกระบวน 
การ และผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ร นอกจากน้ียงัตรวจประเมินระดบัผลการด าเนินการขององคก์ร
เปรียบเทียบกบัองคก์รอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยคลึงกนั  
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ในปี 2553-2554 ไดมี้การปรับเกณฑ ์(สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 102-191) 
เนน้การให้ความส าคญัใน 3 ประเด็นคือ 1) การมุ่งเนน้ลูกคา้ 2) เนน้ความสามารถพิเศษขององคก์ร 
3) เนน้ความยัง่ยืนและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเนน้ให้องคก์รวิเคราะห์เจาะลึกความสัมพนัธ์
ระหว่างความสามารถพิเศษกบัพนัธกิจ กลยุทธ์และความยัง่ยืนขององคก์ร ความยัง่ยืนของระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม สังคม เศรษฐกิจ เน้นวิธีการท่ีองค์กรสนับสนุน ความผาสุกของบุคลากร ทั้งน้ี ใน
เอกสาร TQA Criteria for Performance Excellence 2553-2554 ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 
(2553, น. 112) อธิบายใหเ้ห็นวิธีการด าเนินการขององคก์ร โดยตอ้งแสดงใหเ้ห็น 5 เร่ืองหลกั คือ  

1)  แนวทางท่ีเป็นระบบ  
2)  การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั  
3)  การเรียนรู้  
4)  การบูรณาการ  
5)  การมุ่งเนน้และความคงเสน้คงวา  
ซ่ึงเกณฑท์ั้ง 7 หมวดสามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 มิติ ไดแ้ก่ มิติกระบวนการ และมิติดา้น

ผลลพัธ์ 
1. ส่วนกระบวนการ (หมวด 1-6) เป็นเกณฑเ์พื่อใชป้ระเมินประสิทธิภาพขององคก์ร 

จดัไวเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  
1) กลุ่มการน าองคก์ร ประกอบดว้ย หมวด 1 การน าองคก์ร หมวด 2 การวางแผน

เชิงยทุธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย   
2) กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบดว้ยหมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการ  

จดัการความรู้   
3) กลุ่มปฏิบติัการ ประกอบดว้ย หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การ

จดัการกระบวน การ  
2. ส่วนผลลพัธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑมุ่์งเนน้ผลการด าเนินการท่ีส าคญัระดบัองคก์ร ซ่ึง

ประกอบดว้ยผลลพัธ์ 4 ดา้น (สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 162) ไดแ้ก่  
1)  ผลลพัธ์ดา้นผลิตภณัฑ ์ 
2)  ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้ลูกคา้  
3)  ผลลพัธ์ดา้นการเงินและการตลาด และ  
4)  ผลลพัธ์ดา้นการปฏิบติัการ   
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ในงานแถลงข่าวประกาศผลรางวลัคุณภาพแห่งชาติประจ าปี 2553 กอบชยั จิราธิวฒัน์ 
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ บริษทัเซ็นทรัลพฒันา จ ากดั (มหาชน) ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ 
แอร์พอร์ต ศูนยก์ารคา้ภายใตก้ารบริหารงานของซีพีเอ็นซ่ึงไดรั้บ “รางวลัการบริหารสู่ความเป็น
เลิศ” (Thailand Quality Class : TQC) จากส านกังานรางวลัคุณภาพแห่งชาติ กล่าวว่า “จะน า
มาตรฐานน้ีไปประยุกตใ์นสาขาอ่ืนๆ เพื่อท่ีจะไดรั้บรางวลัคุณภาพแห่งชาติต่อไป และจะสามารถ
แข่งขนัไดอ้ยา่งภาคภูมิใจในเวทีระดบัโลก” (http://www.centralfestival.co.th/ActivityDetail-thall_ 
cpntqcaward.aspx) วิโรจน์ คมัภีระ รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บริษทัเจริญโภคภณัฑอ์าหารจ ากดั 
(มหาชน) (โรงงานผลิตอาหารสัตวปั์กธงชยั) กล่าวว่า ส่ิงท่ีท าใหบ้ริษทัไดร้างวลั TQC สองปีซอ้น 
คือ การไปขอเรียนรู้จากองคก์รท่ีเคยไดรั้บรางวลั TQA มาก่อน เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 
บริษทั ปตท.จ ากดั (มหาชน) และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ "ความเปล่ียนแปลงของเราก็คือ เดิม
เวลาท่ีประสบปัญหา พนกังานเรามกัจะน าเสนอแนวทางดว้ยการให้ไปแกท่ี้คนอ่ืน เพื่อให้ตวัเอง
เหน่ือยนอ้ยท่ีสุด แต่ปัจจุบนัจะอิงเกณฑ ์ TQA เป็นหลกั" และ วรรณทนีย ์ช านาญเศรษฐการณ์  
รองกรรมการผูจ้ดัการอาวุโส บริษทัซีพีเอฟ ผลิตภณัฑอ์าหาร จ ากดั (หนองจอก) กล่าวว่า ความ 
ส าเร็จเกิดจากการท าให้พนกังานทุกคนของบริษทัเห็นความส าคญัของ TQA และเตม็ใจท่ีจะร่วม 
กนัขบัเคล่ือน (ชนิตา ภระมรฑตั, 2554, http://www.bangkokbiznews.com/home/detail /business 
/csr/20100823/349011/Top-5-) 

องคก์รท่ีจะไดรั้บรางวลั TQC น้ี จะตอ้งมีบูรณาการของกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกกลุ่ม อย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ มีการพฒันา
คุณภาพอย่างต่อเน่ือง มีผลลพัธ์ดา้นการบริหารจดัการทุกๆ ดา้นท่ีโดดเด่น ผูน้ าองคก์รมีวิสัยทศัน์ 
ด าเนินการบริหารอย่างเป็นระบบ มุ่งมัน่สนบัสนุนการพฒันาคุณภาพและนวตักรรมทุกดา้นอย่าง
ต่อเน่ือง บูรณาการมาตรฐานคุณภาพทุกมาตรฐานเป็นเร่ืองเดียวกนั เพื่อพฒันาระบบบริหารจดัการ
ใหดี้ยิง่ข้ึน มีระบบประเมินการบริหารท่ีเป็นรูปธรรม ทั้งจากภายในองคก์รและจากองคก์รภายนอก 
มีบูรณาการระบบการติดตามผลการด าเนินงาน และการปฏิบติัการ การท างานเป็นทีม การแลก 
เปล่ียนความรู้บูรณาการและเช่ือมโยงระบบงานใหมุ่้งสู่ความเป็นเลิศ (http://www.bumrungrad.com 
/tqc/วนัท่ี 12 มีนาคม 2552) 

ตามแนวทางเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศน้ี มีเกณฑก์ารประเมินระดบัรางวลั
ในระดบัดงักล่าวน้ีเป็นระดบัท่ีองคก์รสามารถเลือกด าเนินการไดด้ว้ยตนเอง ไม่จ  าเป็นตอ้งแข่งขนั
กบัผูใ้ดนอกจากตนเอง เป็นการบริหารจดัการคุณภาพท่ีเป็นเกณฑซ่ึ์งแข่งขนักบัตวัเอง ไม่ตอ้งมีผู ้
แพผู้ช้นะ และการท่ีองค์กรจะบรรลุผลระดับใดหรือจะได้รับรางวลัระดับใดนั้น ข้ึนกับระดับ
ความสามารถและระบบการบริหารจดัการของตนเอง ไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รอ่ืน 
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จะเห็นวา่การบริหารคุณภาพในประเทศไทย มีการยกระดบัการบริหารจดัการองคก์รให้
เขา้สู่มาตรฐานสากล โดยมีการประยกุตรู์ปแบบการประเมินตนเอง (Self Assessment) และเกณฑ์
การประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class : TQC) เขา้กบับริบทของ
องคก์รแต่ละแห่ง การน าเกณฑก์ารประเมินน้ีไปใชจ้ะเร่ิมตน้ดว้ยการประเมินตนเองในแต่ละหมวด 
ซ่ึงจะช่วยให้องคก์รทราบจุดแขง็ (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (Oppportunities for 
Improvement) ตามระดบัการพฒันาของกระบวนการและผลการด าเนินการท่ีก าหนดไวใ้นแนว
ทางการให้คะแนน รวมทั้งการจดัท ารายงานผลการประเมินตนเอง และแผนพฒันาองค์กรตาม
ระบบการประเมินตนเองท่ีตอ้งบูรณาการของกระบวนการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
ทุกกลุ่มอย่างเป็นระบบ สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจ มีการพฒันาคุณภาพอย่างสม ่าเสมอ
ต่อเน่ือง มีผลการด าเนินงานท่ีโดดเด่น ผูน้ าองคก์รมีวิสยัทศัน์ ด าเนินการบริหารอยา่งเป็นระบบ 
 
2.4  การบริหารคุณภาพภาครัฐในระบบราชการไทย 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award: 
PMQA) เป็นกรอบการบริหารจดัการองค์การ ท่ีส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) ไดน้ ามาส่งเสริมและสนบัสนุนให้หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลยัต่างๆ ไดน้ ามาใชป้รับ
ระบบการบริหารคุณภาพ เพื่อปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ือง  ซ่ึงมีรายละเอียดของ
ระบบการจดัการต่างๆ ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งเช่ือมโยงกนั 

ในการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (2548, น. 9) สรุปว่าการพฒันาคุณภาพดงักล่าว ตอ้งมีการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ จึงได้
จัดท าหลกัเกณฑ์และแนวทางการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐข้ึน ทิพวรรณ หล่อ
สุวรรณรัตน์ (2551, น. 70-72) อธิบายว่า ส านกังาน ก.พ.ร. ไดน้ าหลกัเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ
ของประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcom Baldridge National Quality Award : MBNQA) และรางวลั
คุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (TQA) มาปรับใหเ้ขา้กบัทิศทางการพฒันาระบบราชการของไทย 
ตามแผนพฒันายุทธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 - 2550) การด าเนินการตาม
พระราชกฤษฎีกาว่าดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารบา้นเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  และการประเมินผล
ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ เพื่อให้สอดคลอ้งกบับริบทของภาคราชการไทย สอดคลอ้งกบั
สถาบนั อุดมศึกษาไทย และคู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
ประจ าปี พ.ศ. 2553 ของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) (2552, น. 1-3)  

สุพรรณี ไพรัชเวทย ์ท่ีปรึกษาการพฒันาระบบราชการ ส านักงานการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐ ไดอ้ธิบายถึงแนวคิด เกณฑ ์PMQA ในงานสมัมนา TQM Forum คร้ังท่ี 11 
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วนัท่ี 3 กนัยายน 2553 ท่ีสถาบนัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ สรุปความไดว้่า เกณฑคุ์ณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐไดพ้ฒันาการจากแนวทางของรางวลั MBNQA และเกณฑคุ์ณภาพแห่งชาติ (TQA) 
โดยการประยกุตใ์ช ้TQM ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีมีความส าคญั และเป็นท่ียอมรับอยา่งกวา้งขวาง ในการ
น าไปใช ้ในการพฒันาองคก์รใหเ้กิดความยัง่ยนื 

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป็นเป้าหมายส าคญัของการพฒันาระบบ
ราชการไทย ท่ีตอ้งการให้หน่วยงานภาครัฐมีการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดบั
มาตรฐานสากล (High Performance) (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552 , น. 1) 
และเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ไดถู้กน ามาใชใ้นการบริหารจดัการคุณภาพในสถาบนั 
อุดมศึกษา เน่ืองจากคุณลกัษณะท่ีแสดงว่าไดพ้ฒันาสู่มาตรฐานสากล คือ การบริหารจดัการดว้ย
ระบบคุณภาพ ซ่ึงไดรั้บการยอมรับว่าเป็นระบบท่ีจะพฒันาองคก์รให้มีการบริหารจดัการเพื่อความ
เป็นเลิศ โดยมีเกณฑก์ารบริหารเพื่อความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบักรอบการแนวทางด าเนินงานตาม
เกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ท่ีเป็นมาตรฐานสากล (MBNQA) มาพฒันาความสามารถดา้นการ
บริหารจัดการขององค์กร เน่ืองจากมีพื้นฐานทางด้านเทคนิคและกระบวน การตัดสินรางวลั
เช่นเดียวกนั 

ส านกังาน ก.พ.ร. ไดน้ าเกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐไปใชป้ระเมินองคก์าร
ดว้ยตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการใหเ้ทียบเท่ามาตรฐานสากล 
(ส านกังานคณะ กรรมการพฒันาระบบราชการ: ออนไลน์ ) ก าหนดใหภ้าคราชการเสริมสร้างความ
เป็นเลิศในการปฏิบติัราชการ โดยใหย้กระดบัและพฒันาคุณภาพมาตรฐานการท างานของภาครัฐ 

ส านักงานก.พ.ร.ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารภาครัฐมา เป็นเคร่ืองมือในการ
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2548 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2548, น. 8) เกณฑน้ี์ใช้
เป็นกรอบในการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง และเป็นแนวทางในการปรับปรุงการบริหารจดัการ
องคก์ร เพื่อการยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการท างานของหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดบัและ
เกณฑ ์ท่ีสามารถยอมรับได ้ตามเป้าหมายดา้นการพฒันาระบบราชการของแผนการบริหารราชการ
แผน่ดิน (พ.ศ. 2548-2551) (สถาบนัวิจยัและให้ค  าปรึกษาแห่งมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2550,  
น. 31) รวมถึงมหาวิทยาลยัต่างๆ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวิทยาลยัราชภฏั มีการยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานการท างานไปสู่ระดบัมาตรฐานสากล (High Performance) ดงัจะเห็นไดจ้ากคู่มือ
ค าอธิบายตัวช้ีวดัการพฒันาคุณภาพ การบริหารจัดการภาครัฐประจ าปีพ.ศ.2553 ส าหรับ
สถาบนัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552, น. 1-3) ไดส้รุปถึง 
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐวา่ จดัท าข้ึนโดยอาศยัค่านิยมหลกั (Core-Value) 11 ประการ 
ดงัน้ี 1) การน าองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน์ 2) ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ 3) การเรียนรู้ของ
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องค์การและของแต่ละบุคคล 4) การให้ความส าคญั กบับุคลากรและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  
5) ความคล่องตวั 6) การมุ่งเนน้อนาคต 7) การจดัการเพื่อนวตักรรม 8) การจดัการโดยใชข้อ้มูลจริง 
9) ความรับผดิชอบต่อสังคม 10) การมุ่งเนน้ท่ีผลลพัธ์ และการสร้างคุณค่า 11) มุมมองในเชิงระบบ 
ซ่ึง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(2551 ,http://www.opdc.go.th/special.php? 
spc_id=4&content_id=660) ไดใ้หค้  าอธิบายค่านิยมหลกั ทั้ง 11 ประการโดยจดักลุ่มเป็น 3 มุมมอง 
ดงัภาพ 
  

 

 
 

ภาพที ่2.5  การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ สถาบนัอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2551 
 
ที่มา:  ปรับปรุงจาก  http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=660 
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1. ภาวะผูน้ าเชิงกลยทุธ์ (strategic leadership) ครอบคลุมค่านิยมหลกั ขอ้ 1. การน า
องคก์รอยา่งมีวิสยัทศัน ์ ขอ้ 2. ความเป็นเลิศท่ีมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ ขอ้ 5. ความคล่องตวั (หรือความ
ยดืหยุน่) และขอ้ 11.มุมมองเชิงระบบ โดยองคป์ระกอบส่วนน้ี เป็น การน าองคก์รของผูบ้ริหารหรือ
ผูน้ าระดบัองคก์รนั้น  

2. ความเป็นเลิศในการด าเนินงาน (execution excellence) ครอบคลุมค่านิยมหลกั  
ขอ้ 3. การเรียนรู้ขององคก์ารและของแต่ละบุคคล ขอ้ 4.การใหค้วามส าคญักบับุคลากรและผูมี้ส่วน
ไดเ้สีย ขอ้ 6. การมุ่งเนน้อนาคต และขอ้ 10. การมุ่งเนน้ผลลพัธ์และการสร้างคุณค่า ซ่ึงเป็น มุมมอง
การจดัการของส่วนราชการ 

3. การเรียนรู้ระดบัองคก์ร (organizational learning) ครอบคลุมค่านิยมหลกั ขอ้ 7 การ
จดัการเพื่อนวตักรรม ขอ้ 8 การจดัท าโดยใชข้อ้มูลจริง และขอ้ 9 ความรับผดิชอบต่อสงัคม เป็นการ
ปรับปรุงองคก์รอยา่งต่อเน่ืองย ัง่ยนื 

แต่ลกัษณะส าคญัของเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (จากรายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์  โครงการพฒันาการบูรณาการแผนปฏิบติังาน ของส านกังานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเพื่อการบริหารจดัการยคุใหม่ (ปี 2550 – 2551) สถาบนัวิจยัและใหค้  าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลยั ธรรมศาสตร์, 2550, น. 33 ) มีดงัน้ี  

1. เกณฑมุ่์งเนน้ผลสมัฤทธ์ิ ครอบคลุมทั้งกระบวนการและผลลพัธ์ 
2. เกณฑส์ามารถปรับใชก้บัทุกภารกิจของหน่วยงาน  เพื่อเสริมสร้างใหส่้วนราชการท า

การปรับปรุง ทั้งอยา่งค่อยเป็นค่อยไปและอยา่งกา้วกระโดด 
3. เกณฑ์มีความเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัภายในเกณฑ์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 

เช่ือมโยงและใชต้วัช้ีวดัท่ีมาจากยทุธศาสตร์และกลยทุธ์และกระบวนการ 
ซ่ึงจะเช่ือมโยงกบัผลลพัธ์การด าเนินการโดยรวมและระหวา่งหวัขอ้ต่างๆ  ในเกณฑ ์

การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ  ไดแ้ก่ 
1)  ลักษณะส าคัญขององค์กร อธิบายถึง ภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการ 

สภาพแวดลอ้มในการปฏิบติัภารกิจความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงานกบัผูรั้บบริการ ส่วนราชการอ่ืน
และประชาชนโดยรวม ส่ิงส าคญัท่ีมีผลต่อการด าเนินการ และความทา้ทายท่ีส าคญัในเชิง
ยทุธศาสตร์ทีjส่วนราชการเผชิญอยู ่รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการด าเนินการขององคก์รโดยรวม 
ประกอบดว้ย 2 คือ ลกัษณะองคก์ร และความทา้ทายขององคก์ร 

2) เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจดัการท่ีจะ
น าไปสู่องคก์รแห่งความเป็นเลิศได ้ ประกอบดว้ย 7 หมวด ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบ
ราชการ (2552, น. 1-3) ดงัน้ี คือ 
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1)  การน าองคก์ร  
2)  การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
3)  การให ้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนได ้ส่วนเสีย  
4)  การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้  
5)  การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  
6)  การจดัการกระบวนการ  
7)  ผลลพัธ์การด าเนินการ  

เกณฑใ์นแต่ละหมวด มีความเช่ือมโยงกนัระหว่างหมวดต่างๆ  เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงการ
บริหารจดัการท่ีดีตอ้งมีความสอดคลอ้งและบูรณาการกนัอยา่งเป็นอยา่งระบบ ทั้งน้ี เกณฑท์ั้ง 7 
หมวดสามารถอธิบายไดเ้ป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีเป็นกระบวนการ และส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์  
 

    
 

ภาพที ่2.6  องคป์ระกอบเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553) 
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153 
 

             4. การวดั การวเิคราะห์ และการจดัการความรู้ 

2.การวางแผนเชิง
ยทุธศาสตร์ 

3. การใหค้วามส าคญั
กบัผูรั้บบริการและผูมี้

ส่วนไดส่้วนเสีย 

5.การมุ่งเนน้
ทรัพยากรบุคคล 

1. การน า
องคก์ร 

7.ผลลพัธ์การ
ด าเนินการ 

กระบวนการ 

          หมวด P  ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
สภาพแวดลอ้ม  ความสัมพนัธ์ และความทา้ทาย 

 

6.การจดัการ
กระบวนการ 

       กรอบแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
จดัการ 

PMQA Framework 
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ส่วนท่ีเป็นกระบวนการ เป็นเกณฑ์เพื่อใชป้ระเมินประสิทธิภาพของส่วนราชการ 
สามารถจดัไดเ้ป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

1)  กลุ่มการน าองคก์ร ประกอบดว้ย หมวด1 การน าองคก์ร หมวด 2 การวาง แผนเชิง
ยทุธศาสตร์ หมวด 3 การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 

2)  กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบดว้ย หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการ
ความรู้ 

3)  กลุ่มปฏิบติัการ ประกอบดว้ย หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล หมวด 6 การ
จดัการกระบวนการ 

ส่วนท่ีเป็นผลลพัธ์ (หมวด 7) เป็นเกณฑเ์พื่อใชป้ระเมินประสิทธิผลของส่วนราชการใน 
4 มิติ ท่ีมีความสอดคลอ้งตามค าารับรองการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้น
คุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้นประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการ มิติดา้นการพฒันาองคก์ร 

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ มีลกัษณะส าคญัคือ 
1)  เกณฑมุ่์งเนน้ผลลพัธ์ของการด าเนินงานท่ีส าคญั 
2)  ไม่ไดก้ าหนดวิธีการ 
3)  เกณฑส์นบัสนุนมุมมองเชิงระบบบูรณาการระหวา่งค่านิยม แนวคิด โครงร่างองคก์ร 

เกณฑ ์แนวทางการใหค้ะแนน มีการใชว้งจรการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน คือ 1) การวางแผน 2) การปฏิบติั
ตามแผน 3) การตรวจประเมินความกา้วหนา้ และ4) การปรับแผนเกณฑ ์โดยอาศยัผลการประเมิน 

4)  เกณฑส์นบัสนุนการตรวจประเมินท่ีเนน้เป้าประสงค ์
เกณฑร์างวลัดงักล่าวเป็นกรอบการประเมินตนเองดา้นคุณภาพการบริหารจดัการ (Self 

Assessment Framework of Quality Assessment) ประกอบดว้ย 7 ปัจจยัท่ีเป็นปัจจยัแห่งความ ส าเร็จ
ของเกณฑ์ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552, น. 11-12) ท่ีให้ส่วนราชการ
น าไปใช้ในการประเมินตนเองท่ีครอบคลุมภาพรวมในทุกมิติ เพื่อยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการให ้
เทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยมุ่งเนน้ใหห้น่วยงานราชการปรับปรุงองคก์ารอยา่งรอบดา้นและอยา่งต่อเน่ือง 
ครอบคลุมสาระส าคญัใน 7 หมวด (ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ , 2553, 
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153)  ใน คู่ มือค าอธิบายตัว ช้ีว ัดการ
พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา มี
สาระส าคญัของเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐในแต่ละหมวด (http://share.psu.ac.th/file/ 
wanvimon.n /PM QA+54.pdf ) โดยสงัเขป ดงัน้ี 

หมวด 1 การน าองคก์าร เป็นการตรวจประเมินว่า ผูบ้ริหารของสถาบนัอุดมศึกษา
ด าเนินการอยา่งไรในเร่ืองวิสัยทศัน์ เป้าประสงคร์ะยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และความคาดหวงั
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ในผลการด าเนินการ รวมถึงการใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทั้งหลาย การ
กระจายอ านาจการตดัสินใจ การสร้างนวตักรรม และการเรียนรู้ในสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งตรวจ
ประเมินว่า สถาบนัอุดมศึกษามีการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี และด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวกบัความ
รับผดิชอบต่อสงัคมและชุมชนอยา่งไร 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ เป็นการตรวจประเมินวิธีการก าหนดประเด็นเชิง
ยทุธศาสตร์ เป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์หลกั รวมทั้งแผนปฏิบติัราชการของสถาบนั 
อุดมศึกษาและการถ่ายทอดเป้าประสงคเ์ชิงยทุธศาสตร์ และกลยทุธ์หลกั รวมแผนปฏิบติัราชการท่ี
ไดจ้ดัท าไวเ้พื่อน าไปปฏิบติัและการวดัผลความกา้วหนา้ 

หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เป็นการตรวจ
ประเมินว่าสถาบนัอุดมศึกษาก าหนดความตอ้งการ ความคาดหวงั และความนิยมชมชอบของผูรั้บ 
บริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอย่างไร สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการอย่างไร ในการสร้าง
ความสัมพนัธ์กบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย การก าหนดปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูรั้บบริการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีความพึงพอใจ และน าไปสู่การกล่าวถึงสถาบนัอุดมศึกษาในทางท่ีดี 

หมวด 4 การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ เป็นการตรวจประเมินว่าสถาบนั 
อุดมศึกษาเลือก รวบรวม วิเคราะห์ จดัการและปรับปรุงขอ้มูลและสารสนเทศ และจดัการความรู้
อยา่งไร 

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล เป็นการตรวจประเมินว่า ระบบงานและระบบการ
เรียนรู้ของบุคลากร และการสร้างแรงจูงใจ ช่วยใหบุ้คลากรพฒันาตนเองและใชศ้กัยภาพอยา่งเตม็ท่ี 
เพื่อใหมุ่้งไปในแนวทางเดียวกนักบัเป้าประสงคแ์ละแผนปฏิบติัการ โดยรวมของสถาบนัอุดมศึกษา
อยา่งไร รวมถึงการตรวจประเมินความใส่ใจการสร้างและรักษาสภาพแวดลอ้มในการท างาน การ
สร้างบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการปฏิบติังานของบุคลากร ซ่ึงจะน าไปสู่ผลการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ และ
ความเจริญกา้วหนา้ของบุคลากรและสถาบนัอุดมศึกษา 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ เป็นการตรวจประเมินแง่มุมท่ีส าคญัทั้งหมดของการ
จดัการกระบวนการ การใหบ้ริการ และกระบวนการอ่ืนท่ีส าคญัท่ีช่วยสร้างคุณค่าแก่ผูรั้บบริการ ผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของสถาบนัอุดมศึกษา กระบวนการสนบัสนุนท่ีส าคญัต่างๆ 
หมวดน้ีจะครอบคลุมกระบวนการท่ีส าคญัและหน่วยงานทั้งหมด 

หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ เป็นการตรวจประเมินผลการด าเนินการและแนวโนม้
ของสถาบนัอุดมศึกษาในมิติต่างๆ ไดแ้ก่ มิติดา้นประสิทธิผล มิติดา้นคุณภาพการใหบ้ริการ มิติดา้น
ประสิทธิภาพของการปฏิบติัราชการและมิติดา้นการพฒันาองคก์าร ตรวจประเมินผลการด าเนินการ 
ของสถาบนัอุดมศึกษา โดยเปรียบเทียบกบัสถาบนัอุดมศึกษาหรือองคก์ารอ่ืนท่ีมีภารกิจคลา้ยกนั 
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ในคู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษา ไดใ้หค้  าอธิบายเก่ียวกบัความเช่ือมโยงของการพฒันาคุณภาพ
การบริหารจดัการภาครัฐกบัเคร่ืองมือการบริหารจดัการภาครัฐอ่ืนๆ การบริหารจดัการทั้ง 7 หมวด
ของเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือการบริหารจดัการภาครัฐและผล
การด าเนินการตามตวัช้ีวดัอ่ืนๆ ท่ีผ่านมา (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552, 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/PMQA/ manualpmqal_uni_edited.pdf) ดงัน้ี 

หมวด 1 การน าองคก์ร การด าเนินการท่ีผา่นมาสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ ไดมี้การจดัท า
วิสัยทศัน์ ค่านิยม เป้าประสงค ์ ระบบการก ากบัดูแลตนเองท่ีดี เพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจน 

หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์ นบัตั้งแต่ปี 2548 รัฐบาลไดจ้ดัท าแผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน ซ่ึงสถาบนัอุดมศึกษาต่าง ๆ จะตอ้งจดัท าแผนปฏิบติัราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบติั
การประจ าปี ใหส้อดคลอ้งเช่ือมโยงกนั รวมทั้งการถ่ายทอดตวัช้ีวดัและเป้าหมายของระดบัองคก์รสู่
ระดบับุคคล นอกจากน้ีไดน้ าเทคนิคการบริหารความเส่ียงมาใชค้วบคู่กบัการบริหารเชิงยทุธศาสตร์ 

หมวด 3 การให้ความส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ในปัจจุบนัการ
ด าเนินการในหมวด 3 เป็นหมวดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ใหค้วามส าคญัเพิ่มข้ึน มีช่องทางส าหรับ
รับฟังความคิดเห็นของนิสิต นกัศึกษา และผูท่ี้เก่ียวขอ้งหลายช่องทาง เนน้การท างานเชิงรุกเพื่อน า
บริการใหเ้ขา้ถึงนิสิต นกัศึกษา และประชาชนมากข้ึน ทั้งเคาน์เตอร์บริการ การจดัหน่วยบริการ
เคล่ือนท่ี และอ่ืนๆ อีกมากมาย นอกจากน้ียงัมีการน าผลส ารวจความพึงพอใจของนิสิต นกัศึกษา 
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาก าหนด เป็นตวัช้ีวดัหน่ึงในมิติ 2 คุณภาพการใหบ้ริการ ในค ารับรองการปฏิบติั
ราชการอีกดว้ย 

หมวด 4 การวดัการวิเคราะห์และการจดัการความรู้ การด าเนินการหมวดน้ีเป็นส่ิงท่ี 
สถาบนัอุดมศึกษาไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ืองมาตั้งแต่ปี 2547 ทั้งการจดัการระบบสารสนเทศและ
การจดัการความรู้ และเป็นส่วนท่ีเป็นพื้นฐานส าคญัท่ีจะท าให้ สถาบนัฯ สามารถบรรลุเป้าประสงค์
เชิงยทุธศาสตร์ได ้

หมวด 5 การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ทุกสถาบนัอุดมศึกษาจะมีแผนพฒันาทรัพยากร
บุคคล มีการวิเคราะห์สมรรถนะของบุคลากรท่ีสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์ การส่งเสริม การ
ปรับเปล่ียนกระบวนทศัน์ วฒันธรรม และค่านิยม 

หมวด 6 การจดัการกระบวนการ ในหมวดน้ี สถาบนัอุดมศึกษามีการด าเนินการไปแลว้
ในหลายเร่ือง เช่น การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบติังาน ซ่ึงไดน้ าไปสู่การปฏิบติัต่อเน่ือง
เป็นปีท่ีสามแลว้ 
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หมวด 7 ผลลพัธ์การด าเนินการ เป็นหมวดท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะได้ ตรวจสอบผลการ 
ด าเนินการว่าได ้บรรลุผลตามเป้าหมายยทุธศาสตร์หรือไม่ ความพึงพอใจของนิสิตนกัศึกษา และผู ้
ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นอยา่งไร ประสิทธิภาพการบริหารงานผลท่ีเกิดข้ึนตามตวัช้ีวดัต่าง ๆ เป็นเช่นไร และ
ผลการพฒันาองคก์รเป็นอย่างไร ซ่ึงก็เป็นผลลพัธ์ตามมิติต่างๆ ของค ารับรองการปฏิบติัราชการ 
และ ตวัช้ีวดัเชิงกระบวนการของแต่ละหน่วยงาน 

PMQA จะท าให้เห็นภาพรวมของการพฒันาท่ีผา่นมาว่า ส่ิงท่ีท าอยูน่ั้นคืออะไร เป็น
องคป์ระกอบดา้นใดของการพฒันาแบบองคร์วม องคป์ระกอบต่างๆ มีท่ีมาดงัน้ี 

1. การน าองคก์ร ปรากฏใน พ.ร.ฎ.การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หมวด 2, 5, 7, 8 ISO 
ขอ้ 5.1, 5.3, 5.6, 8.5 และ PSO1103, 1105, 1106, 1109 และ 1110 

2. การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์และกลยทุธ์ ปรากฏในพ.ร.ฎ.หมวด 2, 3 ISO ขอ้ 5.4 
และ PSO 1103, 1106 และ 1109 

3. การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 2, 
5, 6, 7 ISO ขอ้ 5.2, 7.2 และ PSO1102 และ 1107 

4. การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ ปรากฏในพ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 7, 8 ISO 
ขอ้ 8.4 และ PSO 1101 และ 1105 

5. การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3,5, 6, 8 ISO ขอ้ 6.2, 6.4, 7.2 
และ PSO 1104 

6. การจดัการกระบวนการ ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 5, 6,7 ISO ขอ้ 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 
และ PSO 1104 

7. ผลลพัธ์การด าเนินการ ปรากฏใน พ.ร.ฎ. หมวด 3, 4, 8 ISO ขอ้ 8.2, 8.4 และ PSO 
1108 และ 2101 

จากความเช่ือมโยงของระบบการจดัการต่างๆ กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐ ปรากฏดงัแผนภาพ 
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ภาพที ่2.7  ความเช่ือมโยงของระบบการจดัการกบัเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก คู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (2553, 
http://www.opdc.go.th/uploads/files/PMQA/ manualpmqal_uni_edited.pdf) และเกณฑคุ์ณภาพการ
บริหารภาครัฐ(2550, http://www.mkshelter.org/qd/pmqa.htm) 

 
การประเมินองคก์ารตามเกณฑ์ PMQA และการใชแ้นวทางการบริหารจดัการแบบ   

“ADLI” ซ่ึงไดแ้ก่ แนวทาง (Approach – A) การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment – D) การ
เรียนรู้ (Learning – L) การบูรณาการ (Integration – I) โดยมีสาระดงัน้ี 

1. แนวทาง (Approach – A) หมายถึง วิธีการท่ีใชเ้พื่อให้กระบวนการบรรลุผล ซ่ึง
แนวทางนั้นตอ้งสามารถน าไปใชซ้ ้ าได ้และอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลสารสนเทศท่ีเช่ือถือได ้ซ่ึง
หมายถึงการด าเนินการอยา่งเป็นระบบ และลกัษณะของการเขียนแนวทาง ให้ครอบคลุม จะตอ้ง

e-goverment 

แผนแม่บทรัพยากร 
บุคคล 3-5 ปี 

การปรับกระบวนทศัน ์
( I am Ready ) 

Redesign Process 

Blueprint for Change 

Knowledge 
Management MIS 

การลดขั้นตอนและ
ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

การวิเคราห์ 
Competency 

Capacity Building 
BuildingMis 

ค ารับรองการปฏิบติัราชการ 

Vision 
Mission 
Strategic
เป้าประสงค ์

พฒันาองคก์ร 

ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

1.การน า
องคก์ร 

7. ผลลพัธ ์
การด าเนินการ 

6.การจดัการ
กระบวนการ 

3.การใหค้วาม 
ส าคญักบัผูรั้บ 
บริการและผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสีย 

5. การมุ่งเนน้
ทรัพยากร
บุคคล 

2.การวางแผน
ยทุธศาสตร์ 

Individual Scorecard 

แผนปฏิบติัราชการ 
4 ปี ( แผนบริหาร 
ราชการแผน่ดิน) 

การบริหารความเส่ียง 

ระบบควบคุม
ภายใน 

4..การวดั  การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 

ลกัษณะส าคญัขององคก์ร 
สภาพแวดลอ้ม ความสมัพนัธ์ ความทา้ทาย 

คุณภาพ 
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ประกอบไปดว้ย เป้าหมาย (Goal) การวางแผน(Plan) และ แผนการประเมินผลติดตาม Assessment 
Plan ซ่ึง มีการด าเนินการดงัน้ี 1) มีการวางแผนการด าเนินการ โดยอาศยัขอ้มูลความคาดหวงัของผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแลว้น ามาก าหนดขั้นตอนการด าเนินงานในกระบวนการนั้น ๆ  รวมทั้งระบุกรอบเวลาและ
ผูรั้บผดิชอบอยา่งเป็นระบบ 2) มีการก าหนดตวัช้ีวดัและค่าเป้าหมายจากวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดรวม 
ทั้งมีการก าหนดแผนการติดตามประเมินผลของขั้นตอนการด าเนินการอยา่งเป็นระบบดว้ย 

2. การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment – D) หมายถึง ความครอบคลุมและ
ทัว่ถึงของการน าแนวทางไปปฏิบติัในทุกหน่วยงานท่ีควรน าไปใช ้  โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 1) มี
การด าเนินงานตามแผนงานและขั้นตอนท่ีก าหนดไวอ้ยา่งถูกตอ้งครบถว้น 2) มีความรับผิดชอบ
ของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมีการกระท าตามท่ีก าหนดไวทุ้กคน 3)มีความมุ่งมัน่ตั้งใจของบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
มีความพยายามในการกระท าสู่ผลส าเร็จอยา่งไม่ยอ่ทอ้ทุกคน 

3. การเรียนรู้ (Learning – L) หมายถึง การปรับปรุงแนวทางให้ดีข้ึนโดยการแบ่งปัน
ความรู้เก่ียวกบันวตักรรม และการปรับปรุงกระบวนการภายในส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยมีการด าเนินการดงัน้ี 1) การติดตามประเมินผลตามแผนการประเมินท่ีก าหนด และ
การประเมินผลลพัธ์เทียบกบัค่าเป้าหมายของตวัช้ีวดัระหวา่งการด าเนินงานและผลลพัธ์ท่ีก าหนดไว ้
และน าผลท่ีไดไ้ปปรับปรุงงาน 2) การสรุปบทเรียนท่ีไดจ้ากการด าเนินงานและการน าบทเรียนไป
สร้างเป็นนวตักรรม (เช่น มีวิธีการใหม่ขั้นตอนใหม่ ปัจจยัน าเขา้ใหม่ เป็นตน้) เพื่อการแกไ้ข
ปรับปรุงอยา่งกา้วกระโดด (มีประสิทธิภาพดีกว่าเดิม) และต่อเน่ือง 3) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
บทเรียนท่ีไดก้บักระบวนการอ่ืนและองคก์รอ่ืน 

4. การบูรณาการ (Integration – I) หมายถึงความสอดคลอ้งทั้งการใชแ้นวทาง ตวัช้ีวดั 
สารสนเทศ การวิเคราะห์ ระบบการปรับปรุงท่ีสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั  เพื่อสนับสนุน
เป้าประสงคข์ององคก์ร และช่วยเสริมกระบวนการทัว่ทั้งส่วนราชการ   โดยมีการด าเนินการดงัน้ี1) 
ความสอดคลอ้งท่ีดีของการจดัการกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอน ไดแ้ก่ ก าหนดเป้าหมาย แผนงานการ
ปฏิบติั การวดัประเมินผลลพัธ์ และการเรียนรู้สู่การปรับปรุง 2) การบูรณาการกระบวนการทั้ง 3 
ระบบคือ ระบบตวัวดั ระบบประเมิน และระบบปรับปรุงของกระบวนการน้ี ท่ีสอดคลอ้งและช่วย
เสริมการท างานใหก้บักระบวนการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การมีแนวทางด าเนินงานหรือจดัการกระบวน 
การ ท่ีสอดคลอ้งและมุ่งสู่ผลส าเร็จตามความตอ้งการและเป้าหมายขององคก์ร 

การประเมินท าโดยการตอบค าถามตามเกณฑใ์นแต่ละหมวด เปรียบเหมือนการตรวจ
สุขภาพองคก์าร ท่ีจะท าใหท้ราบจุดแขง็และโอกาสในการปรับปรุง และน าโอกาสในการปรับปรุงท่ี
พบไปวางแผนพฒันาองคก์ารให้มีประสิทธิภาพ โดยการเลือกเคร่ืองมือทางการบริหารท่ีเหมาะสม 
มาด าเนินการ ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินการพฒันาองคก์ารในเร่ืองต่างๆ  เป็นไปอย่างเป็นระบบและ
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ต่อเน่ือง ท าใหส่้วนราชการมีระดบัการบริหารจดัการท่ีไดม้าตรฐานสากล (ส านกังานคณะกรรมการ
พฒันาระบบราชการ, 2553 , http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153) 

แนวทางการด าเนินงาน PMQA  ในปัจจุบนันั้น ส านกังานก.พ.ร. ไดน้ า PMQA มาใช้
เป็นตวัช้ีวดักบัหน่วยงานราชการจนถึงปัจจุบนั ทั้งน้ี ในปี 2552 ไดพ้ฒันาเกณฑคุ์ณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐเป็น ระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level : FL) ซ่ึงเป็นแนวคิด  “การปรับปรุงทีละขั้น”
ไดว้างแนวทางด าเนินการพฒันาองคก์าร (PMQA Roadmap) ใหผ้า่นเกณฑฯ์ปีละ 2 หมวด  ส าหรับ
ระดบักรมและจงัหวดั และปีละ3หมวด ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาในปีงบประมาณพ .ศ. 2553 
สถาบนัอุดมศึกษาจะกา้วสู่เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้(Progressive Level 
:PL)ซ่ึงส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553, http://share.psu.ac.th/file/wanvimon.n 
/PMQA+54.pdf) มีค  าอธิบายไวใ้น คู่มือค าอธิบายตวัช้ีวดัการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาค 
รัฐปีงบประมาณพ.ศ.2554 ส าหรับสถาบนัอุดมศึกษาว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สถาบนัอุดม 
ศึกษาท่ีจะกา้วสู่เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้ไดน้ั้น ตอ้งไดรั้บการรับรอง
การผา่นเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ขั้นพื้นฐาน (Certify Fundamental) ดงัภาพ 
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ภาพที ่2.8  การพฒันาองคก์รตามเกณฑร์ะดบัพื้นฐาน 
 
ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553) http://www.opdc.go.th/special.php? 
spc_id=4&content_id=153 

กรมด้านบริการ 

กรมด้านนโยบาย 

จังหวดั 

  1   2  5 

  3   6   4 

  1 

6   5 

4   3 

 2 

  5   2   1 

  4   3   6 

2552    2553    2554 

       เน้นความส าคญักบัผู้รับบริการโดยออกแบบกระบวนการและพฒันาบุคลากรให้สามารถปฏิบัตงิานได้อย่างมีระสิทธิภาพ 

       เน้นความส าคญัของยุทธศาสตร์และการน าไปปฏิบัต ิโดยมีระบบการวดัการด าเนินการที่เป้นระบบ 

  เน้นความส าคญัของฐานข้อมูลในการเข้าถงึยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบการน าองค์กรที่มีประสิทธิภาพโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

       เน้นความส าคญัของการก าหนดทิศทางองค์กรที่ชัดเจนและการพฒันาบุคลากร เพือ่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

สถาบนัอุดมศึกษา 
  5 

 6 

  1 
3 

4 

2 Progresive 
Level 

   Level 

       Roadmap  การพฒันาองค์กรตามเกณฑ์ระดับพืน้ฐาน 
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เม่ือสถาบนัอุดมศึกษาด าเนินการพฒันาองคก์ารใหผ้า่นเกณฑฯ์ขั้นพื้นฐาน ปีละ 3 หมวด 
ในปี พ.ศ. 2553 จะครบถว้นทั้ง 6 หมวด และส านกังาน ก.พ.ร. ไดว้างแนวทางการด าเนินการ หรือ 
Roadmap ไวเ้ป็นขั้นตอน ในปี 2554 เพือ่ใหย้กระดบัการพฒันาองคก์าร สถาบนัอุดมศึกษาจะกา้ว
เขา้สู่เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้ (Progressive Level : PL) และสามารถ
พฒันาองคก์ารเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ท าใหส้ถาบนัอุดมศึกษากา้วสู่
เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้ไดโ้ดยง่าย (ส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ, 2553, http://share.psu.ac.th/file/wanvimon.n/PMQA+54.pdf ) 
 

                                                                                                                     

                                                                                                                        
                                                                                                                                           
 
                                                                                                         
                                                                          
                                                                                  
 

                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                    
                                                                         

 
 

ภาพที ่2.9  แนวทางการด าเนินงาน PMQA 
 

ที่มา: ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2553) 
http://www.opdc.go.th/special.php?spc_id=4&content_id=153 

ร้อยละ 
ของการ 
ผา่นเกณฑ ์

 

แนวทางการพฒันาองคก์ารสู่รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

รางวลัคุณภาพการบริหาร 
จดัการภาครัฐรายหมวด 

 

ผา่นการรับรองของเกณฑ ์
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เขา้สู่การสมคัรขอรับรางวลั PMQA 

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน 
(Fundamental  Level) 

 

เกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้ 
(Progressive  Level) 
 

พฒันาสู่ความโดดเด่นรายหมวด 
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เกณฑก์ารไดรั้บรางวลัตามแนวทางการด าเนินงานแบบ PMQA มี 4 ระดบัดงัน้ี คือ 
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบัพื้นฐาน (Fundamental Level) เม่ือ

ด าเนินการพฒันาองคก์ารครบทุกหมวดและผา่นการรับรอง 3 หมวด จะได ้คะแนน 250-300 คะแนน 
ไดใ้บรับรอง Certify Fundamental เพื่อแสดงว่ามีการด าเนินการ 3 หมวดอยู่ในระดบัผา่นเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐขั้นพื้นฐาน 

เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐระดบักา้วหนา้ (Progressive Level ) เม่ือ
องคก์รสามารถยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ โดยผ่านเกณฑ์คุณภาพการบริหารจดัการ
ภาครัฐระดบักา้วหนา้ (Progressive Level) 3 หมวด โดยไดร้ะดบั คะแนน 300-350 จะเขา้สู่ระบบการ
ตรวจเชิงคุณภาพไดรั้บรางวลัรายหมวด (Best หมวด....) 

เกณฑ์รางวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐรายหมวด PMQC (Public Sector 
Management Quality Class) เม่ือองคก์รสามารถด าเนินการผา่นเกณฑฯ์ ระดบักา้วหนา้เขา้สู่ระบบการ
ตรวจเชิงคุณภาพ เม่ือไดค้ะแนน 350 คะแนนข้ึนไป 3 หมวด เนน้การบูรณาการ (Integration) ของ
แผน กระบวนการ สารสนเทศ การจดัการทรัพยากร การปฏิบติัการ ผลลพัธ์และการวิเคราะห์  และ 
ความครอบคลุมและความส าคญัของผลลพัธ์ (Linkage )เพื่อแสดงว่ามีการรายงานผลลพัธ์ท่ีส าคญั
ทั้งหมด และแยกตามกลุ่มท่ีจดัไว ้ เช่น ตามความส าคญัของผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
บุคลากร กระบวนการ และกลุ่มการใหบ้ริการ 

เกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ PMQA (Public Sector Standard 
Management Quality Award) เม่ือองคก์รพฒันาอยา่งต่อเน่ืองเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศและยกระดบั
มาตรฐานใหเ้ทียบเท่าสากลตามเกณฑร์างวลัคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ องคก์รสามารถขอรับ
รางวลัน้ีได ้เม่ือไดค้ะแนน 650 คะแนน โดยแต่ละหมวดไดค้ะแนนไม่ต ่ากวา่ 50% 

ประสิทธ์ิ ตนัสุวรรณ และบุญดี บุญญากิจ (2548, น. 22) อธิบายว่า เกณฑก์ารบริหาร
จดัการเพื่อความเป็นเลิศ เป็นกรอบการบริหารจดัการเชิงระบบท่ีจดัท าข้ึนเพื่อเผยแพร่ สนบัสนุน
และผลกัดนัองคก์รให้พฒันาขีดความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ โดยยึดหลกัคิดในการท า 
งานเชิงระบบ 11 ขอ้ และเกณฑ ์7 หมวด คือ ภาวะผูน้ า การวางแผนกลยทุธ์ การใหค้วามส าคญักบั
ลูกคา้และการตลาด การวดั-การวิเคราะห์และการจดัการความรู้ การให้ความส าคญักบัทรัพยากร
บุคคล การจดัการกระบวนการ และผลลพัธ์ทางธุรกิจ 

จากการศึกษาแนวทางด าเนินการ ตวัช้ีวดัความส าเร็จ ของการด าเนินงานตามขั้นตอน
การพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามค ารับรองการปฏิบติัราชการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2549 (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2549) พบว่า ขั้นการพิจารณาในการ
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ด าเนินการเกณฑพ์ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ ตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการภาครัฐ ไดก้ าหนดระดบัชั้นของความส าเร็จของการด าเนินงานออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 

ขั้นตอนท่ี 1 จดัประชุมช้ีแจงใหค้วามรู้เร่ืองการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ
แก่เจา้หนา้ท่ีของส่วนราชการ/จงัหวดั/มหาวิทยาลยั 

ขั้นตอนท่ี 2 จดัตั้งคณะท างานด าเนินการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐของ
ส่วนราชการ/จงัหวดั/มหาวิทยาลยั และจดัท าแผนด าเนินการ พร้อมก าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละ
หมวด(Category Champion) ตามเกณฑคุ์ณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ พร้อมขออนุมติัแผน
ด าเนินการต่อผูบ้งัคบับญัชา 

ขั้นตอนท่ี 3 จดัอบรมคณะท างาน เตรียมความพร้อมในการประเมินองคก์รดว้ยตนเอง 
ขั้นตอนท่ี 4 จดัท าลกัษณะส าคญัขององคก์รครบถว้น ตามแนวทางการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ 
ขั้นตอนท่ี 5 จดัท าเอกสารรายงานผลการด าเนินการเบ้ืองตน้ให้ครบถว้นตามเกณฑ์

คุณภาพ การบริหารจดัการภาครัฐ 
การจดัการองคก์รและกระบวนการท่ีส าคญั เพื่อใหบ้รรลุผลลพัธ์ คือผลการด าเนิน การ

ท่ีเป็นเลิศตามเกณฑท์ั้ง 7 หมวดและค่านิยมหลกั เป็นกรอบในการสร้างระบบและการบูรณาการ
กลไกของระบบเขา้ดว้ยกนั โดยภาพรวมขององคก์รมุ่งเนน้วิสัยทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคเ์ชิงกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการ ใหมี้ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนัและการบูรณาการร่วมกนั ซ่ึง
ใช้การเช่ือมโยงระหว่างขอ้ก าหนดต่างๆ ในหมวดต่างๆ ของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพื่อท าใหม้ัน่ใจว่าแผนงาน กระบวนการ ตวัวดัและการปฏิบติัการต่างๆ มีความสอดคลอ้ง
กนัและบูรณาการไปในแนวทางเดียวกนั เพื่อให้องคป์ระกอบแต่ละส่วนของระบบการจดัการผล
การด าเนินการขององคก์ร มีการปฏิบติัการเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัอยา่งสมบูรณ์ ซ่ึงผูน้ าระดบัสูง
ตอ้งเนน้ทิศทางเชิงกลยทุธ์และมุ่งเนน้ผูรั้บบริการ ตอ้งตรวจติดตาม ประเมินผลการด าเนินการ และ
ปรับปรุงแกไ้ข โดยอาศยัผลลพัธ์ของการด าเนินการ เช่ือมโยงกลยทุธ์เหล่าน้ีเขา้กบักระบวนการท่ี
ส าคญั การจดัสรรทรัพยากร ใหมี้ความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั ท าให้ผูรั้บบริการพึงพอใจ 
เป็นการจดัการทั้งองคก์รและองคป์ระกอบแต่ละส่วน เพื่อบรรลุความส าเร็จขององคก์ร 

โดยสรุป การพฒันาคุณภาพและการบริหารจดัการคุณภาพภาครัฐ ให้ความส าคญักบั
การปฏิบติัราชการท่ีมุ่งเนน้ใหก้ารน าองคก์รเป็นไปอยา่งมีวิสัยทศัน์ มีความรับผดิชอบต่อสังคม ให้
ความส าคญักบัประชาชน ผูรั้บบริการและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการใหมี้
ความยดืหยุน่คล่องตวั ส่งเสริมใหข้า้ราชการพฒันาตนเอง มีความคิดริเร่ิมและเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง
ตดัสินใจโดยอาศยัขอ้มูลสารสนเทศอยา่งแทจ้ริง และท างานโดยมุ่งเนน้ผลลพัธ์เป็นส าคญั 
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2.5 การบริหารคุณภาพและระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในประเทศไทย   
การจดัการศึกษาให้มีคุณภาพนั้น จ าเป็นตอ้งใชห้ลกัการบริหารจดัการ หรือด าเนิน

กิจการต่างๆ ท่ีตอ้งมีการด าเนินงานใหเ้ป็นระบบครบวงจร ซ่ึงระบบการศึกษาไทยทุกส่วนทุกระดบั 
ตอ้งปฏิบติัเพื่อพฒันาคุณภาพตามหมวด 6 ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 2542 และมี 
ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมีบทบาทส าคญั ท่ีเช่ือมโยงกบั
การจดัการศึกษาในประเทศไทยท่ีมีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอธัยาศยั สถานศึกษาอาจจดัการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสามรูปแบบก็
ไดโ้ดยการศึกษาในระบบมีสองระดบั คือ ขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา (http://kormor.obec.go. 
th/act/act002.pdf) การบริหารจดัการคุณภาพในระดบัศึกษาการขั้นพื้นฐาน ขั้นเร่ิมตน้ส าหรับการ 
ศึกษาขั้นพื้นฐาน มีมาตรฐาน 3 ดา้น คือ 1) มาตรฐานดา้นผูเ้รียน  7 มาตรฐาน 2 ) มาตรฐานดา้นครู 
2 มาตรฐาน และ3)มาตรฐานด้านผูบ้ริหารมี 5 มาตรฐาน รวม 14 มาตรฐาน (http://bsq. 
vec.go.th/Assure/assure.html) ในระดบัอาชีวศึกษามีเป้าหมายท่ีส าคญั คือ  การพฒันาก าลงัคน
ระดบัก่ึงฝีมือ ระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบัเทคโนโลยี  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพตามสมรรถนะ
อาชีพท่ีก าหนดไว ้ คณะกรรมการอาชีวศึกษาจึงไดเ้สนอมาตรฐานการอาชีวศึกษา (http://bsq.vec. 
go.th/Assure/about%20assure.htm) ใชเ้ป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา เป็นกลไก
ส าคญัในการประกนัคุณภาพการจดัการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพ มี 6 มาตรฐานไดแ้ก่ 1) 
มาตรฐานผูเ้รียนและผูส้ าเร็จการศึกษาวิชาชีพ 2) มาตรฐานหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอน  
3) มาตรฐานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 4) มาตรฐานการบริการวิชาชีพสู่สังคม 5)มาตรฐานนวตักรรม
และการวิจยั 6) มาตรฐานภาวะผูน้ าและการจดัการ (http://bsq.vec.go.th/ Assure/standard vec.pdf) 

ส่วนในระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 5 ก าหนดใหค้ณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และแผนการศึกษาแห่งชาติ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550,  
น. 1-3) ซ่ึงในช่วงแรกประกอบดว้ยมาตรฐาน 3 ดา้น ไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นคุณภาพบณัฑิต มาตรฐาน
ดา้นการบริหารจดัการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดา้นการสร้างและพฒันาสังคมฐานความรู้และ
สังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานทั้ง 3 ดา้นน้ีมีความสอดคลอ้งและสัมพนัธ์กนัมาตรฐานการศึกษา
ของชาติ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น.6) ซ่ึงน าไปสู่การพฒันา
สถาบนัอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบนัท่ีมีปรัชญา วตัถุประสงค ์และพนัธกิจในการจดัตั้งท่ีแตกต่างกนั
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ ประกอบดว้ย มาตรฐานหลกั 2 ดา้น คือ มาตรฐานดา้นศกัยภาพและ
ความพร้อมในการจดัการศึกษา และมาตรฐานดา้นการด าเนินการตามภารกิจของสถาบนัอุดมศึกษา 
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และไดก้ าหนดกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มวิทยาลยัชุมชน กลุ่มสถาบนัท่ีเนน้
ระดบัปริญญาตรี กลุ่มสถาบนัเฉพาะทาง และกลุ่มสถาบนัท่ีเนน้การวิจยัขั้นสูงและผลิตบณัฑิต
ระดบับณัฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดบัปริญญาเอก   และมีการก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นการประกนัคุณภาพบณัฑิตในแต่ละระดบัคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบณัฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้อยา่งนอ้ย 5 ดา้น คือ ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ดา้นความรู้ดา้นทกัษะทาง
ปัญญา ดา้นทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ และดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตวัเลข การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศ 

นอกจากน้ีย ังมีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา 
หลกัเกณฑก์ารขอเปิดและด าเนินการหลกัสูตรระดบัปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล หลกัเกณฑ์
การก าหนดช่ือปริญญา หลกัเกณฑ์และแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการพิจารณาประเมินคุณภาพการจดั
การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบนัอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริมให้สถาบนัอุดม ศึกษาไดพ้ฒันาดา้น
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพฒันาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจดัการศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาให้มีความทดัเทียมกนัและพฒันาสู่สากล ซ่ึงท าให้สถาบนัอุดมศึกษาสามารถจดั
การศึกษามีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีก าหนด (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553,  
น. 7) 

การประกนัคุณภาพทางการศึกษาในประเทศไทยเป็น เป็นผลจากการมีพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติฯ และในหมวด 6 ซ่ึงว่าดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกั 
งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น. 9) อนัประกอบดว้ย 1) การประกนัคุณภาพภายใน  โดย
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล โดยหน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา ตอ้งจดัให้การ
ประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของการบริหาร  และ  2) การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพและมาตรฐาน การใหก้ารรับรองโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงตอ้งจดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
ทุกแห่ง อยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังทุกหา้ปี นบัตั้งแต่การประเมินคร้ังสุดทา้ยโดยส านกังานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา จดัให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกแลว้เสนอผลต่อหน่วยงานตน้
สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน (วนัชยั ศิริชนะ, 2540, น. 6-7) และ (ภารดี 
อนนัตน์าวี, 2553, น. 332-333) 

การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาไทยตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการ 
ศึกษาแห่งชาติฯ หมวด 6 วา่ดว้ยมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษานั้น มีวตัถุประสงคท่ี์
ส าคญัเพื่อกระตุน้ใหส้ถานศึกษา มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ
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การบริหารจดัการศึกษาท่ีดี รวมทั้งมีการประเมินสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษาเพื่อสะทอ้น 
จุดเด่นจุดดอ้ย เง่ือนไขความส าเร็จของสถานศึกษานั้นๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บัสถานศึกษาและรายงานผลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน
ทราบต่อไป  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั
ของประเทศไทยจึงประกอบดว้ย “ระบบประกนัคุณภาพภายในและระบบประกนัคุณภาพภายนอก”  

ในส่วนของอุดมศึกษานั้น ภารกิจหลกัของสถาบนัอุดมศึกษามี 4 ดา้น คือ 1) การจดัการ
เรียนการสอน 2) การวิจยั 3) การใหบ้ริการวิชาการแก่สงัคม และ 4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
หน่วยงานตน้สงักดัท่ีก ากบัดูแลสถาบนัอุดมศึกษา ไดจ้ดัท าเป็นประกาศทบวง มหาวิทยาลยั เร่ือง 
ระบบ  หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใช้
เป็นแนวปฏิบติั การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลกัของสถาบนั อุดมศึกษา และ
โดยหน่วยงานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลสถาบนัการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการ
ประเมินคุณภาพจากภายนอก (ส านกั งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2553, น. 9) 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานแม่บทแลว้ ยงัมีมาตรฐานอ่ืนๆ  
ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความเป็นเลิศข้ึนในสถาบนัอุดมศึกษา 
เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑม์าตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา และ การประกนัคุณภาพ (ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550, 
น. 2 และ 2553, น. 7) ดงัแผนภาพสมัพนัธ์ท่ี 2.10 และท่ี 2.11 ต่อไปน้ี 
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ภาพที ่2.10  ความสมัพนัธ์ระหวา่งองคก์รท่ีมีบทบาทในการประกนัคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก 
 
ที่มา:  คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษา ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2549, น. 20) 

      สมศ. 
คณะกรรมการการพฒันาระบบฯ 

ระดบัอุดมศึกษา (กพอ.)  
คณะกรรมการบริหาร 

    หน่วยงานตน้สังกดั 
- ส านกังาคณะกรรมการอุดมศึกษา 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอ่ืนๆ  

      ประเมินคุณภาพภายนอก         ประกนัคุณภาพภายใน 

- ใหก้ารรับรองผูป้ระเมินคุณภาพภายนอก 
- ส่งเสริมสนบัสนุนการประกนัคุณภาพภายใน 
- ศึกษารายงานประจ าปีของสถาบนั 
- ศึกษาเอกสารหลกัฐานขอ้มูล 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยีย่ม) 
- จดัท าขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 
 

 

- พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
- เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 
- พฒันาฐานขอ้มูลในดา้นต่างๆ  
                 ฯลฯ 

     สถาบนัอุดมศึกษา 
-  คณะ สถาบนั ส านกั ศูนย ์/หน่วยงาน เทียบเท่า 
-  ภาควชิา /หน่วยงานเทียบเท่า 
 
 - ด าเนินการตามภารกิจใหมี้คุณภาพ 

- จดัใหมี้ระบบประกนัคุณภาพภายใน 
- จดัท ารายงานประจ าปี 
- ใหค้วามร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานและขอ้มูล
เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ภาพที ่2.11  ความสมัพนัธ์ระหวา่งการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก           
 
ที่มา:  คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (2550, น. 12) 

 
การประกนัคุณภาพภายใน มีกลไกการประกนั 3 ระบบยอ่ย คือ 1) การพฒันาคุณภาพ / 

การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  2) การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) 3) การประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) การตรวจสอบคุณภาพระดบัภายในสถาบนั (Internal Quality Audit) 
ท่ีเน้นการควบคุมคุณภาพของสถาบันเอง  โดยมีมาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 9 
องค์ประกอบตามกรอบมาตรฐานของสกอ.  3 มาตรฐานการอุดมศึกษา 4 กรอบมาตรฐานการ
บริหารจดัการ โดยมีนโยบายการประกนัคุณภาพระดบัมหาวิทยาลยั มีแผนงานประกนัคุณภาพ
ระดบัมหาวิทยาลยั มีคู่มือประกนัคุณภาพและคู่มืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดบัมหาวิทยาลยั คณะ ส านกั/สถาบนั  มี
ตวัช้ีวดัร่วมของมหาวิทยาลยั และตวัช้ีวดัท่ีเป็นอตัลกัษณ์ระดบัมหาวิทยาลยั  คณะ  ส านกั/สถาบนั  
มีการสร้างเครือข่ายการประกนัคุณภาพภายใน  และเครือข่ายการประกนัคุณภาพภายนอก มี
ผูบ้ริหารทุกระดบัรับผดิชอบก ากบัดูแล ตวัช้ีวดัและจดัเกบ็ขอ้มูล 

ดา้นการติดตามคุณภาพ มี 1) ตวับ่งช้ีตามมาตรฐาน 9 องค์ประกอบ ของ สกอ.  
2) ตวับ่งช้ีตามมาตรฐานการประกนัคุณภายนอกของสมศ. 3) ตวัช้ีวดัตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร  โดยมี
กลไกหลกัๆ ไดแ้ก่ การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดบัมหาวิทยาลยัคณะ ส านกั / 
สถาบนัมีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินระดบั มหาวิทยาลยั คณะ ส านกั / สถาบนั มีการ
ตรวจติดตามและประเมินภายนอกจากตน้สงักดัและจาก สมศ. 

การประเมินตนเอง
ของสถาบนั 

การติด 
ตามผล 

การปฏิบติังาน 
ของสถาบนั 

รายงานผล 
การประเมิน 

การตรวจ
เยีย่ม 

รายงาน
ประจ าปี 

การประกนัคุณภาพภายใน การประกนัคุณภาพภายนอก 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

ขอ้มูลป้อนกลบั DPU
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ในดา้นการประเมินคุณภาพ มี 1) การรายงานประเมินตนเองระดบัมหาวิทยาลยั คณะ 
ส านกั/สถาบนั 2) การประเมินจากบุคคลภายนอกจากตน้สงักดั 3) การประเมินคุณภาพภายนอกจาก
สมศ. มีกลไกคือ มีการพฒันาผูป้ระเมินภายในตามหลกัสูตรของสกอ.โดยการจดัอบรมตามท่ี สกอ.
จดั มีผูบ้ริหารรับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ ตวับ่งช้ีระดบัมหาวิทยาลยั 
คณะ ส านัก/สถาบนั และหน่วยงานทุกระดบั จดัท ารายงานการประเมินตนเอง และเตรียมความ
พร้อมรับการประเมินจากภายนอก เพื่อรับรองมาตรฐาน คุณภาพระดบั มหาวิทยาลยั และระดบักลุ่ม
สาขาวิชา 

การประกนัคุณภาพภายนอก เป็นบทบาทของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องคก์รมหาชน) หรือ สมศ.  ในการประเมินมหาวิทยาลยั กลุ่มสาขาวิชา (คณะ) 
เพื่อรับรองมาตรฐานคุณภาพ ซ่ึงมีทั้งมาตรฐานการประกนัคุณภาพภายนอกของ สมศ. และของ 
ก.พ.ร.  ซ่ึง เป็นการประเมินระดบัสถาบนัและกลุ่มวิชา สาขา ประเมินตามจุดเนน้ของสถาบนั ซ่ึง 
จะเน้นด้านการวิจยั  พฒันาสังคม หรือพฒันาศิลปวฒันธรรม หรือจะเลือกเน้นเฉพาะการผลิต
บณัฑิต มีการก าหนดตวับ่งช้ีท่ีจ  าเป็น   ซ่ึงเป็นเกณฑก์ ากบัเพื่อตดัสินคุณภาพว่าผา่นการรับรองตาม
มาตรฐานคุณภาพหรือผ่านการรับรองแบบมีเง่ือนไข หรือไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน  และ
เตรียมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ. 2554-2558) 

ส่วนการประเมินรอบท่ีสามของ สมศ. เป็นการประเมินทั้งระดบัสถาบนัและคณะวิชา  
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ท่ีก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซ่ึงมีหลกัการส าคญั คือ 1) เป็นการประเมิน
เพื่อมุ่งใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 2) ยดึหลกัความเท่ียงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลกัฐาน
ขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง และมีความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้3) มุ่งเนน้ในเร่ืองการส่งเสริม 
และประสานงานในลกัษณะกลัยาณมิตร 4) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการ
พฒันาการจดัการศึกษาจากทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง 5) มุ่งสร้างความสมดุล ระหว่างเสรีภาพทางการ 
ศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาของชาติตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่ง 
ชาติ พ.ศ. 2542 โดยใหมี้เอกภาพเชิงนโยบาย  แต่ยงัคงมีความหลาก หลายในทางปฏิบติั สถาบนั
สามารถก าหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เตม็ตามศกัยภาพของสถาบนั โดย
แต่ละแห่งอาจจดัระบบคุณภาพ ก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเองได ้ สามารถน ามาตรฐานหรือน าเกณฑ์
รางวลัคุณภาพมาใชเ้ทียบเคียง แต่ระบบคุณภาพเหล่าน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องสมศ. และเม่ือ
ด าเนินการไดร้ะยะเวลาหน่ึง จึงจะประเมินตนเอง หรือ “ศึกษาตนเอง” (Self Study Report) จากนั้น
จึงท าการตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบภายนอก  การทบทวนการจดัการ  และการรับการรับรอง
จากผูป้ระเมินคุณภาพ 
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นอกเหนือไปจากนั้นในปัจจุบนัการพฒันาการบริหารจดัการคุณภาพ ส านกังานคณะ 
กรรมการอุดมศึกษายงัไดน้ าเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ 2545  มาเผยแพร่
และสนับสนุนให้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการมหาวิทยาลยัได้ด้วย  (ส านักมาตรฐาน
อุดมศึกษา, 2545) 

จากท่ีกล่าวมาสรุปไดว้่า การบริหารจดัการคุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศ
ไทยนั้น มุ่งจดัการระบบคุณภาพโดยใชว้ิธีการสร้างขอ้ก าหนดใหป้ฏิบติั ส่วนการตรวจสอบภายใน
และภายนอกเป็นการเปรียบเทียบผลงานกับมาตรฐานหรือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินงาน โดยการตรวจสอบจากเอกสาร หลกัฐานและการสังเกต ในระหว่างการตรวจสอบมีการ
ติดตามในสถานท่ีจริง และสรุปผล และแจง้ให้ทราบ เพื่อน าผลมาปรับปรุงโดยมี กรอบมาตรฐาน
สถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร
ระดับอุดมศึกษาเป็นตัวก ากับ และใช้ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงการประกนัคุณภาพภายในจะมีกลไกการประกนั 3 ระบบยอ่ย คือ การพฒันาคุณภาพ/
การควบคุมคุณภาพ การตรวจติดตามคุณภาพ และ การประเมินคุณภาพ 

อย่างไรก็ตาม การประกนัคุณภาพภายใน ดา้นการพฒันาคุณภาพ/การควบคุมคุณภาพ 
จะตอ้งยึดกรอบมาตรฐานของสกอ. 9 องค์ประกอบ และ 3 มาตรฐานการอุดมศึกษา กรอบ
มาตรฐานการบริหารจดัการ 4 มุมมอง ส่วนการตรวจติดตามคุณภาพ จะใชต้วับ่งช้ีตามมาตรฐาน
การประกนัคุณภายนอกของสมศ. ตวัช้ีวดัตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร และการประเมินคุณภาพ จะใชก้าร
รายงานประเมินตนเองระดบัมหาวิทยาลยั คณะ ส านกั/สถาบนั การประเมินบุคคลภายนอกจากตน้
สงักดั และ การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ส าหรับการประกนัคุณภาพภายนอก จะใชก้รอบ
มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และของ ก.พ.ร. ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาอาจ
จดัระบบคุณภาพ ก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเองได ้และน ามาตรฐานหรือน าเกณฑ์รางวลัคุณภาพมาใช้
เทียบเคียง แต่ระบบตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑข์องสมศ. 
 
2.6 คหกรรมศาสตร์และการจัดการศึกษาคหกรรมศาสตร์ ในประเทศไทย 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นสาขาวิชาท่ีเปิดสอนในระดบัอุดมศึกษาไทยเป็นเวลา 
นานมาแลว้ จัดเป็นสาขาวิชาชีพชั้นสูงท่ีเก่ียวขอ้งกับเร่ืองอาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศยัและ
ครอบครัวสมัพนัธ์ แขนงวิชาท่ีส าคญัคือ อาหารและโภชนาการ พฒันาการเดก็และความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัว เส้ือผา้และส่ิงทอ การจดัการบา้นเรือนและบริโภคศึกษา การตกแต่งบา้น และศิลป
ประดิษฐ ์ในสมยัก่อนใชค้  าวา่ Domestic Science เป็นวิชาท่ีวา่ดว้ยการฝีมือ เยบ็ปักถกัร้อย ท าอาหาร 
ในประเทศสหรัฐสหรัฐอเมริกานิยมใชค้  าว่า Home Economics ซ่ึงตรงกบัค าว่า คหกรรมศาสตร์ 
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(ทวีรัสม์ิ ธนาคม, 2543, น. 80) และ พิณฑิพย ์บริบูรณ์สุข (2527, น. 8) อธิบายว่า สหพนัธ์ 
นกัคหกรรมศาสตร์นานาชาติ ใหค้  านิยามของคหกรรมศาสตร์วา่ คือวิชาท่ีวา่ดว้ยการใช ้พฒันา และ
จดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละวตัถุ เพื่อประโยชน์สุขของบุคคล ครอบครัว สถาบนั และชุมชนทัว่ไป 
ทั้งในปัจจุบนัและอนาคต 

เ ม่ือเวลาผ่านไป มีการน าเอาความรู้จากหลากหลายสาขาวิชามาประกอบกัน  
คณะ กรรมการสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัภ์ ไดใ้ห้ค  าจ ากดั
ความ คหกรรมศาสตร์ ว่าเป็นความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ โดยมุ่งพฒันาครอบครัวดว้ยการจดัการทรัพยากรบุคคล วสัดุและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อ
พฒันาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวและสังคม (ทวีรัสม์ิ 
ธนาคม, 2543, น. 67) และ นนทลี พรธาดาวิทย ์(2545, น. 16) อธิบายว่า คหกรรมศาสตร์ผสมผสาน
ความรู้จากหลายสาขาวิชาด้วยกัน เพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ของครอบครัว ดังแผนภาพความ 
สมัพนัธ์ของคหกรรมศาสตร์กบัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ ต่อไปน้ี 

 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
        

ภาพที ่2.12  ความสมัพนัธ์ของคหกรรมศาสตร์กบัศาสตร์สาขาอ่ืนๆ 
 
ที่มา: ปรับปรุงจาก East (1980, น.78) อา้งถึงใน นนทลี พรธาดาวิทย ์(2545, น. 15-16) 

 
นนทลี พรธาดาวิทย ์(2545, น. 15-16) อธิบายวา่ แกนหลกัของคหกรรมศาสตร์เป็นเร่ือง

ระบบนิเวศวิทยาครอบครัว เก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของครอบครัวท่ีมีต่อธรรมชาติ สภาพแวดลอ้มท่ี
มนุษยก่์อข้ึน  บทบาทระหว่างครอบครัวกบัสถาบนัทางสังคมอ่ืนๆ และส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพท่ี

ปรัชญา วรรณคดี   ศิลปะ 

  เคมี   ชีววทิยา   เศรษฐศาสตร์    สังคมวทิยา
ศึกษา 

   จิตวทิยา 
เคมี 

อาหารและ
โภชนาการ 

เส้ือผา้และ 
เส้นใย 

พฒันาการเดก็
และครอบครัว 

บา้นและการ
ตกแต่ง 

เศรษฐกิจ 
ครอบครัว 

การจดัการบา้นเรือน 
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ครอบครัวเก่ียวขอ้งดว้ย นัน่คือ 1) ความสัมพนัธ์ของครอบครัวและพฒันาการเด็ก 2) เศรษฐศาสตร์
และการบริโภคของบุคคล และความเป็นอยู่ของครอบครัว 3) โภชนาการในเร่ืองการเลือก  
การถนอมรักษา การเตรียม และการใชอ้าหาร 4) การออกแบบ การเลือก การดูแลเส้ือผา้ รวมถึง
ความส าคญัของเส้ือผา้ทางดา้นจิตวิทยาและสังคม 5) เส้นใยส าหรับเส้ือผา้และเคร่ืองใชใ้นบา้น  
6) ท่ีอยู่อาศัยของครอบครัว และอุปกรณ์ เคร่ืองตกแต่งบ้าน 7) ศิลปะท่ีใช้ในชีวิตประจ าวนั  
8) การจดัการทรัพยากรอยา่งมีคุณค่าของบุคคล ครอบครัว  

คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์เฉพาะสาขา ท่ีแสดงถึงความช านาญเฉพาะทาง ขอบข่าย
ของคหกรรมศาสตร์ในปัจจุบนัเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองส าคญัๆ ใน 5 สาขา ดงัน้ี 

1. อาหารและโภชนาการ มีเน้ือหาเก่ียวกบัความรู้ทางโภชนาการ การประกอบอาหาร
นานาชาติ อาหารหวานและอาหารว่าง ขนมอบและเบเกอร่ี ศิลปะการตกแต่งอาหาร การแกะสลกั 
การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม อนามยัอาหาร การจดัเมนูอาหารในสถาบนั พิษวิทยาอาหาร อาหาร
เฉพาะโรค อาหารเพื่อสุขภาพ โภชนบ าบดั อาหารผูป่้วย หลกัการประกอบอาหาร โภชนาการ
อาหารของเด็กและผูสู้งอายุ วิธีการประกอบอาหาร การดดัแปลงอาหาร การถนอมอาหารเน้ือสัตว ์
การดูแลรักษาครัวและภาชนะ เป็นตน้ 

2. เส้ือผา้และส่ิงทอ เคร่ืองแต่งกายและศิลปะสัมพนัธ์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัเส้ือผา้ เคร่ือง
แต่งกาย เส้นใยและส่ิงทอ วิทยาการจดัการอุตสาหกรรมเคร่ืองนุ่งห่ม การตลาดเคร่ืองนุ่งห่ม การ
ผสมสี การวางแพทเทิร์น การออก แบบเส้ือผา้และเคร่ืองแต่งกาย Graphic Design การตดัเยบ็เส้ือผา้ 
การค านวณรายละเอียดของเส้ือผา้ การตดัเยบ็เคหะส่ิงทอ การออกแบบแฟชัน่ การซ่อมแซมและ
การดูแลเส้ือผา้ 

3. การจดัการบา้นเรือนและบริโภคศึกษา มีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการงานบา้นเรือนการ
วางแผน การตดัสินใจบริโภค การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่าย การเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์และการ
เลือกใช ้

4. พฒันาการเด็กและผูสู้งอายุ และความสัมพนัธ์ในครอบครัว มีเน้ือหาเก่ียวกบัการ
ดูแลผูป่้วย สุขอนามยัครอบครัวและการเล้ียงดูเด็ก การจดัสภาพแวดลอ้มส าหรับเด็กและผูสู้งอายุ 
การจดักิจกรรมส าหรับเดก็ ครอบครัวสมัพนัธ์ เพศศึกษา พฒันาการครอบครัว การจดัการครอบครัว 
พฒันาการครอบครัว พฒันาการเดก็และผูสู้งอาย ุเป็นตน้ 

5. ศิลปะประดิษฐแ์ละการจดัตกแต่งบา้น มีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัและตกแต่งบา้น การ
จดัดอกไมไ้ทยและสากล งานประดิษฐต์กแต่ง และการประดิษฐว์สัดุจากของเหลือใช ้การซ่อมแซม
วสัดุภายในบา้น การดูแลรักษาเคร่ืองเรือนของใช ้การท าของช าร่วย เป็นตน้ 
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คหกรรมศาสตร์ในประเทศไทย มีพื้นฐานท่ีมาแบบดั้งเดิม เล่าเรียนกนัในวดั บา้นและ
วงั ซ่ึงจดัสอนแตกต่างกนั ในบา้นจะมีการสอนท าครัว ขนม มวนบุหร่ี จีบพลู ประกอบอาหาร ก่อน
พ.ศ. 2475 การเรียนของสตรีไทยมีเฉพาะในวงั ผูเ้รียนส่วนใหญ่เป็นธิดาของบรมวงศานุวงศ ์หรือ
ขา้ราชการชั้นสูง หรือเป็นผูท่ี้มีฐานะทางเศรษฐกิจดี โดยน าลูกสาวไปฝากไวใ้นวงัหรือ ตามบา้น
เจา้นายเพื่อให้มีโอกาสไดรั้บใชใ้กลชิ้ดและเรียนรู้วิชาการ สมยัรัตนโกสินทร์ช่วงรัชกาลท่ี 1 ถึง 
รัชกาลท่ี 4 การศึกษายงัไม่มีแบบแผนทางการเรียนแบบปัจจุบัน วิชาช่างฝีมือจะสอนกันใน
ครอบครัว หรืออยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้น ช่วงสมยัรัชกาลท่ี 5 ไดเ้ร่ิมส่งเสริมอาชีวศึกษา เร่ิมมีโรงเรียน
สอนวิชาชีพ พ.ศ. 2441 มีโรงเรียนส าหรับฝึกหัดครูอาจารย์ โรงเรียนช่างและหัตถกรรม จดัตั้ ง
โครงการท่ีจะฝึกหดัฝีมือ 3 ดา้น คือหัตถกรรม กสิกรรม และ คฤหกิจ (สอนการเรือน ป่ันฝ้าย เยบ็
ปักถกัร้อย ท าขนม งานดอกไม)้ จดัใหส้ตรีไดเ้รียนการฝีมือและการบา้นการเรือนในโรงเรียน 

การศึกษาคหกรรมศาสตร์เร่ิมเป็นระบบโรงเรียนข้ึน มีการตั้งโรงเรียนส าหรับเด็กผู ้
หญิง มีการสอนการอ่านคมัภีร์และเยบ็ปักถกัร้อย เม่ือตั้งโรงเรียนแฮเรียต เอ็ม เฮาส์ (Harriet M. 
House School for Girls) หรือโรงเรียนกุลสตรีวงัหลงั (ปัจจุบนัเป็นโรงเรียนวฒันาวิทยาลยั) ซ่ึงถือ
ไดว้่าเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกในประเทศไทย ต่อมาไดท้รงโปรดเกลา้ให้ตั้งโรงเรียนสุนนัทาลยั
เป็นโรงเรียนเฉพาะสตรี และพฒันาโรงเรียนท่ีใหก้ารศึกษาแก่สตรี (Bualamyai, 1993 , p. 92 - 95) 
มีการตั้งโรงเรียนราษฎรสามญัคือ โรงเรียนสตรีบ ารุงวิชา ในปี พ.ศ. 2444 มีการสอนวิชาสามญัและ
วิชาช่างสตรี และขยายการศึกษาของสตรีไปยงัสถาบนัอุดมศึกษาวิทยาลยัในส่วนภูมิภาคในจงัหวดั
ส าคญัๆ 

การจดัระบบการศึกษาระดบัมธัยม (พ.ศ.2493-2494) แผนการศึกษาชาติไดก้ าหนดการ
จดัการศึกษาเป็น 3 ระดบัคือ มธัยมสามญัศึกษา มธัยมวิสามญัศึกษา และมธัยมอาชีวศึกษา ในปีพ.ศ.
2495 ตั้งกรมอาชีวศึกษา กองวิทยาลยัเทคนิคและกองโรงเรียนการช่าง มีแผนกโรงเรียนการช่างสตรี
รวมอยูด่ว้ย รวมการจดัตั้งวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพฯ (สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วิทยาเขตเทคนิค
กรุงเทพฯ ปัจจุบนั) เปิดสอนแผนกวิชาเคหศาสตร์ 2 หลกัสูตร คือ แผนกผา้และเคร่ืองแต่งกาย และ
แผนกอาหารและโภชนาการ 

จากการศึกษาเอกสารการจดัการศึกษาคหกรรมศาสตร์ในอดีตจนถึงปัจจุบนั ไดพ้บว่ามี
ท่ีมา 3 แนวทางคือ แนวทางการช่างสตรี แนวทางการเรือน และแนวทางวิชาการ แนวทางการช่าง
สตรี ปรากฏชัดในปี พ.ศ. 2474 มีโรงเรียนสตรีบา้นทวาย เป็นโรงเรียนการช่างสตรีท่ีเปิดสอน
วิชาการฝีมือและการบา้นการเรือน ต่อมาเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการช่างสตรีพระนครใต ้(สถาบนั
เทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครใต ้ปัจจุบนั) พ.ศ.2480 ตั้ งโรงเรียนวิสามญัการช่าง มี
หลกัสูตรประโยคสามญัการช่างสตรี เปิดในเกือบทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ เนน้การตดัเยบ็เส้ือผา้ เยบ็
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ปักถกัร้อย การฝีมือของสตรี ในปีพ.ศ.2481 จดัตั้งโรงเรียนช่างเยบ็เส้ือ ผา้วดัหงส์รัตนาราม(วิทยาลยั
อาชีวศึกษาธนบุรีปัจจุบนั) ปีถดัมาเปิดโรงเรียนช่างทอวดัสามพระยา ภายหลงั เปล่ียนเป็นโรงเรียน
การช่างสตรีโชติเวช (สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตโชติเวชใน ปัจจุบนั) พ.ศ. 2486 เปิด
โรงเรียนเสาวภา (วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภาปัจจุบนั) ในปีพ.ศ.2490 เปิดโรงเรียนเอ่ียมละออ 
(วิทยาลยัอาชีวศึกษาเอ่ียมละออปัจจุบนั) 

ในปีพ.ศ. 2497 มหาวิทยาลยั เวยน์เสตท ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใ้ห้การช่วยเหลือ
ปรับปรุงโรงเรียนอาชีวศึกษาทุกประเภท มีการปรับปรุงวิทยาลยัเทคนิค (จุฑา วิริยะ 2533, น.34-35) 
ใชค้  าว่าเคหศาสตร์ในวิทยาลยัเทคนิคกรุงเทพ และจดัการอบรมวิชาเคหศาสตร์แก่โรงเรียนการช่าง
สตรี ในปี 2500 ช่วงน้ีมีนกัศึกษาเขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์เป็นจ านวนมาก หลงัจาก
ช่วง ปีพ.ศ.2501 หลกัสูตรการช่างสตรีท่ีเปิดส่วนใหญ่เป็นหลกัสูตรแบบผสมของ คหกรรมศาสตร์ 
โดยเปิดสอนทั้งอาหารและโภชนาการ ผา้และเคร่ืองแต่งกาย ใน พ.ศ.2518 วิทยาลยัเทคโนโลยแีละ
อาชีวศึกษาไดจ้ดัการเรียนการสอนในคณะคหกรรมศาสตร์ในระดบัปริญญาตรีต่อเน่ือง ซ่ึงต่อมา
เปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มีรากฐานเดิมมาจากโรงเรียนการช่างสตรีชั้นสูง หลกัสูตร
เนน้ดา้นทกัษะปฏิบติั เพื่อการประกอบอาชีพ เป็นการศึกษาต่อยอดใหผู้เ้รียนระดบัประกาศนียบตัร
วิชาชีพ (ปวช.) จากวิทยาลยัเทคนิคและวิทยาลยัอาชีวศึกษา หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ระดบัอุดม 
ศึกษา สายเทคโนโลยีเกิดจากวิทยาลยัอาชีวศึกษาต่างๆ ท่ีมีศกัยภาพและมีความพร้อมเปิดสอน
ระดบัอุดมศึกษาและไดแ้ยกมาสังกดัวิทยาลยัเทคโนโลยอีาชีวศึกษา และจากการเปล่ียนแปลงพระ 
ราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก็ไดมี้การร่างพระราชบญัญติัใหม่ของสถาบนัเทคโนโลยี
ราชมงคลเพื่อยกระดบัเป็นมหาวิทยาลยัโดยใชช่ื้อวา่“มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล” 

ในปี พ.ศ. 2548 เป็นตน้มาไดมี้การเปิดสอนหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ใน 5 
มหาวิทยาลยั ดงัน้ี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั และ
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

การจดัการศึกษาคหกรรมศาสตร์แนวทางสายการเรือน เร่ิมเปิดโรงเรียนโรงเรียนมธัยม
วิสามญัการเรือนโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย และเปล่ียนช่ือเป็นโรงเรียนการเรือน
พระนคร ในปี พ.ศ. 2483 เพื่อให้การศึกษาอบรมสตรีเพื่อเป็นแม่บา้น ต่อมาในปี พ.ศ.2481ไดมี้
หลกัสูตรฝึกอบรมครูเพื่อสอนการบา้นการเรือน ซ่ึงแพร่หลายออกไปทัว่ประเทศ ในปีพ.ศ. 2499 
โรงเรียนการเรือนพระนคร มีการมอบประกาศนียบตัรชั้นตน้แก่ครูคหกรรมศาสตร์ (ป.กศ.ตน้) และ
ประกาศนียบตัรชั้นสูง (ป.กศ.สูง) (จุฑา วิริยะ, 2533, น. 34-35) และ ท าใหห้ลกัสูตรวิชาคหกรรม

DPU



69 

ศาสตร์ขยายตวัและแพร่หลายออกไปยงัวิทยาลยัครูต่างๆ ทัว่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2483 โรงเรียนการ
เรือนพระนครยา้ยไปสังกดัจากกรมอาชีวศึกษา ไปสังกดักองฝึกหัดครู กรมสามญัศึกษา ปี พ.ศ. 
2504 กระทรวงศึกษายกฐานะโรงเรียนการเรือนพระนครเป็นวิทยาลยัครู เปล่ียนเป็น “วิทยาลยัครู
สวนดุสิต” และปี 2515 ไดเ้ปิดสอนวิชาอาหารและโภชนาการ ข้ึนในภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์ ต่อมา ปีพ.ศ. 2535 พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั พระราชทานช่ือ “สถาบนัราชภฏั” จึง
เปล่ียนช่ือเป็น สถาบนัราชภฏัสวนดุสิต ปี พ.ศ. 2547 ไดป้รับเปล่ียนสถานภาพจาก “สถาบนั” เป็น 
“มหาวิทยาลยั” ตาม พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547 

ส่วนการจดัการศึกษาหกรรมศาสตร์แนวทางสายวิชาการ ในปี พ.ศ.2497 จุฑา วิริยะ 
(2533, น. 34-35) อธิบายว่า ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลกัสูตรหกรรมศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยั 
Cornell เป็นแห่งแรก โดยเล็งเห็นว่า สาขาคหกรรมศาสตร์สามารถช่วยฟ้ืนฟูและยกระดบัความ
เป็นอยู่ของประชาชนไดโ้ดยเฉพาะคนชนบท และให้ทุนคนไทยไปเรียนสาขาคหกรรมศาสตร์ท่ี
สหรัฐอเมริกาช่วยเหลือการจัดหลักสูตรหกรรมศาสตร์ระดับอุดมศึกษาข้ึนในมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์โดยก่อตั้งภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ช่ือแผนกเคหเศรษฐศาสตร์ ในคณะกสิกรรมและ
สัตวบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เพื่อเปิดสอนระดบัปริญญาตรีสาขา คหกรรมศาสตร์ ต่อมาในปี  
พ.ศ. 2509 ไดมี้พระราชกฤษฎีกาจดัแบ่งคณะในมหาวิทยาลยั จึงไดเ้ปล่ียนช่ือ เป็น คณะเกษตร และ
มี 8 แผนกวิชา แผนกวิชาเคหเศรษฐศาสตร์ เปล่ียนเป็น แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2512 
เปล่ียนเป็นภาควิชา คหกรรมศาสตร์ ใน พ.ศ. 2523 จึงเปิดสอนระดบัปริญญาโทสาขาคหกรรม
ศาสตร์ และปี พ.ศ. 2538 เปิดสอนระดบัปริญญาโทและปริญญาเอก หลกัสูตรนานาชาติ (คณะ
เกษตร, 2554, http://homec.agr.ku.ac.th/index2.html) ซ่ึงนบัไดว้่าเป็นสถาบนัอุดมศึกษาแห่งแรก
ของประเทศไทยท่ีเร่ิมจดัการศึกษาหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ ต่อมามีการเปิดสอนสาขาวิชาอาหาร
ในคณะวิทยาศาสตร์ ท่ีมหาวิทยาลยัศิลปากร ในปีพ.ศ. 2500 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เร่ิม
จัดการสอนในหลกัสูตรท่ีภาควิชาโภชนวิทยา มหาวิทยาลยัแพทยศ์าสตร์(มหิดล) จัดสอนใน
หลกัสูตรของคณะแพทยศาสตร์และพยาบาลศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลศิริราช 
ช่วงปี พ.ศ. 2502-2533 มีมหาวิทยาลยัคณะวิชา และภาควิชาท่ีเก่ียวกบัอาหารและโภชนาการเพิ่มข้ึน 
เช่น ปี พ.ศ. 2502 มีภาควิชาอาหารเคมีเกิดข้ึนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2517 เปิดสอนใน
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น พ.ศ. 2520 มีการสอนวิชา คหกรรมศาสตร์ใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชเปิดสอนคหกรรมศาสตร์  
การจดัการศึกษาทางด้านคหกรรมศาสตร์ตั้งแต่ พ.ศ. 2493-2494 พชันี นาถประชา และพูนศิริ  
วจันภูมิ (2530, น. 134) อธิบายว่าหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงและขยายหลกัสูตรท่ีมี
ลกัษณะเป็นวิทยาศาสตร์มากข้ึน 
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หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ระดบัปริญญาตรี เปิดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลยัของ
รัฐ สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต ศิลปศาสตร
บณัฑิต ศึกษาศาสตรบณัฑิต คหกรรมศาสตรบณัฑิต ครุศาสตรบณัฑิต (อมรรัตน์ อนนัตว์ราพงษ์, 
2548, น.41) ในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ทัว่ไป คหกรรมศาสตร์ศึกษา  
ผลิตบณัฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลยัราม ค าแหง สถาบนัเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลยัราชภฏั (ส านักมาตรฐาน
และประเมินผลอุดมศึกษา, 2547, น. 349) 

2.6.1 การจดัการศึกษาคหกรรมศาสตร์ในมหาวทิยาลยัราชภฏั 
พฒันาการของมหาวิทยาลยัราชภฏัเร่ิมจากการฝึกหัดครูท่ีเป็นโรงเรียนการเรือน ซ่ึงใน

อดีตไม่มีการสอนในระดบัปริญญาตรี มีจุดเน้นดา้นการเรียนการสอนทางงานฝีมือ เยบ็ปักถกัร้อย 
งานครัว งานประดิษฐ์ เหมือนกับโรงเรียนการช่างสตรี โดยมีโรงเรียนมธัยมวิสามญัการเรือน
(มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในปัจจุบนั) เป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศไทย ต่อมา
พฒันาเป็นโรงเรียนฝึกหดัครู วิทยาลยัครู เป็นสถาบนัราชภฏั และเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัทัว่ประเทศไทยมีทั้งส้ิน 40 แห่ง ปัจจุบนั (2555) เปิดสอนสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์จ านวนทั้งส้ิน 20 แห่ง 12 แห่งท่ีเปิดสอนในหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วุฒิการศึกษาเป็นวิทยาศาสตรบณัฑิต
(คหกรรมศาสตร์) หรือ Bachelor of Science in Home Economics มีช่ือยอ่ว่า วท.บ.(คหกรรม
ศาสตร์) มีเปิดสอนใน 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
3)มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา 4) มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 5) มหาวิทยาลยั  
ราชภฏัพระนคร 6) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 7)มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ์ 8) มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมา 9)  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 10)  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
11) มหาวิทยาลยัราชภฏัไลยอลงกรณ์12)มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 5 แห่ง เปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
แต่จ าแนกแขนงวิชาและการไดรั้บวุฒิการศึกษาแตกต่างออกไป ไดแ้ก่ 1) มหาวิทยาลยัราชภฏัพระ 
นครศรีอยธุยา 2) มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ทั้งสองแห่งเปิดหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ (การจดัการอาหาร) 3) มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ตเปิดสอนหลกัสูตรวิทยา
ศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เปิด 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  (ธุรกิจการบริการอาหาร) และ  
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5) มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี เปิดสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
(อาหารและโภชนาการ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 3 แห่งเปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์2) มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม และ  
3) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต ไดรั้บวฒิุการศึกษาศิลปศาสตร์บณัฑิต (คหกรรมศาสตร์) Bachelor 
of Art in Home Economics ช่ือยอ่ ศศ.บ. (คหกรรมศาสตร์) B.Sc. (Home Economics)  

2.6.2 การบริหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
การบริหารจดัการสาขาวิชาในมหาวิทยาลยัราชภฏั แต่ละมหาวิทยาลยัมีสภาประจ า

มหาวิทยาลยั ท าหนา้ท่ีก ากบัดูแลใหม้หาวิทยาลยัฯ ปฏิบติัตามนโยบายและแผนพฒันา วางระเบียบ
และออกขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยัฯ อนุมติัหลกัสูตรการศึกษาและการเปิดสอน  อนุมติัการให้
ปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบตัร โดยมีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัฯ ท าหน้าท่ี
ด าเนินการควบคุม และปฏิบติัตามท่ีคณะกรรมการสภาประจ ามหาวิทยาลยัราชภฏัก าหนด ในการ
ด าเนินงาน ได้แบ่งงานออกเป็นหน่วยงานหลักคือ หน่วยงานบริหารส านักงานอธิการบดี 
ประกอบดว้ย กองกลาง กองคลงั กองนโยบายและแผน กองบริหารงานบุคคล กองพฒันานกัศึกษา 
หน่วยงานดา้นวิชาการ ไดแ้ก่ คณะวิชาต่างๆ เช่น คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจดัการ และบางมหาวิทยาลยัอาจจดัตั้งเพิ่ม เช่น 
คณะเทคโนโลยี การเกษตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และบณัฑิตวิทยาลยั หน่วยงานดา้น
สนบัสนุนและบริการ ประกอบดว้ย สถาบนัวิจยัและพฒันา ส านกัศิลปะและวฒันธรรม ส านกั
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ ส านกัมาตรฐานและ
ประกนัคุณภาพ ส านกัวิเทศสัมพนัธ์ (มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2552, น. 5-8, มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค,์ 2549, http:// www.nsru.ac.th/main/_manage4.asp) 

ในส่วนของการบริหารจัดการสาขาหรือโปรแกรมวิชาในภาพรวมประกอบด้วย 
หัวหน้าหรือประธานโปรแกรมหรือสาขาวิชา มีหน้าท่ีควบคุมบริหารจดัการสาขาวิชาและดูแล
คณาจารยใ์นสาขาบริหาร งานทุกดา้นท่ีเก่ียวกบัทางวิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและงานกิจการนกัศึกษาของสาขาวิชา มีการตั้งกรรมการสาขา ประกอบดว้ย 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ รองประธานโปรแกรมวิชา กรรมการและเลขานุการ นอกจากน้ีสาขายงัตอ้ง
จดัอาจารยใ์นสาขา ท าหนา้ท่ีสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษาโดยระบบการดูแล ช่วยเหลือ
นกัศึกษา มีการตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อให้ค  าปรึกษา มีห้องปฏิบติัการแนะแนวท่ีพร้อมให้บริการ
ช่วย เหลือแนะน านักศึกษา การดูแลและให้ค  าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเป็นผูท่ี้มี
คุณธรรม เป็นบุคลากรท่ีออกไปประกอบอาชีพไดดี้ในสงัคม และตอ้งค านึงถึงองคป์ระกอบคุณภาพ
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การศึกษาระดบัอุดมศึกษาตามหลกัเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีสาขาวิชาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง โครงสร้างการบริหารจดัการ
ดงัตวัอยา่งในแผนภาพต่อไปน้ี 

 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 2.13  โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์พ.ศ. 2549 
 
ที่มา: http://www.nsru.ac.th/main/_manage4.asp 

สภาคณาจารยแ์ละ
ขา้ราชการ 

สภามหาวทิยาลยั 
ราชภฏันครสวรรค ์

คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลยั 
คณะส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลยั 

- อนุกรรมการฝ่ายกฎหมาย 
- อนุกรรมการฝ่ายทรัพยากรมนุษย ์
- อนุกรรมการฝ่ายวชิาการ 
- อนุกรรมการฝ่ายงบประมาณ 

- คณะครุศาสตร์ 
-คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
-คณะมนุษยศ์าสตร์และสังคมศาสตร์ 
-คณะวทิยาการจดัการ 
-คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอุตสาหกรรม 

            สภาวิชาการ 
    มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

ผูช่้วยอธิการบดี 

คณบดี ผูอ้  านวยการ 
 
 

รองอธิการบดี 

อธิการบดี   

- ส านกังานอธิการบดี 
-ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
-ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
- ส านกัศิลปวฒันธรรม 
- สถาบนัวิจยัและพฒันา 

หวัหนา้
ส านกังาน
คณบดี 

หวัหนา้ภาควิชา หวัหนา้ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้กอง 
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ภาพท่ี 2.14  โครงสร้างการบริหารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
 
ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง (SAR 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี (2553 น. 7) 

                  คณบดี 
 
 

คณะกรรมการบริหาร 
คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

รองฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
 
 

รองคณบดีฝ่ายวชิาการ 
 
 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 

งานบริหารคณะ 
งานงบประมาณ 
งานจดัซ้ือ จดัจา้ง 
งานตรวจสอบภายใน 
งานอาคารสถานท่ี 
รายงานประจ าปี 
งานอ่ืนๆ  
 
 
 

งานบริหารหลกัสูตร 
งานจดัการเรียนการสอน 
งานพฒันาวิชาการ 
งานพฒันาบุคลากร 
งานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์
งานประกนัคุณภาพ 
งานบณัฑิตศึกษา 
งานอ่ืนๆ  

 
 

 

งานกิจการนกัศึกษา 
งานท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 
งานสหกิจศึกษา 
งานประสบการณ์
วิชาชีพ 
งานประชาสัมพนัธ์ 
งานนโยบายและแผน 
งานอ่ืนๆ  

 
 

 
 

          หลกัสูตร 
 
 

เทคโนโลยกีารจดัการ
อุตสาหกรรม 
เทคโนโลยอีุตสาหกรรม 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 
คหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร
อาหาร 
สถิติประยกุต ์
ฟิสิกส์ 
เคมี 
ชีววิทยา 

 
 

 
 

หวัหนา้ส านกังานคณะ 
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ภารกิจหลักของสาขาวิชานั้ นเป็นไปตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา(ส.ก.อ.) ในดา้นการเรียนการสอน  ดา้นการวิจยั  ดา้นการบริการวิชาการ  และดา้นการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และภารกิจอ่ืนตามนโยบายของคณะ บทบาทและหนา้ท่ีของประธานและ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร คือ ด าเนินการและบริหาร ดูแลเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารยแ์ละ
เจ้าหน้าท่ีวางแผนและดูแลเก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดเตรียมการเรียนการสอน การรับ
นกัศึกษาโดยประสานงานกบัส านกัส่งเสริมวิชาการ การพิจารณาทบทวนและปรับปรุงหลกัสูตรให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล วางแผนด าเนินการและประสานงานท่ีเก่ียวกับการจดัหาพสัดุ 
ประสานงานและควบคุมดูแลการส่งนักศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วางแผนและเสนอ
อตัราก าลงัอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี แจง้ประกาศ ระเบียบ ค าสั่งและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอน และโครงการต่างๆ  รวมทั้งปฏิบติั
หนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีและคณบดี ดงัโครงสร้างองคก์รในระดบัสาขาวิชา
ในภาพรวม ดงักรณีตวัอยา่งของมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ น้ี 

 

      
                   
ภาพที ่2.15  โครงสร้างการบริหารสาขาวิชา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 
 
ที่มา:  http://www.science.cmru.ac.th/envi/structure.html 
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไดก้ าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้ง
กบันโยบายของคณะ คือ 1) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 2) พฒันาความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา คณะและสถานท่ีอ่ืนในชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกในการจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) พฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยเผยแพร่
ข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสู่ชุมชนและสังคมและ 4) การให้
ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษาในสาขาวิชา ประธานหลกัสูตร
จะมอบหมายใหก้รรมการหลกัสูตรช่วยรับผดิชอบดูแล ติดตาม และประสานงานขอ้มูลสารสนเทศ
และการด าเนินงาน ในองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพตามแนวทางของคณะกรรมการในระดบั
คณะ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดแ้ต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท างานเพื่อพฒันางานดา้น
ต่างๆ ร่วมกนั ดงัสาระตวัอยา่งจากกรณี  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (2555, น. 7-11) ดงัน้ี  

1. นโยบายดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
1.1 การพฒันาหลักสูตรและประเมินผลการใช้หลักสูตร เพื่อให้สอดคลอ้งกับ

ปรัชญา วิสยัทศัน์และพนัธกิจของสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลยั 
1.2 การส่งเสริมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อใหผู้เ้รียนเพิ่มพนูความรู้ความ สามารถใน

สาขาวิชาสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรมรวมทั้งพฒันาความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และภาษาต่าง 
ประเทศ 

1.3 การพฒันาและส่งเสริมใหมี้หอ้งเรียน หอ้งปฏิบติัการต่างๆ  ใหมี้วสัดุครุภณัฑท่ี์
ทนัสมยั เหมาะสมใชไ้ดคุ้ม้ค่า และเพียงพอต่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ 

1.4 การติดตามคุณภาพบณัฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

1.5 การสนบัสนุนและด าเนินการใหน้กัศึกษามีผลงานสร้างสรรคด์า้นงานวิจยั 
2. นโยบายดา้นพฒันานกัศึกษา  

2.1 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพตามศกัยภาพของตน 

2.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีมนุษยสมัพนัธ์ มีบุคลิกภาพท่ีดีเป็นคน
ดีของสงัคม มีภาวะผูน้ าเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ/สงัคม และพร้อมท่ีจะเผยแพร่ช่ือเสียง
ของมหาวิทยาลยั 

2.3 การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีสุขภาพกาย ใจท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง 
2.5 การส่งเสริมใหน้กัศึกษาบ าเพญ็ประโยชน์เพื่อส่วนรวมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
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2.5 การส่งเสริมให้นักศึกษาประกอบกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณี และ
ศิลปวฒันธรรม 

2.6 การส่งเสริมสานสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนัและคณาจารย ์
2.7 การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  
2.8 การติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเพือ่น ามา

ปรับปรุงและพฒันาในโอกาสต่อไป 
3. นโยบายดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ะครอบคลุม 

3.1 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาในสาขาวิชาไดมี้โอกาส
เพิ่มพนูความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นวจิยั 

3.2 การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารย ์ ท าวิจยัเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่
ร่วมกบันกัศึกษา 

3.3 การสนบัสนุนใหค้ณาอาจารยแ์ละนกัศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีเด่นเพื่อใหรั้บ
สิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ 

4. นโยบายดา้นการบริหารและการจดัการ 
4.1 การก าหนดทิศทาง นโยบาย และยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัของคณะ 
4.2 การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากคณะและประชาคม 
4.3 มุ่งการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
4.4 การส่งเสริมให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาทรัพยากร

บุคคล และทรัพยากรการเรียนการสอน รวมถึงมีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งใน
ภายในคณะ นอกคณะและมหาวิทยาลยั 

4.5 การมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัไดพ้ฒันาตนเองให้สูงข้ึนจากการอบรม 
ประชุม ปฏิบติัการและการศึกษาต่อ 

4.6 การมุ่งส่งเสริมใหใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ 
4.7 การมุ่งส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ 
4.8 การมุ่งส่งเสริมใหค้ณาจารยเ์สนอผลงานดา้นวิชาการ/ดา้นวิชาชีพในระดบัชาติ/

นานาชาติ 
4.9 การมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกคณะเพื่อการ

ด าเนินงานดา้นวิชาการ วิจยั / งานสร้างสรรค ์และบริหารจดัการ 
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4.10 การมีกระบวนการจดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

5. นโยบายดา้นระบบสารสนเทศและการประชาสัมพนัธ ์
5.1 การส่งเสริมการสร้างระบบสารสนเทศใหมี้ความสมบูรณ์ ครอบคลุม ถูกตอ้ง

ชดัเจน เป็นปัจจุบนัตรงกบัความตอ้งการ และทนัต่อการใชง้าน 
5.2 การส่งเสริมการพฒันาระบบและวิธีการประชาสมัพนัธ์ ใหมี้ความหลากหลาย 

แปลกใหม่ ไดผ้ลอยา่งกวา้งขวาง 
5.3 การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา  

การด าเนินงานของคณะไปสู่สงัคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 
5.4 ความร่วมมือจากในการประชาสัมพนัธ์สาขาวิชาและฝ่ายประชาสัมพนัธ์ของ

มหาวิทยาลยัในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ 
6. นโยบายดา้นการบริการวิชาการ 

6.1 การส่งเสริมใหค้ณาจารย ์และนกัศึกษาจดัโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นบริการใหแ้ก่
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

6.2 การส่งเสริมให้คณาจารย ์นกัศึกษา ชุมชน และทอ้งถ่ินเขา้ร่วมกิจกรรมบริการ
วิชาการในโอกาสต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัชาติ/นานาชาติ 

7. นโยบายดา้นศิลปวฒันธรรม 
7.1 การส่งเสริมให้คณาจารยแ์ละนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมใน

โอกาสต่างๆ  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัชาติ/นานาชาติ 
7.2 การส่งเสริมใหมี้การสร้างและพฒันามาตรฐานศิลปวฒันธรรมโดยมีการบูรณา

การศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอน 
8. นโยบายดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

8.1 การมุ่งส่งเสริมและพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 
8.2 การมุ่งส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการพฒันาทางดา้นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหเ้ป็นท่ี

ตอ้ง การของสถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
9.  นโยบายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

9.1 การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
9.2 การพฒันาความร่วมมือระหว่างสาขา คณะ และสถานท่ีอ่ืนในชุมชน หรือ

หน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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9.3 การพฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาไปสู่ชุมชนและสงัคม 

9.4 การให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาใน
สาขา 

จากการวิเคราะห์ระบบการบริหารงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลัย     
ราชภฏั จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR12) (มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2555, น. 7-11, 
ภาคผนวก) และรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี 2554 สาขาคหกรรมศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา  (มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนนัทา
,2555, น.3-6) ประกอบ กบัโครงสร้างการบริหารสาขาของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
เชียงใหม่ (2553, http://www.science.cmru.ac.th/ envi/structure.html) โดยสรุปไดก้ าหนดขอบข่าย
การปฏิบติังานครอบคลุมงาน ดา้นหลกัสูตรและวิชาการ งานดา้นบุคลากร งานธุรการ งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจการนกัศึกษา และงานประกนัคุณภาพ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) ดา้นบริหารและจดัการ 
ทบทวนนโยบายปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ ทบทวน

แผนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวนแผนพฒันาบุคลากร ทบทวนนโยบายและ
แผนพฒันาการบริหารของคณะและสาขาวิชา พิจารณาการท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของคณะ 
บริหารและจดัการด าเนินงานของคณะ/สาขาวิชา รับผิดชอบพสัดุ-ครุภณัฑ์ของคณะ/สาขาวิชา 
ด าเนินการขออนุมติัจดัซ้ือ/จา้งวสัดุ-ครุภณัฑ ์ประเมินผลการบริหารงาน ประเมินผลการปฏิบติงาน
ของคณาจารยแ์ละบุคลากร ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนินงานต่างๆ ของคณะ ปฏิบติงาน
อ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

1. งานบุคลากร เช่น ประสานงานกบัคณะเก่ียวกบัการจดัอตัราก าลงั การสรรหา
บุคลากรและก าหนดหนา้ท่ีความรับผิดชอบ ตลอดจนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงบุคลากรภายใน
หลกัสูตร ควบคุมดูแลและติดตามผลการปฏิบติัราชการของบุคลากรในหลกัสูตร ด าเนินงานพฒันา
บุคลากร ดา้นวิชาการ คุณธรรม และจริยธรรม ประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรในหลกัสูตร 

2. งานธุรการ เช่น ประสานงานการรับและการคดัเลือกนักศึกษากบัคณะและ
มหาวิทยาลยั จดัท าและด าเนินงานดา้นงบประมาณของหลกัสูตร ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือ จดั
จา้งวสัดุครุภณัฑข์องหลกัสูตร ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานของหลกัสูตร รวบรวมขอ้มูลสถิติ
ต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัหลกัสูตร จดัประชุมบุคลากรในหลกัสูตรเพื่อปฏิบติังานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
จดัท าปฏิทินการปฏิบติังานของหลกัสูตร ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณบดี และ 
รองคณบดี 
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2) ดา้นพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 
ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาหลกัสูตร บริหารพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร/กลุ่ม

วิชา จดัท ามาตรฐานหลกัสูตร ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมทางวิชาการของคณะ พฒันา
บุคลากร คณาจารย ์นกัศึกษา จดัท าประเมินผลหลกัสูตร ติดตามและประเมินผล การเรียนการสอน/
ผลการปฏิบติังานของคณาจารย ์ก ากบัติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมทางวชิาการของคณะ 
และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

งานวิชาการ ก าหนดการเปิดสอนรายวิชาต่างๆ ของหลกัสูตร ด าเนินการพฒันาและ
ปรับปรุงหลกัสูตร จดัท าแผนการเรียนการสอนในหลกัสูตร โดยประสานกบัส านกัส่งเสริมวิชาการ  
ควบคุมดูแลการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน  ควบคุมประสานงานเก่ียวกบั
การวดัผลใหเ้ป็นไปตามระเบียบว่าดว้ยการวดัผล จดัและส่งเสริมใหมี้การผลิตและรวบรวมเอกสาร
และต าราประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมและประสานงานให้มีการคน้ควา้วิจยัและเผยแพร่
ผลงานของหลกัสูตร ส่งเสริมการจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร เช่น การจดันิทรรศการ การบรรยาย
ทางวิชาการ การจดัการความรู้ จดัท าโครงการพิเศษเฉพาะของหลกัสูตร เช่น โครงการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  

3) ดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา   
ก าหนดนโยบายและแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ดูแลและพิจารณาการหา

แหล่งฝึกประสบการร์วิชาชีพ ประสานงานกบัโครงการสหกิจศึกษาและศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของแผนดา้นฝึกประสบการณ์
วิชาชีพสหกิจและบ่มเพาะวสิาหกิจ  

1. ด าเนินการติดต่อกบัสถานประกอบการเพื่อจดัส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

2. พฒันาและปรับปรุงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
3. จดัปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
4. จดัประชุมสัมมนานกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารยนิ์เทศในเร่ืองท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
5. ประสานงานกับสถานประกอบการ หน่วยงานท่ี เ ก่ียวข้องกับการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา 
6. ด าเนินการจดัอาจารยนิ์เทศเพื่อนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
7. ด าเนินการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาร่วมกบัอาจารย์

นิเทศและสถานประกอบการ 
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8. ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
4) ดา้นพฒันานกัศึกษา  
ทบทวนนโยบายและแผนการพฒันานกัศึกษา ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ง

ภายในและภายนอก ประชาสมัพนัธ์การพฒันางานนกัศึกษา ใหค้  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา 
ก ากบัดูแลนกัศึกษาใหป้ฎิบติตามระเบียบของคณะและมหาวิทยาลยั ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของแผนพฒันานักศึกษา จดัหาทุน/แหล่งทุนส าหรับนักศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

1. ดูแลและอบรมนกัศึกษาร่วมกบัอาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. จดักิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิต เช่นเสริมความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์ 

ภาษาองักฤษกิจกรรมกีฬา นนัทนาการ คุณธรรม จริยธรรม และกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5) ดา้นวิจยัและงานสร้างสรรค ์
ก าหนด ทบทวนนโยบายและแผนการวิจยัและงานสร้างสรรค ์ส่งเสริมสนบัสนุน การ

ท างานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อการท าผลงานวิชาการ จดัท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ
งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ประสานงานในการจดัหาทุนและแหล่งทุนเพื่อพฒันางานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์บริการความสะดวกในการจดัท างานวิจยัและงานสร้างสรรค ์จดักิจกรรมหรือเอกสาร
เพื่อประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์สร้างขวญัและก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวิจยัท่ี
มีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

6)  ดา้นพฒันาระบบสารสนเทศ 
ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบาย  และแผนพฒันาระบบสารสนเทศ  ติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 
7)  ดา้นการประชาสมัพนัธ์ 
ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบายและแผนพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ 

กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนกัศึกษาและการด าเนินงานของคณะ ทุกประเภทในมหาวิทยาลยัสู่
ประชาคม ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

8) ดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม 
ทบทวนและปรับปรุงพัฒนานโยบาย และแผนพัฒนาระบบสารสนเทศ  ติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 
9) ดา้นประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ 
ทบทวนนโยบายแผนงานและโครงการ  ก าหนดแนวทาง/ทิศทาง ในการด าเนินงาน

ของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินนโยบาย แผนงาน และผล
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การปฏิบติังานตามโครงการ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการด าเนินการโครงการ ปรับปรุงเพื่อ
ด าเนินการปรับกลยทุธ์ของคณะในปีต่อไป 

10) ดา้นประกนัคุณภาพ   
ก าหนด ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาด้านการประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในจดัท ารายงานประเมินตนเองของคณะและหลกัสูตร ใหค้วามรู้และ
ทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษา จดักิจกรรม เอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ 
การประกันคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พัฒนาระบบประกันคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังานปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

จะเห็นไดว้่า คหกรรมศาสตร์เป็นศาสตร์ท่ีมีความส าคญั มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบั
ศาสตร์อ่ืนๆ มากมาย เป็นศาสตร์ท่ีน าไปใชเ้พื่อปรับปรุงและพฒันาคุณภาพชีวิต มีประโยชน์และ
จ าเป็นต่องบุคคล ครอบครัว สังคม ปัจจุบันการจัดการศึกษาคหกรรมศาสตร์จะเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ภารกิจหลกั คือ ดา้นการเรียนการสอน  
ดา้นการวิจยั  ดา้นการบริการวิชาการ  และดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีการบริหารงานใน
สาขาท่ีครอบคลุมงานดา้นหลกัสูตรและวิชาการ งานดา้นบุคลากร งานธุรการ งานฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ งานกิจการนกัศึกษา และงานประกนัคุณภาพ 
  
2.7 การบริหารและการประกนัคุณภาพทางการศึกษาในสาขาคหกรรมศาสตร์  

ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจ้ดัท ากฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์
และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 มีสาระส าคญั
เก่ียวกบัระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมาในปี พ.ศ. 2553 กระทรวง 
ศึกษาธิการไดอ้อกกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวมการประกนัคุณภาพภายใน และภายนอก
ของการศึกษาทุกระดบัไวใ้นฉบบัเดียวกนัไดก้ าหนดให้มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน
ระดบัอุดมศึกษาท าหนา้ท่ีหลกั 2 ประการคือ 

1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการประกนั
คุณภาพในระดบัอุดมศึกษา  เพื่อส่งเสริม  สนบัสนุนและพฒันาการประกนัคุณภาพภายในระดบั 
อุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยน าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง นอกจากน้ี 
ยงัมีการปรับเปล่ียนให้ระบบการประกนัคุณภาพภายในประกอบดว้ย การประเมินคุณภาพ การ
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ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพและก าหนดให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจง้ผลให้สถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาทราบ  รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน  
หลกัเกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีระบุในกฎกระทรวง ก าหนดใหใ้ชแ้นวการปฏิบติั 
ดงัน้ี 

1) ใหค้ณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาจดัใหมี้หน่วยงานหรือคณะกรรมการท่ี
รับผิดชอบการด าเนินการดา้นการประกนัคุณภาพข้ึน โดยมีหนา้ท่ีพฒันา บริหารและติดตามการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกบัหน่วยงานภายนอก เพื่อใหเ้กิดความมัน่ใจ
วา่การจดัการศึกษาจะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภาย 
ในเพื่อใชก้ ากบั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพภายใตก้รอบ
นโยบายและหลกัการท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

3) ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบการประกัน
คุณภาพภายใน โดยถือเป็นส่วนของกระบวนการบริหารการศึกษา ให้คณะวิชาและสถานศึกษา
ระดบัอุดมศึกษาจดัให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบต่างๆ  ท่ีใชใ้นการผลิต
บณัฑิต ดงัน้ี  

(1)  หลกัสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ   
(2)  คณาจารยแ์ละระบบการพฒันาคณาจารย ์ 
(3)  ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(4)  หอ้งสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน 
(5)  สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
(6)  อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ   
(7)  การวดัผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนกัศึกษา 
(8)  องคป์ระกอบอ่ืนตามท่ีแต่ละสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาอาจจดัใหมี้ระบบการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามท่ีเห็นสมควร  
แนวทางการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในนั้น อาจพฒันา

ระบบประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกบัระดบัการพฒันาของสถาบนั โดยอาจเป็นระบบ
ประกนัคุณภาพท่ีใชก้นัแพร่หลายในระดบัชาติหรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะท่ีสถาบนั
พฒันาข้ึนเอง แต่จะตอ้งมีกระบวนการท่ีเร่ิมตน้จากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน  
การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันา ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบนับรรลุ
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เป้าประสงคแ์ละมีพฒันาการอยา่งต่อเน่ือง ขณะเดียวกนัก็เป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนใหม้ัน่ใจ
ว่าสถาบนัอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ตวับ่งช้ีและเกณฑ์
ประเมินคุณภาพ (มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2553, น. 23-25) 

มาตรฐานท่ีเป็นกรอบส าคญัในการด าเนินงานของสถาบนัอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา แต่ในปัจจุบนัสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ  ยงัตอ้งด าเนินการให้ไดต้ามมาตรฐานและ
หลกัเกณฑ์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งอีก เช่น มาตรฐานสถาบนัอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบั 
อุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา  มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบติัราชการตามมิติดา้นต่างๆ  ของส านกังานคณะกรรมการพฒันา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีท่ีเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ เป็นตน้ โดยมีตวับ่งช้ี ซ่ึงเป็นขอ้ก าหนด
ของการประกนัคุณภาพภายใน ท่ีครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและพนัธกิจ
สนับสนุนกบัองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ดา้น ไดแ้ก่ 1) ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงคแ์ละแผน
ด าเนินการ 2) การผลิตบณัฑิต 3) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริหารทางวิชาการ
แก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 7) การบริหารและการจดัการ 8) การเงินและ
งบประมาณและ 9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ ซ่ึงตวับ่งช้ีดงักล่าวสามารถช้ีวดัคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานและหลกัเกณฑ์อ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
องคป์ระกอบคุณภาพนั้นๆ  ไดท้ั้งหมด (ส านกัคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2550, น. 21-104)  

ในดา้นของกลไกการประกนัคุณภาพ ผูท่ี้มีความส าคญัและส่งผลให้การด าเนินงาน
ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง คือ คณะกรรมการระดบันโยบาย 
และผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ท่ีจะตอ้งให้ความส าคญัและก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจร่วมกนัทุกระดบั โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ 
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุน้ให้เกิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหน่วยงานน้ี คือ การจดัระบบประกนัคุณภาพ
พร้อมทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับสถาบนั สามารถเช่ือมโยงใหเ้กิด
คุณภาพของการปฏิบติังาน ตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดบัคณะวิชาไปจนถึง
ระดบัสถาบนั โดยตอ้งจดัท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดบัเพื่อก ากบัการด าเนินงาน แต่ท่ีส าคญัคณะ 
กรรมการหรือหน่วยงานน้ีตอ้งประสานงานและผลกัดนัให้เกิดระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชง้านร่วมกนัไดใ้นทุกระดบัระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ 

ในเร่ืองของระบบฐานขอ้มูลและระบบสารสนเทศ การวิเคราะห์และวดัผลด าเนินงาน
เป็นส่ิงจ าเป็นในกระบวนการประกนัคุณภาพ การวดัและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถ 
ท าไดอ้ยา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิภาพ ระบบสารสนเทศท่ีดีมีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจยัส าคญัยิ่งท่ี
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จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผน การปฏิบติังานประจ า การตรวจสอบ ประเมิน ตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพฒันา 

การบริหารจดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรีนั้น ด าเนินการภายใตน้โยบายการบริหารและจดัการงานของคณะ 

กรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหาร
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อการบริหารจดัการงานของสาขาวิชาฯ ท่ีตอบสนอง และสอดคลอ้งกบั
นโยบายของคณะฯ ซ่ึงประกอบดว้ย ประธานหลกัสูตร กรรมการ และเลขานุการ ดงัภาพ 
 

 
 
 

 
 
  
 
  

ภาพที่ 2.16  โครงสร้างการบริหารและการจัดการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR 12) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (2555, น. 3) 

 
ประธานหลกัสูตรมีหน้าท่ีควบคุมดูแลกิจการของสาขาวิชาและคณาจารยใ์นสาขา 

บริหาร งานทางวิชาการ บุคคล งานธุรการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และงานกิจการนกัศึกษา
ของหลกัสูตรใหส้มัพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนบทบาทและหนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ด าเนินการและบริหารเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ วางแผนและดูแล
เก่ียวกับการเรียนการสอน การจัดเตรียมการเรียน การรับนักศึกษาโดยประสานงานกับส านัก
ส่งเสริมวิชาการพิจารณาทบทวน ปรับปรุงหลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรงตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรท่ีวางไว  ้ วางแผน ด าเนินการและประสานงานท่ีเก่ียวกบัการจดัหาพสัดุ 
ประสานงานและควบคุมดูแลการส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วางแผนและเสนออตัรา 
ก าลงัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี แจง้ประกาศ ระเบียบ ค าสั่งและขอ้บงัคบัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารย์

ประธานหลกัสูตรสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

กรรมการบริหารหลกัสูตร 
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และเจา้หนา้ท่ีให้ทราบ ด าเนินการประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนและโครงการต่าง ๆ และ
ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีและคณบดี 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไดก้ าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้ง
กบันโยบายของคณะ คือ 1) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง
ต่อเน่ือง 2) พฒันาความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา คณะและสถานท่ีอ่ืนในชุมชน หรือหน่วยงาน
ภายนอกในการจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) พฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยเผยแพร่
ข่าวสารและกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะสู่ชุมชนและสังคมและ 4)การใหค้วามรู้
และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษาในสาขาวิชา สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (2555, น. 6-7) ประธานหลกัสูตรจะมอบหมายใหก้รรมการหลกัสูตร
ช่วยรับผดิชอบดูแล ติดตาม และประสานงานขอ้มูลสารสนเทศและการด าเนินงานในองคป์ระกอบ
การประกนัคุณภาพตามแนวของคณะกรรมการในระดบัคณะ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไดแ้ต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท างานเพื่อพฒันางานดา้นต่างๆ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
(2555, น. 6-7) สรุปว่า วตัถุประสงคข์องการประกนัคุณภาพการศึกษา 1) เพื่อวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแขง็ของสาขาวิชา รวมทั้งแกไ้ขปรับปรุงจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแขง็ 2) เพื่อพฒันาคุณภาพ
บณัฑิตของสาขาวิชาทั้งดา้นวิชาการ วิชาชีพ และจริยธรรมเพื่อใหเ้ป็นท่ียอมรับของสถานประกอบ 
การและสังคม 3) เพื่อพฒันาการด าเนินงานตามพนัธกิจของสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ ตามแผนท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีการติดตามผล ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดคุณภาพ
การศึกษา สาขาวิชาจึงไดว้างแนวทางในการด าเนินงานไวด้งัน้ี 

1.  ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพ และแนวทางด าเนินงาน โดยศึกษาจากคู่มือการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลยั 

2.  ประชาสัมพนัธ์ให้บุคลากรของสาขาวิชาทุกคนทราบถึงความส าคญั และความ
จ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

3.  จดัประชุม/อบรม/สัมมนา ใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบและขั้นตอนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 

4.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวิชา 
5.  จัดท ารายงานการศึกษาตนเองและรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อ

มหาวิทยาลยั 
6.  เตรียมการและจดัระบบเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายใน 
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จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR 12) สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั   
ราชภฏัธนบุรี (2555, น. 6-11) และรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report ประจ าปี
การศึกษา 2554 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา (2555, น. 6-16) สรุปไดว้่า
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานท่ีมีพนัธกิจหลกัในการผลิตบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
ให้มีคุณภาพทั้งความรู้และเทคโนโลยีสมยัใหม่ เพื่อสนองความตอ้งการของภาครัฐ ภาคเอกชน 
ชุมชนและทอ้งถ่ิน ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี ดว้ยเหตุน้ีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงไดแ้ต่งตั้ง
คณะกรรมการท างานเพื่อพฒันา งานดา้นต่างๆ  เร่ิมตั้งแต่วางนโยบาย จุดมุ่งหมายและวางแผนใน
การท างานตลอดปี  สาขาจดักรรมการลงท างานในแต่ละดา้นใหส้อดคลอ้งกบัคณะกรรมการพฒันา
ศกัยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคือ 1)ดา้นบริหารและจดัการ 2) ดา้นพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน 3) ดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 4) ดา้นพฒันานักศึกษา  
5) ด้านวิจัยและงานสร้างสรรค์ 6) ด้านพัฒนาระบบสารสนเทศ 7)  ด้านการประชาสัมพนัธ์  
8) ดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม 9) ดา้นประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ และ  
10) ดา้นประกนัคุณภาพ   

โครงการท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการประเมินตนเองและประกนัคุณภาพท่ีระดบั
สาขาตามองคป์ระกอบ 10 ขอ้ในงานการประกนัคุณภาพภายในรายละเอียดดงัน้ี 

1)  ดา้นบริหารและจดัการ ทบทวนนโยบายปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยทุธ์
ของคณะ ทบทวนแผนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวนแผนพฒันาบุคลากร 
ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาการบริหารของคณะและสาขาวิชา พิจารณาการท าแผนปฏิบติังาน
ประจ าปีของคณะ บริหารและจดัการด าเนินงานของคณะ/สาขาวิชา รับผิด ชอบพสัดุ -ครุภณัฑข์อง
คณะ/สาขาวิชา ด าเนินการขออนุมัติจัดซ้ือ/จ้างวัสดุ-ครุภัณฑ์ ประเมินผลการบริหารงาน 
ประเมินผลการปฎิบติงานของคณาจารยแ์ละบุคลากร ก ากบัติดตามและประเมินผลการด าเนนิงาน
ต่างๆ ของคณะ ปฎิบติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

2) ดา้นพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ก าหนดนโยบายและแผนพัฒนา  
หลกัสูตร บริหารพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร/กลุ่มวิชา จดัท ามาตรฐานหลกัสูตร ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางวิชาการของคณะ พัฒนาบุคลากร คณาจารย์ นักศึกษา จัดท า
ประเมินผลหลกัสูตร ติดตามและประเมินผล การเรียนการสอน/ผลการปฏิบติังานของคณาจารย ์
ก ากบัติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมทางวิชาการของคณะ และงานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3) ดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ก าหนดนโยบายและแผนฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ดูแลและพิจารณาการหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประสานงานกบั
โครงการสหกิจศึกษาและศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี ประเมินผลการด าเนิน 
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งานตามนโยบายของแผนดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจและบ่มเพาะวสิาหกิจ ด าเนินการติดต่อ
กบัสถานประกอบการเพื่อจดัส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ พฒันาและปรับปรุงเอกสารท่ี
เก่ียวข้องกับการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ีฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จดัประชุมสัมมนานกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารยนิ์เทศใน
เร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ ประสานงานกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา ด าเนินการจดัอาจารยนิ์เทศเพื่อนิเทศการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาร่วมกบั
อาจารยนิ์เทศและสถานประกอบการ ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาให้
เป็นไปตามระเบียบ 

4) ด้านพัฒนานักศึกษา โดยการทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนานักศึกษา 
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้ งภายในและภายนอก ประชาสัมพนัธ์การพฒันางาน
นกัศึกษา ใหค้  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา ก ากบัดูแลนกัศึกษาใหป้ฎิบติตามระเบียบของคณะ
และมหาวิทยาลยั ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของแผนพฒันานกัศึกษา จดัหาทุน/แหล่ง
ทุนส าหรับนกัศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆ ท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5) ดา้นวิจยัและงานสร้างสรรค ์โดยก าหนด ทบทวนนโยบาย และแผนการวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์ส่งเสริมสนบัสนุน การท างานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อการท าผลงานวิชาการ จดัท า
ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ประสานงานในการจดัหาทุนและ
แหล่งทุนเพื่อพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค ์บริการความสะดวกในการจดัท างานวิจยัและงาน
สร้างสรรค ์จดักิจกรรมหรือเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์สร้าง
ขวญัและก าลงัใจ และยกย่องนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการปฏิบติังาน 

6) ด้านพฒันาระบบสารสนเทศโดยทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบายและแผน 
พฒันาระบบสารสนเทศ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

7) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ โดยทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบายและแผนพฒันา
ระบบการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนกัศึกษาและการด าเนินงานของ
คณะทุกประเภทในมหาวิทยาลยัสู่ประชาคม ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

8) ดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม โดยทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบาย 
และแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

9) ดา้นประเมินนโยบาย แผนงานและโครงการ โดยทบทวนนโยบายแผนงานและ
โครงการ  ก าหนดแนวทาง/ทิศทาง ในการด าเนินงานของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
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ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินนโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามโครงการ ประชาสัมพนัธ์
และเผยแพร่ผลการด าเนินการโครงการ ปรับปรุงเพื่อด าเนินการปรับกลยทุธ์ของคณะในปีต่อไป 

10) ดา้นประกนัคุณภาพ โดยก าหนด ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาดา้นการประกนั
คุณภาพ จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในจดัท ารายงานประเมินตนเองของคณะและ
หลกัสูตร ให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษา จดักิจกรรมและ
เอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ การประกนัคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พฒันาระบบประกนัคุณภาพ
อยา่งต่อเน่ือง ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังานปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในเร่ืองการประกนัคุณภาพของสาขาวิชา มีการ
ประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลให้ค  าปรึกษา และให้การสนับสนุนส่งเสริมซ่ึงกนัและกนั กลไกท่ี
ส าคญัคือ 1) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะวิชา 2) คณะกรรมการประกนั
คุณภาพระดบัสาขาวิชา 3) การมีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 4) การรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันา 5) ระบบการประกนัคุณภาพภายใน  โดยท่ีคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในโดยมีการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินโดยองคก์รภายนอก และมีระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพภายในสาขาดงักรณีตวัอยา่งต่อไปน้ี  
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คณะกรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวชิา 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะฯ 

สาขาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยกีารอาหาร 

สาขาวชิาวทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

สาขาวชิาวทิยาการคอมพิวเตอร์ 

และเทคโนโลย ี

สาขาวชิาเทคโนโลยอุีตสาหกรรม

(ต่อเน่ือง) 

สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
  

ภาพที ่2.17  กลไกการประกนัคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 
ที่มา: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(2553, น. 42) 

 
ในการด าเนินงานตามระบบคุณภาพ ปัจจุบนัสาขาวิชาจะด าเนินการประเมินโดยใชว้ิธี

การศึกษาตนเอง (External peer review) และการใชต้วับ่งช้ีพฤติกรรม (Performance indicators) 
สาขาวิชาเนน้พฒันาระบบควบคุมคุณภาพ โดยใชว้งจรของเดมม่ิง (Deming Cycle) PDCA (Plan-
Do-Check-Act) ซ่ึงเป็นกระบวนการบริหารงานอยา่งมีคุณภาพในการด าเนินงานควบคุมคุณภาพ ซ่ึง
มีรายละเอียดตามขั้นตอนดงัน้ี (ทตัธนนนัท ์คงขาว, 2551, น. 37) 

1) การวางแผน (Plan) สาขาวิชาตอ้งวางแผนและสามารถด าเนินการ ให้บรรลุตาม
ปรัชญาและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ มีการออกแบบดชันีช้ีวดัคุณภาพและเกณฑต์ดัสิน โดย
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พิจารณาท าแผนและเคร่ืองมือตดัสินใหส้อดคลอ้ง และตอบสนองการด าเนินงานท่ีมุ่งสู่คุณภาพท่ีพงึ
ประสงคเ์ป็นส าคญั ปัจจุบนัสาขาวิชา เร่ิมกระบวนการวางแผนและการประเมินคุณภาพ ตั้งแต่ตน้ปี
การศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหนา้น้ีมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการวางแผนดว้ย กรณีท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงระบบประกนัคุณภาพหรือตวับ่งช้ีหรือเกณฑ์การประเมิน จะตอ้งมีการประกาศให้
บุคลากรในสาขา วิชาไดรั้บทราบและถือปฏิบติัโดยทัว่กนัก่อนเร่ิมปีการศึกษาเพราะตอ้งเก็บขอ้มูล
ตั้งแต่เดือนมิถุนายน โดยสาขาวิชาวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่ โดยประกาศ 
ตวับ่งช้ีก่อนเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจดัท า SAR (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวับ่งช้ี 
วิธีการและก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี) 

2) การด าเนินงานตามแผน (Do) เป็นการสร้างความตระหนกัให้กบับุคลากรของ
สาขาวิชาให้ปฏิบติัภารกิจตามท่ีไดว้างไว ้ โดยอาศยัการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรมท่ีได้
ก าหนดไวต้ามแผน ซ่ึงปัจจุบนัสาขาวิชาด าเนินงานและเก็บขอ้มูลบนัทึกผลการด าเนินงาน ตั้งแต่
ตน้ปีการศึกษา คือเดือนท่ี 1ถึงเดือนท่ี 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม ปีถดัไป 
โดยสาขาวิชาเก็บขอ้มูลระยะ 12 เดือนตามตวับ่งช้ี ท่ีไดป้ระกาศใชใ้นคู่มือการประกนัคุณภาพของ
คณะ และมหาวิทยาลยั (มีทีมงานใหค้  าปรึกษากบับุคลากร และหรือหน่วยงาน และหรือสาขาวิชา
ในการเกบ็ขอ้มูลพร้อมทั้งพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการตามความเหมาะสม) 

3) การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการด าเนินงานตามแผนท่ีวาง
ไว ้สาขาวิชาตอ้งวิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการด าเนินงาน และ 
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามรายตวัช้ีวดัและเกณฑต์ดัสิน เพื่อตดัสินว่าการด าเนินงานนั้นมี
คุณภาพตามท่ีตอ้งการหรือไม่ เพราะเหตุใด ปัจจุบนัการด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ในระดบัสาขาวิชา จะท าระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปีการศึกษาถดัไป โดยสาขาวิชา
จดัท า SAR และเตรียมการประเมินระดบัสาขาวิชาหรือและแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัสาขา 
วิชา ประเมินคุณภาพระดบัสาขาวิชา คณะน าผลการประเมินระดบัสาขาวิชามาจดัท า SAR และ
เตรียมการประเมินระดบัคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัคณะ
วิชาและหน่วยงานเทียบเท่า สถาบนัน าผลการประเมินระดบัคณะวิชามาจดัท าSAR และเตรียมการ
ประเมินระดบัสถาบนัและแต่งตั้งกรรมการประเมินระดบัสถาบนั น าผลการประเมินเสนอสภา
สถาบนั เพื่อพิจารณาวางแผนพฒันาสถาบนัในปีการศึกษาถดัไป 

4) การน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เม่ือผา่นขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน
แลว้ ตอ้งน าผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งขอ้มูลยอ้นกลบัไปสู่ผูเ้ก่ียวขอ้งในการด าเนินงานใน
หน่วยงาน เพื่อให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บรู้ถึงผลการด าเนินงานของสาขาวิชาว่าเป็นอย่างไร การเสนอ
แนวทางปรับปรุงเป็นการวางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดย
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คณะกรรมการบริหารของสาขาน าขอ้เสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการมาใชเ้พื่อ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน รวมทั้งขอ้เสนอแนะ มาท าแผนปฏิบติัการประจ าปีและเสนอตั้ง 
งบประมาณปีถดัไป หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีหรืองบประมาณ
พิเศษก็ได้ โดยประธานสาขาน าผลการประเมินและขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน หรือปรับแผนกลยทุธ์/แผนปฏิบติัการประจ าปี
และเสนอตั้งงบประมาณปีถดัไป หรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปี และส่ง
รายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย SARและผลการประเมิน
คุณภาพภายในระดบัสาขาใหค้ณะวิชา ซ่ึงการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในปัจจุบนั 

สาขาวิชาจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิชา โดยใชก้รอบแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา 9 
องคป์ระกอบ 

ในส่วนของผูป้ระเมิน สถาบนัอุดมศึกษาจดัท าค  าสัง่แต่งตั้งดงัน้ี 
1) คณะกรรมการประเมินระดบัสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

1. มีกรรมการประเมินฯ อยา่งนอ้ย 3 คน ทั้งน้ี ข้ึนอยูก่บัขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า 

2. เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า ท่ีผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของสกอ. อยา่งนอ้ย 1 คน ในกรณีท่ี ผูป้ระเมินจากภายนอกlสาขาวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูงซ่ึงสามารถใหค้  าแนะน าท่ีจะเป็นประโยชน์ 
อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีรับการประเมิน อาจอนุโลมให้ไม่ตอ้งผ่านการฝึก 
อบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ได ้ส่วนผูป้ระเมินจากภายในสาขาวิชาตอ้งผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

3. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกสาขาวิชาหรือ
หน่วยงานเทียบเท่า โดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนั
จดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของ สกอ. 

การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสาขาเป็นการประเมินผลและติดตามตรวจ 
สอบการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั โดยบุคลากรของมหาวิทยาลยัหรือหน่วย 
งานตน้สงักดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแลและผูท้รงคุณวฒิุจากภายนอก ดงัตวัอยา่งในภาพ 
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ภาพที ่2.18  โครงสร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ที่มา:  จากส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี (2552, น.9) 
 

 

แผนโครงสร้างระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สภามหาวทิยาลยั 

มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ส านกัประกนั 
คุณภาพการศึกษา 

ส านกังานคณะกรรมการ 
อุดมศึกษา (สกอ.) 

สภาวิชาการ 

  เผยแพร่ 

คณะกรรมการ
อ านวยการ 

ประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
ธนบุรี 

คณะกรรมการส านกัประกนั 
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
กลางประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

ประเมิน 

คณะกรรมการประกนั 
คุณภาพการศึกษาของ 

หน่วยงาน คณะ/สาขา/ส านกั 
ศนูย/์โครงการบณัฑิต 

คณะ/ส านกั/ศนูย/์สาขา 
โครงการบณัฑิตศึกษา 

ผา่น/ไม่ผา่น 
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ปัจจุบนัสาขาวิชาจะประเมินโดยใชว้ิธีการศึกษาตนเอง  และการใชต้วับ่งช้ีตามวงจร
ของเดมม่ิง (Deming Cycle) , PDCA (Plan-Do-Check-Act) ในการควบคุมคุณภาพ จดัระบบ
ประกนัคุณภาพภายใน รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. ปฏิบติัตามค ารับรองการปฏิบติั
ราชการของ ก.พ.ร. พร้อมทั้งประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑม์าตรฐานของสกอ. และ
รายงานผลการด าเนินงานต่อ สกอ. ท าให้ตอ้งปรับปรุง วิธีการด าเนินงานในระบบการประกัน
คุณภาพ เพื่อให้สอดรับกบัการควบคุมคุณภาพภายนอกดว้ย โดยค านึงถึงบริบทของมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ท่ีจดัอยูใ่นกลุ่มมหาวิทยาลยัท่ีเนน้การผลิตบณัฑิตและพฒันาสังคม มีนโยบายในดา้นต่างๆ 
10 ด้าน คือ ด้านบริหารและจัดการ  ด้านพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ด้านฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ดา้นพฒันานกัศึกษา ดา้นวิจยัและงานสร้างสรรค ์ดา้นพฒันา
ระบบสารสนเทศ ดา้นการประชาสัมพนัธ์ ดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม ดา้นประเมิน
นโยบาย แผนงานและโครงการ และ ดา้นประกนัคุณภาพ 

จากท่ีกล่าวมาการประกนัคุณภาพการศึกษา จีงยงัเป็นหลกัประกนัและสร้างความมัน่ใจ
ใหแ้ก่ผูเ้รียนวา่สาขาวิชาในมหาวิทยาลยัราชภฏัทุกแห่งมีคุณภาพ ตอ้งด าเนินการประเมินตนเองทุก
ปีและและใหมี้การประเมินคุณภาพจากคณะวิชา และถือว่าเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสาขาวิชาค
หกรรมศาสตร์ เป็นกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบตามแผนท่ีก าหนดไว ้โดย
มีการติดตามผล การตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดคุณภาพการศึกษา เพื่อให้
เกิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 
2.8 แนวปฏิบัติเพือ่พฒันาสมรรถนะการบริหารจัดการ ทีส่อดคล้องกบัระบบประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาและกลไกการด าเนินงานทีสั่มพนัธ์กบัแนวปฏบิัติการประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลศิ  

จากการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร ต าราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง อาจสรุปเป็นสาระส าคญั
ส าหรับใชเ้ป็นแนวปฏิบติั  เพื่อใชเ้ป็นกรอบในการด าเนินงานบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชาท่ี
สัมพนัธ์กบัระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินท่ี 
มุ่งเนน้แนวปฏิบติัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ประกอบดว้ยหลกัการ และกลไกการด าเนินงานและแนวปฏิบติั (ช่วงโชติ พนัธุเวช,2550, น.158-
203; มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2553, น.39-157; กองพฒันาระบบราชการ, 2551, น. 50-145; 
สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 17-143; ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ, 2553, 
น. 35-126; อนนัต ์เตียวต๋อย, 2551, น. 165-200) ในเร่ืองเหล่าน้ี 

1)  ภาวะผูน้ า 
2)  การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
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3)  การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4)  การประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ 
5)  การบริหารท่ีใหค้วามส าคญักบัผูป้ฏิบติังาน 
6)  กระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน 
7)  ผลการด าเนินการ 
8)  การบริหารวิชาการและผลิตบณัฑิต 
9)  การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
10)  การวิจยัและสร้างนวตักรรม 
11)  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
12)  การประกนัคุณภาพสาขา ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย และแนวปฏิบติัดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 ภาวะผูน้ า 
หลกัการ   
สาขามีการก าหนดและพฒันาทิศทางของสาขาวิชา  การส่ือสารท าให้บุคลากรในสาขา

เกิดความเขา้ใจร่วมกนัในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมาย มีการมอบหมายอ านาจและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรในสาขา ผูบ้ริหารมีการทบทวนทิศทางและติดตามผลการด าเนินงานของ
สาขา ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ผูบ้ริหารมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมของ
สงัคม ชุมชนและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 

กลไกการด าเนินงานดงัน้ี 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบ้ริหารท่ีเป็นระบบโปร่งใสตรวจสอบได ้
2. ผูบ้ริหารด าเนินการบริหารดว้ยหลกัธรรมาภิบาลและใชภ้าวะผูน้ าท่ีมีอยูโ่ดยค านึงถึง

ประโยชน์ของสาขาวิชา ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศกัยภาพและผลการปฏิบติังานของผู ้บริหารท่ีชดัเจน และ

เป็นท่ียอมรับในคณะและสาขาวิชา 
4. มีการจดัท าแผนและกลไกการพฒันาศกัยภาพของผูบ้ริหารตามผลการประเมิน และ

ด าเนินการตามแผนอยา่งครบถว้น  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 
สาขามีการก าหนดค่านิยมและทิศทางการพฒันาของสาขาวิชา โดยให้บุคลากรมีส่วน

ร่วม 
แนวปฏิบติั 
1. ก าหนดทิศทางการพฒันาสาขาวิชาระยะสั้นโดยผูบ้ริหาร 
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2. ก าหนดทิศทางการพฒันาสาขาวิชาระยะยาวโดยผูบ้ริหาร 
3. ก าหนดทิศทางโดยค านึงถึงประโยชน์ของสาขาวิชา ความตอ้งการ และความจ าเป็น 

และตอบสนองต่อความตอ้งการของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4. มีการติดตามผลการด าเนินงานท่ีส าคญัของภารกิจหลกัของสาขาอยา่งครบถว้น 
5. มีความสามารถในการก ากบัดูแลติดตามผลการท างานของสาขาวิชาและสามารถ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาอยา่งมีประสิทธิภาพ  
6. มีความสามารถด้านการบริหารงานงบประมาณ  บริหารรายได้ บริหารงานบุคคล

และ ทรัพยากรอ่ืนๆ ของสาขาวิชา 
7. ส่งเสริมการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาลทัว่ทั้งสาขาวิชา 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 
ผูบ้ริหารส่ือสารท าใหบุ้คลากรในสาขาเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในวิสัยทศัน์ พนัธกิจ และ

เป้าหมายของสาขาวิชา 
แนวปฏิบติั 
1. จดัใหมี้การประชุมในสาขาเพื่อผลกัดนันโยบายสู่การปฏิบติั 
2. วางแผนการจดัประชุมและจดัตารางการประชุมไวอ้ยา่งชดัเจนตลอดปีการศึกษา 
3. ใหค้วามส าคญัและด าเนินการประชุมตามตารางท่ีก าหนด 
4. เนน้ย  ้าวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ือง 
5. สร้างบรรยากาศในการท่ีประชุม การร่วมวางแผนในการปรับปรุงงาน และสร้าง

ความคิดริเร่ิมในการจดัการเพื่อใหเ้กิดคุณภาพและการท าตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
6. จดัการส่ือสารแบบสองทางเพื่อสร้างความเขา้ใจ และส่งเสริมการบริหารภายใน

สาขาวิชา 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 
ผูบ้ริหารการมอบหมายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
แนวปฏิบติั 
1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเพื่อก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบาย 

ร่วมกนั โดยผูบ้ริหารใหก้ารสนบัสนุนและพฒันา 
2. จดัการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
3. มีการกระจายงานและอ านาจใหก้บับุคลากรภายในสาขา และมอบอ านาจใหส้ามารถ

ตดัสินใจและปฏิบติังานแทน 
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4. สนบัสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชา ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  เขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารจดัการให้อ านาจในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจให้รักและ
ผกูพนัต่อสาขาวิชา 

5. จดักิจกรรมระหว่างผูบ้ริหารกบับุคลากรในสาขาวิชาในรูปแบบท่ีเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ 

6. สร้างบรรยากาศเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบติังาน ตามกฎหมาย ตาม
ระเบียบขอ้บงัคบัและมีจริยธรรม 

7. มีการท างานแบบข้ามสายงาน โดยให้บุคลากรทุกคนในสาขามีหน้าท่ี  ความ
รับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและพฒันาปรับปรุงระบบงานของสาขาวิชา 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 
ผูบ้ริหารมีการทบทวนทิศทางและติดตามผลการด าเนินงานของสาขา 
แนวปฏิบติั 
1. มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานในสาขาวิชาเป็นรายสัปดาห์ 
2. มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานในสาขาวิชาและในคณะกรรมการ

บริหารสาขาอยา่งนอ้ยเดือนละคร้ัง 
3. มีการตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงานในสาขาวิชาทุกภาคเรียน 
4. มีการรายงานผลการประเมินให้บุคลากรในสาขาวิชา รวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ เพื่อ

เป็นแนวทางในการปรับปรุงงาน 
5. มีการตรวจสอบและทบทวนแผนยทุธศาตร์ของสาขาวิชาทุกคร่ึงปีการศึกษา 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5 
ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
แนวปฏิบติั 
1. มีการปฏิบติังานตามวงจรคุณภาพในงานทุกงานของสาขาวิชา 
2. ปรับเปล่ียนเป้าหมายของงานใหสู้งข้ึนในแต่ละปี 
3. สนบัสนุนบุคลากรในสาขาให้มีการเรียนรู้ ฝึกอบรม และพฒันาตน รวมทั้งการวิจยั

และสร้างสรรคง์านนวตักรรม 
4. ผูบ้ริหารเป็นแบบอยา่งในการเขา้อบรมและพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
5. ประเมินงานประธานสาขาวิชาโดยมีหลกัเกณฑท่ี์ชดัเจนและตกลงกนัไวล่้วงหนา้ 
6. ประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาเป็นประจ าทุกปี 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 6 
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ผูบ้ริหารมีส่วนร่วมสนบัสนุนกิจกรรมของสงัคม ชุมชนและมีความรับผดิชอบต่อสงัคม 
แนวปฏิบติั 
1. เขา้ร่วมกิจกรรมส าคญัและการช่วยเหลือสงัคมและชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
2. สนบัสนุนให้บุคลากรในสาขาวิชาเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ  และช่วยเหลือสังคมและ

ชุมชนอยา่งสม ่าเสมอ 
3. เป็นแบบอยา่งในการปฏิบติัตนและสร้างแรงจูงใจใหบุ้คลากรในสาขาวิชาเขา้ร่วม 
กิจกรรมต่างๆ  และสร้างประโยชน์ใหส้ังคมและชุมชน 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 7 
ประธานสาขามีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
แนวปฏิบติั 
1. มีระบบการก ากบัดูแลสาขาวิชาและแนวทางปรับปรุงระบบการน าสาขาวิชา วิธีการ

ท่ีประธานสาขาวิชาสร้างความมัน่ใจวา่ มีการด าเนินการอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมายและการประพฤติ
ปฏิบติัอยา่งมีจริยธรรม ท าใหบ้รรลุผลดา้นความรับผดิชอบต่อสงัคมและสนบัสนุนชุมชน 

2. ประธานสาขาควรยึดหลกัธรรมาภิบาล ในการบริหารการด าเนินงานของสาขาวิชา
ให้ไปสู่ทิศทางท่ีก าหนดร่วมกนัระหว่างประธานและคณะกรรมการหลกัสูตรโดยใหส้อดคลอ้งกบั 
ทิศทางการพฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศและทนัต่อการเปล่ียนแปลงของสงัคม 

3. ประธานสาขามีการด าเนินงานภายใตห้ลักธรรมาภิบาลในประเด็นการปกป้อง
ผลประโยชน์ของผูท่ี้เก่ียวขอ้งในเร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสใหมี้ส่วนร่วมจากทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งในการด าเนินงาน 

4. ประธานสาขามีการเปิดเผยประวติั มีรายงานประเมินตนเอง จดัท ารายงานสรุปผล
การท างานและรายงานการเงินของสาขาวิชาเสนอต่อคณะกรรมการหลกัสูตรทุกปี 

องคป์ระกอบท่ี 2 การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
หลกัการ 
เพื่อสนบัสนุนภารกิจหลกัของสาขาวิชาตามหลกัการอุดมศึกษาและมาตรฐานการศึกษา 

มาตรฐานอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาท าหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน สาขาตอ้ง
ก าหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ ค่านิยม วตัถุประสงค ์ตลอดจนพฒันาแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการเพื่อ
เป็นแนวทางในการด าเนินงานของสาขาวิชาท่ีสอดคล้องกบัของคณะวิชาและมหาวิทยาลยัและได้
ให้ผูเ้รียนและผูท่ี้มีส่วนท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบ ไดแ้ก่อาจารย์
เจา้หน้าท่ี นักศึกษา ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดเ้เสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน ผูใ้ชบ้ริการและสังคมโดย 
รวม ทั้งน้ีเพื่อให้การด าเนินงานมีความชดัเจน บรรลุปรัชญา วิสัยทศัน์ ค่านิยม และวตัถุประสงค์
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ของสาขาวิชาและมหาวิทยาลยั ตลอดจนให้สอดคลอ้งกับทิศทางของการประกันคุณภาพและ 
การบริหารตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 

กลไกการบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชา ในดา้นการวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั
การประกอบดว้ย 

1. มีกระบวนการจดัท าแผนกลยทุธ์เป็นวงจรอยา่งเป็นระบบท่ีสามารถน าไปปฏิบติัได ้
2. มีการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
3. มีการควบคุมกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
4. มีการปรับปรุง ทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 
สาขาวิชามีกระบวนการจดัท าแผนกลยุทธ์ ท่ีเป็นวงจรอย่างเป็นระบบท่ีสามารถน ามา

ปฏิบติัได ้
แนวปฏิบติั 
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะท างานหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบ ในการก าหนด

ปรัชญาหรือปณิธาน แผนกลยทุธ ์แผนด าเนินงานและแผนปฏิบติั 
2.  มีกระบวนการพฒันากลยุทธ์  แผนด าเนินงานและแผนปฏิบัติ  การประจ าปีให้

สอดคลอ้งซ่ึงกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสาขาวิชา 
3.  มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการของสาขาวิชาโดยใชเ้ทคนิคการ

วิเคราะห์ SWOT หรือวิธีการอ่ืนๆ 
4. บุคลากรในสาขาวิชา นักศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนด

วิสยัทศัน์ เป้าหมาย และพนัธกิจของสาขาวิชา 
5. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ของสาขาท่ีชดัเจนในการด าเนินงาน และมีความสัมพนัธ์

และสอดคลอ้งกบัการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา ความตอ้งการของสาขาวิชา 
6. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ในระดบัต่างๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์ของคณะ

และมหาวิทยาลยั 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 
สาขาวิชามีการปฏิบติังานตามแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
แนวปฏิบติั 
1. มีการแปลงแผนกลยทุธ์สู่การปฏิบติัจริง โดยจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีท่ีก าหนด

ขั้นตอน วิธีการ ผูรั้บผิดชอบและทรัพยากรท่ีใช้ในการปฏิบติังานไวอ้ย่างชัดเจน และสามารถ
ด าเนินงานได ้
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2. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบติัการท่ีก าหนดไว ้
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 
สาขาวิชามีการควบคุมกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการก าหนดเป้าหมายของการด าเนินงาน เพื่อเป็นกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ

และทบทวนผลการด าเนินงานตามแผนใหค้รบทุกภารกิจ 
2. มีการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินงานเป็นประจ าอยา่งนอ้ย ปีละ 2 

คร้ัง  
3. มีการประเมินผลส าเร็จในภาพรวม และสรุปผลการด าเนินงานของสาขาวิชา  เป็น

ประจ าทุกภาคเรียน โดยก าหนดเป้าหมายท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของคณะและมหาวิทยาลยั 
4. มีการรายงานต่อผูบ้ริหารระดบัคณะวิชาและต่อท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารสาขา

ใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 
สาขาวิชามีการทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
แนวปฏิบติั 
1. มีกระบวนการทบทวนแผนกลยทุธ์ แผนด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้

สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสาขาวิชา  
2.  มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา  ความตอ้งการของสาขาวิชา  และวิเคราะห์

ความสอดคลอ้งระหวา่งแผนกลยทุธ์  แผนการด าเนินงาน  เป้าประสงค ์เป้าหมายกบัสภาพการณ์ใน
ปัจจุบนัและแนวโนม้ในอนาคตอยา่งสม ่าเสมอ 

3.  มีการน าผลการประเมินและการวิเคราะห์มาปรับปรุงกลยุทธ์และแผนด าเนินงาน
อยา่งต่อเน่ือง  

4.  มีกระบวนการพฒันาแผนกลยุทธ์ แผนด าเนินงาน และแผนปฏิบติัการประจ าปีให้
สอดคลอ้งกนัและกนัและสอดคลอ้งกบัภารกิจหลกัของสาขาวิชา 

องคป์ระกอบท่ี 3 การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
หลกัการ 
การใหค้วามส าคญั หมายถึ งการบริ หารท่ีสาขาวิชาเปิดโอกาสใหผู้เ้รียน ผูป้กครองและ

ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนร่วมในการตดัสินใจทางการบริหารและการด าเนินงานของสาขาวิชาทั้ง
ทางตรงหรือทางออ้ม ประกอบดว้ยการเปิดเผยขอ้มูลและโปร่งใสในภารกิจท่ีสาขาวิชาด าเนินงาน
โดยมี ช่องทางในการใหข้อ้มูลข่าวสารแก่นกัศึกษา คณาจารย ์และประชาชน 

DPU



100 

กลไกการการใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ประกอบดว้ย 
1.  มีความรู้เก่ียวกบัความตอ้งการของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
2.  มีการสร้างความผูกพนัและการจัดการในการสร้างความสัมพนัธ์กับนักศึกษา 

ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
3.  มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 
สาขาวิชามีวิธีการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษา 

ผูป้กครอง และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
แนวปฏิบติั 
1.  มีนโยบายท่ีก าหนดชัดเจนให้ความส าคญักับการรับฟัง ความตอ้งการและความ

คาดหวงัของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
2.  มีการศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของนักศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาสู่การออกแบบระบบการใหบ้ริการ การปรับปรุงระบบการจดัการ โครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา เพื่อตอบสนองความตอ้งการนั้นๆ 

3.  มีช่องทางในการรับฟัง ความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษา ผูป้กครองและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ความคิดเห็นเก่ียวกับภารกิจของสาขาวิชาจากหลายช่องทาง เช่น ส่ือต่างๆ  
การประชุม การวิจยั อยา่งสม ่าเสมอ 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 
สาขาวิชามีวิธีการสร้างความผกูพนั สร้างความสัมพนัธ์กบัและจดัการกบัขอ้ร้องเรียน

ใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการรับฟังและสร้างความผกูพนั สร้างสัมพนัธ์ กบันกัศึกษาและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง

จดัการกบัขอ้ร้องเรียนใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
2.  มีวิธีให้นกัศึกษาสามารถเขา้สืบคน้สารสนเทศ ติดตามเร่ืองท่ีควรรับรู้ร่วมกนั และ

สามารถร้องเรียนต่อสาขาวิชา 
3.  สาขามีวิ ธีการจัดการข้อร้องเรียน วิ ธีการลดความไม่พึงพอใจของนักศึกษา 

ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4.  มีแนวทางในการสร้างความสัมพนัธ์และมีช่องทางให้นักศึกษา ผูป้กครองและ

ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงสาขาวิชาได ้
5.  มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
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6. น าขอ้มูลจากการศึกษาความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษา ผูป้กครองและ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบการให้บริการ การปรับปรุงระบบการจดัการ 
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา 

7. มีระบบการจัดเก็บขอ้มูลท่ีได้รับจากผูเ้รียน ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งไป
ประกอบการปรับปรุงระบบการใหบ้ริการ การปรับปรุงระบบการจดัการของสาขาวิชา 

8.  มีการพฒันาระบบสารสนเทศในการใหบ้ริการของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 

9. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารและการด าเนินงานของสาขาให้นกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้
ส่วนเก่ียวขอ้งทราบอยา่งสม ่าเสมอ 

10. เปิดโอกาสให้นกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งมีโอกาสเขา้ร่วมเครือข่าย
ทางการศึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อร่วมก าหนดทิศทางนโยบาย และสนับสนุนการ
ด าเนินงานของสาขาวิชาท่ีมีผลต่อคุณภาพของนกัศึกษา 

11. จดักิจกรรมท่ีท าใหผู้ป้กครองและชุมชนไดรั้บความรู้และประโยชน์จากการจดัการ
เรียนการสอนของสาขาวิชา 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 
สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

และน าผลมาปรับปรุง 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งด้วย

วิธีการท่ีหลากหลาย 
2.  มีการสร้างความพึงพอใจใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ยวิธีการ

ท่ีหลากหลาย 
3. มีวิธีการลดความไม่พึงพอใจให้กบันักศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย

วิธีการท่ีหลากหลาย 
4.  มีการรายงานผลการติดตามตรวจสอบความกา้วหน้าของการด าเนินงาน และการ

สร้างความพึงพอใจใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งและผลส าเร็จในการท างานของ
สาขาวิชาใหผู้บ้ริหารและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทราบและน าผลมาปรับปรุง 
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องคป์ระกอบท่ี  4  การประเมินการด าเนินงานและ การจดัการความรู้ 
หลกัการ 
การประเมินการด าเนินงานและ การจดัการความรู้เพื่อมุ่งสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้และ

องคก์รแห่งความเป็นเลิศ โดยมีการประเมินการด าเนินงานและการรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ใน
สาขาวิชาซ่ึงกระจดักระจายอยู่ในตวับุคคลหรือเอกสารมาพฒันาให้เป็นระเบียบ เพื่อให้บุคลากร
เขา้ถึงความรู้ และพฒันาตนเองให้เป็นผูรู้้ รวมทั้งปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการ 
ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินการด าเนินงาน และการจดัการความรู้
ในสาขาวิชาใหดี้ยิง่ข้ึน 

การจดัระบบงานและกลไก 
1.  มีการจดัการประเมินผลการด าเนินงาน 
2.  มีการจดัการความรู้ 
3.  มีการจดัการสารสนเทศและใชข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1. 
สาขาวิชามีการจดัการประเมินผลการด าเนินโครงการของสาขา 
แนวปฏิบติั 
1. มีนโยบายในการจดัท าระบบฐานขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าสาขาวิชาก าหนดทิศทางการประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ร่วมกนั 
2.  มีการจดัท าแผนและก าหนดเป้าหมายท่ีชดัเจนในการประเมินการด าเนิน งาน 
3.  มีการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่ ให้บุคลากรของสาขาวิชารับทราบและเข้าใจตรงกนั 

อยา่งทัว่ถึง 
4.  มีการวิเคราะห์และสรุปผลการด าเนินงานของทุกภารกิจอย่างนอ้ยปีการศึกษาละ 1 

คร้ังโดยเปรียบเทียบกบัเป้าหมายท่ีตั้งไว ้แลว้รายงานใหผู้บ้ริหารทราบ 
5.  มีการส่ือสารผลการวิเคราะห์ไปยงับุคลากรในสาขาวิชา แลว้ร่วมกนัวิเคราะห์ปัญหา

เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลหรือแนวทางในการแกไ้ขพฒันางาน 
6.  มีการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา ในการด าเนินงานตามแผน ประเมินแผนและ

ปรับปรุงแผนการจดัการความรู้ตามระบบ PDCA อยา่งต่อเน่ือง 
7.  มีระบบท่ีใช้งานได้ทั้ งเพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผู ้บริหาร เพื่อการ

ปฏิบติังานตามภารกิจทุกดา้นของบุคลากร 
8.  มีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีได้จากการประเมินการด า เนินงานและ 

การจดัการความรู้ไปใชใ้ห ้เกิดประโยชน์ ทั้งภายในสาขาวิชา คณะวิชา และมหาวิทยาลยั 
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9.  มีการเผยแพร่ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและองคก์รภายนอกรับทราบ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2. 
สาขาวิชามีระบบกลไกการบริหารจดัการความรู้ จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์และมี

กระบวนการน าไปเผยแพร่ การก าหนดความรู้ท่ีส าคญั การแสวงหาความรู้ การรวบรวม เผยแพร่
และถ่ายทอดความรู้ระหวา่งบุคลากร 

แนวปฏิบติั 
1. การรวบรวมองคค์วามรู้ต่างๆ ของสาขาวิชาท่ีมีอยูใ่หเ้ป็นระเบียบ ใหเ้ป็นแหล่งท่ีผูท่ี้

สนใจมาคน้ควา้ได ้
2.   มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกนัภายในสาขาทั้งแบบท่ีเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ เพื่อใหเ้กิดการเรียนรุ้ถึงวิธีการและกระบวนท่ีท าใหป้ระสบความส าเร็จ 
3.  มีการน าเสนอความรู้ ผลงานหรือนวตักรรมท่ีประสบผลส าเร็จ เผยแพร่ให้แก่

บุคลากรภายในหรือภายนอกไดรั้บทราบ โดยจดัท าเป็นเอกสาร หรือแผน่พบัแจก 
4.  สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเสนอผลงานวิชาการ งานวิจยั หรืองาน

สร้างสรรคน์วตักรรม 
5.  สนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาของสาขาจดัท าโครงงาน  เขา้ประกวด 

ประชุมวิชาการ  เสนอผลงานวิชาการ งานวิจยั หรืองานสร้างสรรคน์วตักรรม 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3. 
สาขาวิชามีการจดัการสารสนเทศและใชข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ 
แนวปฏิบติั 
1.  มีนโยบายและการวางแผนของสาขาวิชาทางดา้นการจดัการสารสนเทศท่ีสามารถ

เช่ือมโยงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก 
2.  มีการด าเนินงานดา้นสารสนเทศของสาขาวิชาเป็นงานปกติ เป็นปัจจุบนั ซ่ึงบุคลากร

มีความเขา้ใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานดา้นสารสนเทศเพื่อใชใ้นการปฏิบติังานและ 
การเรียนการสอน 

3.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ ท่ีรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยปฏิบติัและจากหน่วย 
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารจดัการสาขาท่ีเช่ือถือได ้โดยมีเจา้หน้าท่ีเป็นผูร้วบรวมเพื่อเป็นฐาน 
ขอ้มูล 

4.  ในสาขาวิชามีการเก็บรวบรวมขอ้มูลผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นขอ้มูลท่ี
ใชเ้บ้ืองตน้ และจดัท าผลสรุปใหผู้บ้ริหารรับทราบ 
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5.  มีการเขา้ถึงสารสนเทศไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วโดยประเมินจากความพึงพอใจของ
ผูใ้ช ้

6.  มีระบบป้องกนัสิทธิและความปลอดภยัของขอ้มูลและสารสนเทศมีระบบส ารอง
และกูคื้น ตลอดจนเป็นระบบท่ีมีแผนจดัการกบัเหตุการณ์ท่ีไม่คาดคิด 

7.  มีการและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ 
8. มีการติดตามตรวจสอบและน าผลการประเมิน มาปรับปรุงและพฒันาฐานข้อมูลท่ี

เกบ็ใหเ้ป็นปัจจุบนั และเหมาะสมกบัการใชง้านอยูเ่สมอ 
9. มีการเช่ือมโยงระบบฐานขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายภายนอกสาขาวิชา 
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริหารท่ีใหค้วามส าคญัแก่ผูป้ฏิบติังาน 
หลกัการ 
คุณภาพของการปฏิบติังานจะเกิดข้ึนหาก สาขาวิชามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรัก 

ผกูพนั มีความมุ่งมัน่ตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีตามภาระงานท่ีก าหนด ประธานสาขามี การมอบหมายงาน
ให้กบับุคลากรท่ีอยู่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามศกัยภาพความถนัดความสนใจของแต่ละบุคลากร  และ
บุคลากรทุกระดบัมี ความพึงพอใจในการท างาน มีการพฒันาบุคลากรในสาขาวิชาและหาวิธีการท่ี
จะธ ารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพให้อยูก่บัสาขาวิชาตลอดไป 

กลไกในการด าเนินงาน 
1.  ใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและเลือกบุคลากร 
2.  ใหค้วามส าคญักบัแลกเปล่ียนความรู้ การศึกษา การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
3.  ให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลมาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 
4.  ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมและการมอบอ านาจในการตดัสินใจ 
5.  ใหค้วามส าคญักบัการสร้างแรงจูงใจและความกา้วหนา้ในอาชีพ 
6.  ใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1.  
สาขาใหค้วามส าคญักบัการสรรหาและเลือกบุคลากร 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการจดัท าแผนอตัราก าลงั โดยขอเสนออตัราก าลงัและความตอ้งการบุคลากรต่อ

ผูบ้ริหารระดบัคณะ และมหาวิทยาลยั  
2.  มีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจกัษ ์และแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจดัเตรียม

บุคลากรพฒันาและรักษาบุคลากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3.  มีการสรรหาและคดัเลือกบุคลากรโดยค านึงถึงความเหมาะสมและความคุม้ค่า 
4.  มีการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความรู้ ทศันคติ และทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับสาขาวิชา และ

มีคุณลกัษณะท่ีดีสามารถเรียนรู้และปรับตวัในการท างานกบัสาขาวิชาได ้
5.  มีวิธีการคดัเลือกบุคลากรท่ีหลากหลาย เช่นการสอบภาคทฤษฎี การสอบภาคปฏิบติั 

การสอบสัมภาษณ์ การสอบสอน การทดลองปฏิบติังาน 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 
สาขาให้ความส าคญักับการแลกเปล่ียนความรู้ ศึกษา การฝึกอบรมและการพฒันา

บุคลากร  
แนวปฏิบติั  
1. มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อแนะน าเร่ืองการปฏิบติัตนในการท างาน  
2. มีระบบพี่เล้ียงในการฝึกสอนและการใหค้  าแนะน ากบับุคลากรท่ีเขา้มาใหม่ 
3. มีการส ารวจและวิเคราะห์ความตอ้งการและความจ าเป็นในการพฒันาตนและพฒันา

สมรรถนะในการปฏิบติังานดว้ยวิธีท่ีหลากหลาย เช่น การสมัภาษณ์ การตอบแบบสอบถาม 
4. มีแผนพฒันาบุคลากรท่ีให้ความส าคญัแก่ผูป้ฏิบติังานท่ีเป็นการส่งเสริมสมรรถนะ

ในการปฏิบติังาน เช่น การสนับสนุนเขา้ร่วมสัมมนา  ประชุม  ฝึกอบรมหรือเสนอผลงานทาง
วิชาการ   

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษา ฝึกอบรม และพฒันาทักษะ
ความรู้ความสามารถท่ีจ าเป็นส าหรับงานในหน้าท่ีและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย และตรงกบัความ
ตอ้งการและควมจ าเป็นของบุคลากร 

6. จดัทรัพยากรใหเ้พียงพอกบัการพฒันาบุคลากรในสาขาวิชา  
7. ส่งเสริมการศึกษาของบุคลากรในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน โดยสาขาอ านวย

ความสะดวกในเร่ืองของชัว่โมงการท างาน การลาหยดุชัว่คราว ทุนการศึกษา 
8. จดัแหล่งเรียนรู้และส่ิงอ านวยความสะดวกแก่บุคลากรในการพฒันาตน  
9. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบุคลากรในสาขาวชิา 
10. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งเครือข่ายหรือองคก์รภายนอก  
11. จดัช่องทางหลากหลายในการรายงานผลการด าเนินงานใหค้ณะกรรมการสาขาวิชา 

คณะ หรือบุคลากรในสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งทราบ   
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3.  
สาขาให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานและน าผลมาปรับปรุงการ

ปฏิบติังานของบุคลากร 
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แนวปฏิบติั  
1. มีแบบและระเบียบวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากรท่ีชดัเจนและเป็นท่ี

ยอมรับ  
2. มีการประเมินตนเอง และการประเมินบุคลากรในสาขาวิชาอย่างเป็นระบบโดยมี

คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยเฉพาะเป็นผูป้ระเมิน  
3. น าผลการประเมินมาเทียบกบัเป้าหมายท่ีก าหนด และรายงานให้ผูบ้ริหารใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร พิจารณาตดัสินการปรับเงินเดือน/เลือนขั้น เพื่อ
การสร้างขวญัก าลงัใจ รวมถึงการลงโทษ การพฒันาและรักษาบุคลากรท่ีมีในสาขาวิชา 

4. มีการรายงานผลการประเมินการปฏิบติังานใหผู้ป้ฏิบติังานทราบ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4  
สาขาให้ความส าคญักบัการมีส่วนร่วมและการมอบอ านาจในการตดัสินใจและมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ 
แนวปฏิบติั 
1.  ส่งเสริมให้บุคลากรในสาขาวิชามีส่วนร่วมในก าหนดเป้าหมาย วิธีการในการ

ด าเนินงาน การพฒันาและปรับปรุงงาน เพื่อจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปี  
2.  มีการมอบหมายงานให้เป็นไปตามภารกิจของสาขาวิชาและตามศกัยภาพความถนดั

ความสนใจของแต่ละบุคคล และสามารถตดัสินใจและรับผดิชอบผลการปฏิบติังาน โดยมีประธาน
สาขาเป็นผูติ้ดตามการด าเนินงาน 

3.  ส่งเสริมการท างานเป็นทีมในบรยยากาศท่ีเป็นประชาธิปไตย  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ มีความเป็นอิสระ คล่องตวั  
5.  มีการมอบอ านาจในการตดัสินใจในการปฏิบติั และมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม

ภารกิจของสาขาวิชาและงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5 
สาขามีการสร้างแรงจูงใจ สร้างความตระหนกัและเห็นความส าคญัในการท างานและ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
แนวปฏิบติั  
1.  มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศกัยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จ 

และ กา้วหนา้ในต าแหน่งวิชาการอยา่งรวดเร็ว 
2.  มีการวิเคราะห์ภาระงานและส่งเสริมพฒันาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ความ 

สามารถตรงกับภารกิจ ทั้ งด้านการฝึกอบรม การเข้าร่วมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  
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การศึกษาต่อตลอดจนมีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมี ศกัยภาพและความสามารถสูง ให้
ประสบความส าเร็จ  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในสาขาวิขา ไดรั้บสวสัดิการและผลประโยชน์
ตอบแทน เช่น การจดังานในโอกาสส าคญั รางวลัขา้ราชการดีเด่น เคร่ืองแบบ กองทุนและการ
ประกนัชีวิต การตรวจสุขภาพ  

4.  มีการใหร้างวลัผูป้ฏิบติังาน การยอมรับและเผยแพร่ผลงานของบุคลากรในสาขาท่ีมี
ผลงานดีเด่น  

5.  มีการเตรียมฝึกบุคลากรท่ีคาดหวงัว่าจะสามารถกา้วข้ึนมารับต าแหน่งท่ีสูงข้ึน โดย
การส่งเขา้รับการฝึกอบรม การพฒันาตนเอง การเรียนรู้งาน เป็นตน้  

6.  มีการก าหนดแผนการขอต าแหน่งทางวิชาและความกา้วหนา้ของบุคลากรในหน่วย 
งาน เพื่อใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจ เกิดความมุ่งมัน่ในการท างาน 

7.  มีการส่งเสริมการฝึกอบรม ฝึกปฏิบติัการเขียนผลงานวิชาการ เพื่อขอต าแหน่งทาง
วิชาการ เพื่อใหบุ้คลากรมีขวญัและก าลงัใจ เกิดความผกูพนัต่อสาขาวิชา 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 6 
สาขาใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร  
แนวปฏิบติั  
1.  มีการจดัสวสัดิการและเสริมสร้างสุขภาพและสร้างบรรยากาศท่ีท่ีดีใหบุ้คลากร

ท างาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมีความสุข 
2.  สร้างสภาพแวดลอ้มภายในสถานท่ีท างานใหมี้ความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยั 

มีสุขลกัษณะท่ีดีและเอ้ือต่อการท างาน เช่น มีอากาศถ่ายเท มีมุมสันทนาการ มีหอ้งน ้าเป็นสดัส่วน  
3.  สร้างบรรยากาศท่ีดีท่ีจะท าใหบุ้คลากรท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและอยูอ่ยา่งมี

ความสุข  
4.  จดัหาวสัดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจ าเป็นส าหรับการปฏิบติังานในสาขาอยา่งพอเพียง 

เช่น โต๊ะท างาน ชั้นวางของ โทรศพัท ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
5.  จดักิจกรรมในการดูแลความเป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภยั มีสุขลกัษณะท่ีดีของ

สถานท่ีท างานอยา่งสม ่าเสมอ 
6.  มีแบบประเมินและวิธีการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรในสาขาวิชาโดยใชว้ิธี

ท่ีหลากหลาย และน าผลมาใชใ้นการปรับปรุงการบริหารงาน  
7.  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบ้ริหารระดบัสูง และอตัราการลาออก

และอตัราการหยดุงานมาพิจารณาร่วม และมีแนวทางในการปรับปรุงพฒันาเพื่อใหดี้ข้ึน  
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องคป์ระกอบท่ี 6  กระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน  
หลกัการ  
กระบวนการด าเนินงานสนับสนุน มีคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือหลกัสูตรท า

หนา้ท่ีใหข้อ้เสนอแนะในการด าเนินงานของสาขาให้มีประสิทธิภาพ ปัจจยัท่ีท าใหส้าขาสามารถท า
หนา้ท่ีบริหารจดัการใหมี้คุณภาพไดแ้ก่ การบริหารการเงินและงบประมาณ การจดัระบบฐานขอ้มูล 
การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด เป็นตน้ เพื่อ
สมัฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีก าหนดกลไกการบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชา  

1.  มีกระบวนการด าเนินงานสนับสนุนการด าเนินงาน และการจดัการทรัพยากรของ
สาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 

2.  มีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
3.  มีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการสาขาวิชา 
4.  มีการจดัการดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
5.  มีการบริหารความเส่ียงและการบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 
6.  มีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
สาขามีกระบวนการด าเนินงานสนบัสนุนการด าเนินงาน และการจดัการสถานท่ี พสัดุ 

ครุภณัฑ ์ของสาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 
แนวปฏิบติั  
1.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าสาขาวชิามีการติดตามผลการด าเนินงาน

สนบัสนุนและการจดัการการจดัการสถานท่ี พสัดุ ครุภณัฑ ์ของสาขาวิชา  
2.  มีการประชุมคณะกรรมการประจ าสาขาวิชาหรือคณะท างานบริหารกระบวนการ

ด าเนินงานสนบัสนุนและการจดัการการจดัการพสัดุ ครุภณัฑ ์ของสาขาวิชา  
3.  มีการจดัสถานท่ีปฏิบติังาน หอ้งปฏิบติัการ ใหใ้ชป้ระโยชน์อยา่งคุม้ค่าเพื่อการ

จดัการเรียนการสอนและการบริหารจดัการ 
4.  มีแผนจดัสถานท่ีปฏิบติังาน หอ้งปฏิบติัการ ใหมี้ความปลอดภยั ความพร้อมใชง้าน  
5.  มีการรายงานการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม และตรวจสอบสภาพการใชง้านของสถานท่ี 

พสัดุ ครุภณัฑ ์ของสาขาวิชาและจดัเจา้หนา้ท่ีประจ าหอ้งปฏิบติัการ 
6.  การติดตั้งระบบการป้องกนัอนัตรายจากระบบไฟฟ้า และอคัคีภยั ระบบแก๊ส ระบบ

ท่อน ้าท้ิง ตามหอ้งปฏิบติัการ 
7.  มีกิจกรรมการซกัซอ้มการป้องกนัอคัคีภยั การใชเ้คร่ืองดบัเพลิง การเตือนภยั เป็นตน้ 
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องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
มีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได ้
แนวปฏิบติั  
1.  มีผูบ้ริหารระดบัสูงและตวัแทนท่ีรับผิดชอบพนัธกิจหลกัของสาขาวิชา ร่วมเป็น

คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
2.  มีแผนกลยทุธท์างการเงินและการด าเนินงานสนบัสนุนของสาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบั 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจของคณะและมหาวิทยาลยัในทุกๆ ดา้นใหเ้ป็นไปตามเป้าหมาย 
3.  มีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลาและ

สามารถน าขอ้มูลน ามาใชใ้นการบริหารและการตดัสินใจ 
4.  มีการจดัท าบญัชีรายวนั บญัชีแยกประเภท และงบการเงินประจ าปีของสาขาวิชา 
5.  มีจดัท าประมาณการรายรับรายจ่ายประจ าปีการศึกษา และแนวทางจดัหาทรัพยากร

ของสาขาทั้งในส่วนของการจดัหาแหล่งเงินวิธี การท่ีไดม้า ซ่ึงแหล่งเงินรวมทั้งวางแผนการใชเ้งิน
อยา่งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได ้

6.  มีการจดัท ารายงานท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของสาขาวิชา และเสนอขอ้มูลให้
ผูบ้ริหารเพื่อใชใ้นการตดัสินใจในภาพรวมของคณะวิชา รวมทั้งการน าเสนอรายงานกระบวนการ
ด าเนินงานสนบัสนุนใหค้ณะกรรมการประจ าสาขาทราบ 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3  
สาขามีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการสาขาวิชา 
แนวปฏิบติั  
1.  มีระบบเช่ือมโยงภายในเพื่อความคล่องตวัในการส่ือสารภายใน ระหว่างคณะและ

สาขาวิชา 
2.  มีการใชโ้ปรแกรมต่างๆ ท่ีช่วยในการบริหารจดัการดา้นต่างๆ  เช่น ระบบอาจารย์

ปรึกษา ระบบขอ้มูลนกัศึกษา ระบบสารสนเทศหอ้งสมุด ระบบตดัเกรด ระบบการจดัการเรียนการ
สอน  

3. มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และบุคลากรในการท่ีดูแลและรับผดิชอบ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4  
สาขามีการจดัการดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
แนวปฏิบติั  
1. มีการวางแผนงานประชาสมัพนัธ์และกิจกรรมต่างๆ ของสาขาวิชา 
2. มีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ในคณะวิชา มหาวิทยาลยั เป็นระยะ  
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3. มีช่องทางในการส่ือสารประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลาย ให้นักศึกษาและผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ือง 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 5  
มีการบริหารความเส่ียงและการบริหารการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบ 
แนวปฏิบติั 
1. มีการวิเคราะห์และระบุปัจจยักระบวนการด าเนินงานสนับสนุน  ท่ีส่งผลกระทบ

หรือสร้างความเสียหายหรือความลม้เหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเป้าหมายในการบริหารงาน และ
จดัล าดบัความส าคญัของปัจจยั กระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน  

2. มีการจดัท าแผนบริหารก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบติัการ ในการสร้างความรู้
ความเขา้ใจให้กบับุคลากรทุกระดบัในดา้นการบริหารกระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน และการ
ด าเนิ นการแกไ้ขลดหรือป้องกนัความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยา่งเป็นรูปธรรม 

3. ผูบ้ริหารระดบัสูงให้ความส าคญักบัรายงานการใชเ้งิน การบริหารพสัดุ การบริหาร
ความเส่ียงและขอ้เสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอกตลอดจนข้อเสนอแนะ
อ่ืนๆ จากคณะกรรมการประจ าสาขาวิชา เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไ้ขอยา่งต่อเน่ือง  

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 6 
มีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
แนวปฏิบติั 
1. มีการประเมินผลและรายงานอย่างเป็นทางการเก่ียวกับกระบวนการด าเนินงาน

สนบัสนุนท่ีบ่งช้ีถึงขอ้มูลทางการเงินทุก  ดา้นท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสาขา 
วิชา โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจติดตามการใช้เงิน การบริหารพสัดุ 
การบริหารความเส่ียงของสาขาวิชา  

2. มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารการเปล่ียนแปลงตลอดจนมี การก าหนด
แนวทางและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารการเปล่ียนแปลงโดยไดรั้บความเห็นชอบจาก
ผูบ้ริหารสาขา 

องคป์ระกอบท่ี 7 ผลการด าเนินงาน  
หลกัการ     
ความส าเร็จอยูท่ี่สาขาวิชาจดัใหมี้ระบบประเมินผลการด าเนินงานภายใน โดยจะตอ้งจดั 

ใหมี้ระบบในการถ่ายทอดเป้าประสงคต์วับ่งช้ีตามพนัธกิจและ ยทุธศาสตร์ของสาขาวิชาไปยงัคณะ
วิชาท่ีรับผิดชอบ ก าหนดเป็นตวับ่งช้ีของการด าเนินงานและเป้าหมายในระดบัสาขาจนถึงระดบั

DPU



111 

บุคคลและจดัท าค ารับรองการปฏิบติังาน รวมถึงจดัให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามเป้าหมาย  

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
สาขาวิชามีผลการด าเนินงานทุกองคป์ระกอบ 
แนวปฏิบติั 
1.  สาขามีการก าหนดแนวทางการด าเนินการในการประเมินผลภายในสาขาวิชา 
2.  มีแผนงานการประเมินผลการด าเนินงานภายในสาขาวิชา 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
สาขาวิชามีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบักลยทุธ์ 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการก าหนดตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามพนัธกิจและแผนกลยทุธ์ของสาขาวิชา  
2.  มีการจดัท าแผนกลยุทธ์ของสาขาวิชาโดยก าหนดเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น 

ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชาและหน่วยงานอ่ืนๆ  เช่ือมโยงกบัเป้าประสงค์และประเด็น 
ยทุธศาสตร์ของคณะวิชาและมหาวิทยาลยั  

3.  มีการยนืยนัวิสยัทศัน์และประเดน็ยทุธศาสตร์ของสาขาวิชา  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3  
สาขามีการสะทอ้นระดบัประสิทธิผลในผลการด าเนินงาน 
แนวปฏิบติั 
1.  มีระบบในการติดตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายระดบัต่างๆ   
2.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีและเป้าหมายตามค ารับรอง  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4 สาขามีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
1.  มีการน าผลการประเมินผลการด าเนินงานของผู ้บริหาร  ไปเช่ือมโยงกบัระบบการ

สร้างแรงจูงใจ  
องคป์ระกอบท่ี 8 การบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิต 
หลกัการ  
การบริการทางวิชาการและผลิตบัณฑิตเป็นหน่ึงในภารกิจหลักของสาขาวิชาท่ี

ให้บริการวิชาการและผลิตบัณฑิต ตามความถนัดและในด้านท่ีสาขาวิชามีความเช่ียวชาญ 
นอกจากน้ีสาขายงัไดรั้บประโยชน์ในดา้นต่างๆ คือการแลกเปล่ียนเรียนรู้และเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อนัจะน า มาสู่การพฒันาหลกัสูตรมี การบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยพฒันาต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้าง
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เครือข่ายกบัองคก์ารต่างๆ ซ่ึงเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสาขาวิชา 
และคณะจากการใหบ้ริการทางวิชาการดว้ย 

การจดัระบบงานและกลไกการบริหารคุณภาพการบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิต 
1. มีการพฒันา จดัท าและบริหารหลกัสูตรของสาขาวิชา 
2. มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. มีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4. มีการนิเทศ การฝึกประสบการณ์อยา่งเป็นระบบ 
5. มีการจดัโครงการหรือกิจกรรมสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอน 
6. มีการจดับริการวิชาการ 
7. มีการจดับริการส่งเสริมความรู้ จดัส่ือและเทคโนโลยีการเรียนรู้  บริการการศึกษา

และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
สาขาวิชามีการพฒันาและด าเนินงานบริหารหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
แนวปฏิบติั 
1. มีนโยบายแผนกลยุทธ์ และแผนด าเนินงานของการบริการวิชาการและผลิตบณัฑิต

ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร และมีหลกัฐานการด าเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและ
ปรับปรุง  

2. มีการแต่งตั้ งผูท้รงคุณวุฒิ ผูเ้ ช่ียวชาญ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตรและการใหข้อ้เสนอแนะเพิ่มเติม 

3. มีการจดัท าหลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการของนกัศึกษาและผูเ้ก่ียวขอ้ง 
4. มีการก าหนดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องบณัฑิตท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะของสาขาวิชา

และสอดคลอ้งกบัมาตรฐานวิชาชีพ และความตอ้งการของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5. มีการวิพากษห์ลกัสูตรร่วมกนัจากผูท้รงคุณวฒิุหลากหลายสถาบนั  
6. มีการประชุมของคณะกรรการบริหารหลกัสูตร เพื่อก าหนดแนวทางในการเรียนการ

สอน แผนการเรียน ในแต่ละชั้นปีใหส้อดคลอ้งและต่อเน่ือง 
7. มีการทบทวนและพฒันาหลกัสูตรของสาขาวิชาทุกๆ  5ปี  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
สาขาวิชามีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
แนวปฏิบติั 
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1. มีการตรวจสอบแผนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน ท่ีส่งเสริมศกัยภาพของ
นกัศึกษาและสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

2. มีการเชิญวิทยากรมาสอนร่วม การสอนแบบทีม เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้กบัผูส้อน
ท่ีมีความช านาญ 

3. มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้การคิดวเิคราะห์ และศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 
4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใชเ้ทคนิคการสอนหลากหลายมาปรับใชใ้ห้

เหมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอนของสาขาวิชา  
5. มีการสนบัสนุนใหอ้าจารยใ์นสาขาท าวิจยัในชั้นเรียน โดยเนน้การวิจยัเชิงปฏิบติัการ

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 
6. มีการจดัโครงการ กิจกรรมพิเศษท่ีส่งเสริมความสามารถ ความสนใจของนกัศึกษา  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3  
สาขาวิชามีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
แนวปฏิบติั 
1. มีการก าหนดเคร่ืองมือ และเกณฑว์ดัผล ประเมินผล ในแผนการสอนท่ีชดัเจน 
2. มีการใช้เคร่ืองมือในการวัดและประเมินผลท่ีหลากหลายและสอดคล้องกับ

ค าอธิบายรายวิชา เน้ือหาวิชา ระดบัชั้นการศึกษา โดยการประเมินเป็นรายบุคคล 
3. มีการสรุปผลการวดัผลและประเมินผล  
4. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน รวมถึงหลกัสูตร 
5. มีการรายงานผลการวดัและการประเมินให้นกัศึกษา ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งได้

ทราบทุกคร้ัง  
6. มีช่องทางในการให้ผูป้กครองสามารถติดตามพฒันาการและผลการศึกษาของ

นกัศึกษาไดโ้ดยสะดวก 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 4  
สาขาวิชามีการจดัการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 
แนวปฏิบติั 
1. มีการวางแผนและก าหนดปฎิทินในการนิเทศตลอดภาคเรียนไวล่้วงหน้า เพื่อให้

ผูส้อนมีการพฒันาการสอน 
2. มีการใช้รูปแบบการนิเทศท่ีหลากหลายและมีการนิเทศจากผู ้เ ช่ียวชาญหรือ

บุคคลภายนอก เช่น การสงัเกตการสอน การใหค้  าปรึกษา/แนะน า การนิเทศก่อนสอน 
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3. มีการบนัทึกและแจง้ผลการนิเทศให้ผูถู้กนิเทศทุกคร้ัง เพื่อให้เกิดการปรับปรุงการ
และการพฒันาการสอน  

องคป์ระกอบย่อยท่ี 5 มีการจดัโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตร
และการเรียนการสอน ซ่ึงบุคล องคืกร และชุมชนมีส่วนร่วม 

แนวปฏิบติั 
1. มีการก าหนดชัว่โมงการสอนของอาจารย ์ชัว่โมง/สปัดาห์ 
2. มีการจดัห้องปฏิบติัการหรือสถานท่ีท่ีเหมาะกบักิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถ

พิเศษ การสอนเสริม การเรียนรู้  
3. จดัท าโครงการหรือกิจกรรมสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

ซ่ึงบุคคล องคก์รและชุมชนมีส่วนร่วมกบัโครงการหรือกิจกรรม การบริหารงานบริการวิชาการและ
ผลิตบณัฑิตของสาขาวิชา  ตลอดจนมีระเบียบขอ้บงัคบั มาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  

4. มีการก าหนดหลกัเกณฑแ์ละหรือระเบียบในการใหบ้ริหารวิชาการและผลิตบณัฑิต 
5. มีการประเมินผลการปฏิบติังานตามแผนท่ีก าหนด  
6. จดัท าขอ้มูลและสารสนเทศหรือหลกัฐานการจดัสรรทรัพยากรสนบัสนุนการบริการ

วิชาการ เก่ียวข้องกับการบริหารวิชาการและผลิตบัณฑิต เช่น  ค  าสั่งแต่งตั้ งหรือมอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบ  หลกัฐานด าเนินการก าหนดสัดส่วนมาตรฐานภาระงาน  ดา้นการบริการวิชาการแก่
คณาจารยแ์ละบุคลากร  

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 6  
มีการบริหารงานบริการวิชาการ กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
แนวปฏิบติั 
1. จดัท าแผนการสอนท่ีบูรณาการการบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิตเข้ากบัการ

เรียนการสอนการวิจยัและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
2. จดัโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการน าความรู้ประสบการณ์จากการบริการวิชาการและ

ผลิตบณัฑิตมาใชใ้นการเรียนการสอน การวิจยัและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
3. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเช่ือมโยงการบริการวิชาการและผลิต

บณัฑิตกบัการเรียนการสอนการวิจยัและการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม มีการก าหนดสัดส่วนภาระ
งานการบริการวิชาการและผลิตบณัฑิตตามจุดเนน้ของสาขาวิชา 

4. มีการประเมินผลการด าเนินงานบริการวิชาการและผลิตบณัฑิตตามนโยบายและ
แผนงาน 
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5. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเช่ือมโยงสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนัและบูรณาการ 
ระหวา่งการบริการวิชาการและผลิตบณัฑิต กบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ ของสาขาวิชา 

6. มีการน าผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงการบริการวิชาการและผลิตบณัฑิตให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งสงัคมภายนอกและภารกิจทุกดา้นของสาขาวิชา 

7. การจดัท าแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิตเขา้
กบัการเรียนการสอนหรือการวิจยัหรือการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

8. มีการวดัความพึงพอใจของผูรั้บบริการ ซ่ึงการส ารวจความพึงพอใจโดยทัว่ไปจะ
พิจารณา 4 ประเด็นส าคญัคือ  ความพึงพอใจกระบวนการขั้นตอนการให้บริการและผลิตบณัฑิต 
ความพึงพอใจบุคลากรผูใ้ห้บริการ  ความพึงพอใจดา้นส่ิงอ านวยความสะดวก  ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพการใหบ้ริการ 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 7  
สาขามีบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจดัส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ บริการ

การศึกษา และส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
แนวปฏิบติั 
1. ส่งเสริมใหผ้ลิตและใชส่ื้อท่ีหลากหลายและสอดคลอ้งกบักิจกรรมในแผนการเรียน

การสอน  
2. มีการใหบ้ริการและกระตุน้ใหผู้ส้อนใชส่ื้อท่ีมีอยูอ่ยา่งคุม้ค่า 
3. มีงบประมาณและทรัพยากรใหอ้ยา่งพอเพยีงในการผลิตส่ือ เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลย ี  
4. การจดัหอ้งเรียนใหมี้อากาศถ่ายเท มีอุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ พดัลม เคร่ืองปรับ อากาศ 
5. มีอุปกรณ์ท่ีอ านวยความสะดวกในชั้นเรียน เคร่ืองฉายขา้มศีรษะ  
6. มีการจดัเจา้หนา้ท่ีดูแลความสะอาดของชั้นเรียนและอุปกรณ์ต่างๆ  
7. มีการจดัแหล่งเรียนรู้เพื่อให้นกัศึกษาไดมี้โอกาสศึกษา และคน้ควา้ดว้ยตนเอง เช่น 

หอ้งคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน 
องคป์ระกอบท่ี 9  การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
หลกัการ 
การจดักิจกรรมนกัศึกษาเป็นภารกิจท่ีส าคญัของสาขาวิชา  โดยมีแผนการจดักิจกรรม

พฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติทุกดา้น 
ซ่ึงรูปแบบและกลไกในการจดักิจกรรมนกัศึกษามีความหลากหลาย เช่น สาขาวิชามีกระบวนการจดั
กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา การพฒันาระบบอาจารยท่ี์ปรึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ 
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กลไกการด าเนินงาน 
1. ส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา การส่งเสริมใหน้กัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุม หรือ 

น าเสนอผลงานวิชาการในท่ีประชุมระหวา่งสาขาวิชาระดบัชาติหรือนานาชาติ 
2. จดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา 
3. การประเมินความส าเร็จตามวตัถุประสงคข์องแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษา

อยา่งเป็นระบบ 
4. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1 
สาขามีระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารให้แก่นกัศึกษา 

ศิษยเ์ก่า และเครือข่าย 
แนวปฏิบติั 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบเก่ียวกบัการจดักิจกรรมนกัศึกษา การให้ค  าปรึกษา

ในการประกอบวิชาชีพและการจดัหางานแก่นกัศึกษา 
2. มีการจดัระบบและกลไกการจดับริการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการ การให้ค  าปรึกษา

และแนะแนวทางอาชีพ และบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา ศิษยเ์ก่า เพื่อ
พฒันาความรู้และประสบการณ์ 

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
สาขามีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
แนวปฏิบติั 
1. จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทกัษะแก่นกัศึกษา ส่งเสริมให้นกัศึกษาน าความรู้

ไปใชใ้นการจดัโครงงานหรือกิจกรรมท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษา                 
2. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถพิเศษ การจดัชมรม การสอนเสริม การเรียนรู้นอก

สถานท่ี การเขา้ค่ายวิชาการ การประกวด 
3. มีกิจกรรมท่ีส่งเสริมดา้นคุณธรรม จริยธรรมให้กบันกัศึกษาทุกชั้นปี เช่น กิจกรรม

การไหวค้รู  การเขา้ค่ายผูน้ า การบ าเพญ็ประโยชน์ การส ารวจภาวะโภชนาการเป็นตน้      
4. มีการจดักิจกรรมดา้นต่างๆ ให้กบันักศึกษา เช่น การบริการแนะแนว การบริการ

สุขภาพ      
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องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3  
สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
แนวปฏิบติั 
1. มีการประเมินผลการด าเนินงานการจดักิจกรรมนักศึกษา การให้ค  าปรึกษาในการ

ประกอบวิชาชีพและการจดัหางานแก่นกัศึกษาตามโครงการและแผนงาน  
2. การประเมินผลและน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการนกัศึกษา มาใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนกัศึกษา  
องคป์ระกอบท่ี 10  การวิจยัและการสร้างนวตักรรม  
หลกัการ  
สาขาวิชาแต่ละแห่งอาจมีจุดเนน้ในเร่ืองการวิจยัท่ีแตกต่างกนัข้ึนกบัสภาพแวดลอ้มและ

ความพร้อมของแต่ละสาขาวิชา อย่างไรก็ตามสาขาวิชาจ าเป็นตอ้งมีพนัธกิจน้ีเป็นส่วนหน่ึงของ
พนัธกิจสาขาวิชาจึงตอ้งมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถด าเนินการในพนัธกิจดา้นน้ีไดอ้ยา่งมี 
ประสิทธิภาพและคุณภาพ ภายใตจุ้ดเน้นเฉพาะของแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้ไดผ้ลงานวิจยัและสร้าง
นวตักรรมท่ีเกิดประโยชน์การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์  การวิจยัจะประสบ
ความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นตอ้งมีส่วนประกอบท่ีส าคญัสามประการคือ  

1)  สาขาวิชาต้องมี การวางแผนวิจัยท่ีมี ระบบและกลไกตลอดจนมี การสนับสนุน
ทรัพยากรใหส้ามารถด าเนินการไดต้ามแผน  

2) บุคลากรมีส่วนร่วมในการวิจยัอย่างเขม้แข็งโดยบูรณาการงานวิจยักบักบัพนัธกิจ
ดา้นอ่ืนๆ ของสาขาวิชา  

3)  ผลงานวิจยัมีคุณภาพมีประโยชน์สนองความตอ้งการของชุมชน สังคมและมีการ
เผยแพร่อยา่งกวา้งขวาง  

การจดัระบบงานและกลไกการบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชา คือ 
1.  สาขาวิชามีการบริหารจดัการงานวิจยัและสร้างนวตักรรมท่ีมีคุณภาพ  
2.  มีแนวทางการด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนบัสนุนครบถว้นเพื่อให ้

สามารถ ด าเนินการไดต้ามแผนท่ีก าหนดไว ้
3.  มีการสนบัสนุนดา้นการจดัหาแหล่งทุนวิจยัและการจดัสรรทุนวิจยั 
4.  มีการส่งเสริมพฒันาสมรรถนะแก่นกัวิจยัและทีมวิจยั     
5.  การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจ าเป็นซ่ึงรวมถึง ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน

เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวญั  และก าลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม  
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องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
สาขามีการสนับสนุนให้อาจารยผ์ลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาการเรียน

การสอน 
แนวปฏิบติั  
1.  มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคเ์พื่อใหบ้รรลุเป้าหมายของ

แผนงานวิจยัของสถาบนั 
2.  มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองานสร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน 
3.  มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยแ์ละนกัวิจยั 
4.  มีการจดัสรรงบประมาณของสถาบนัเพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
5.  มีการสนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสถาบนั 

กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมการวิจยั 
6.  การติดตามและประเมินผลการสนบัสนุนในแต่ละประเดน็ 
7.  การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนบัสนุนดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
สาขามีการบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
แนวปฏิบติั  
1.  มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ในงาน

ประชุมวิชาการ 
2.  มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรคใ์หเ้ป็นความรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจไดแ้ละด าเนินงานตามระบบ 
3.  มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์สู่

สาธารณชนหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3 
สาขาวิชาสนับสนุนการวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการของ

ทอ้งถ่ินและสงัคม 
แนวปฏิบติั 
1.  มีการน าผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์และมีการรับรองการ

ใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานหรือชุมชน 
2.  มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธ์ิของงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
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3.  มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัร 
4.  มีระบบบริหารงานวิจยัและสร้างนวตักรรมท่ีส่งเสริมการบูรณาการและสอดคลอ้ง

ไปในแนวเดียวกนักบัภารกิจดา้นอ่ืนของสถาบนัเพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนของ  
สาขาวิชาและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์การวิจยัของชาติ  

5.  มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกับการบริหารงานวิจัยและสร้าง
นวตักรรม อยา่งครบถว้นและใชป้ระโยชน์ไดจ้ริง  

6.  มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและสร้างนวตักรรม อย่างเพียงพอทั้ ง
ทรัพยากรการเงินทรัพยากรบุคคลแหล่งคน้ควา้หอ้งปฏิบติัการและส่ิงอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ   

7. มีกลไกส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนักวิจยักบัองคก์รภายนอกทั้งภาครัฐเอกชน
และภาคอุตสาหกรรมในการท างานวิจยัและสร้างนวตักรรมร่วมกนั  

8.  มีการพฒันาสมรรถนะนักวิจยัมี การควบคุมนักวิจยัให้ปฏิบติั ตามจรรยาบรรณมี 
การสร้างขวญัและก าลงัใจและยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและสร้างนวตักรรมท่ีดีเด่น  

9.  มีการสร้างทีมวิจยัเพื่อผลิตผลงานวิจยัและสร้างนวตักรรม ระดบัสากล  
องคป์ระกอบท่ี 11  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
หลกัการ  
การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมถือเป็นพนัธกิจส าคญัของสาขาวิชา จึงตอ้งมีระบบและ

กลไกควบคุมการด าเนินงานดา้นน้ีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพโดยอาจมี จุดเน้น 
เฉพาะท่ีแตกต่างกนัตามปรัชญาและธรรมชาติ ของแต่ละสาขาวิชาและมีการบูรณาการเข้ากบัการ
ผลิตบณัฑิตงานวิจยั และการบริการวิชาการรวมทั้งด าเนินการเพื่อให้เกิดการพฒันามาตรฐานการ
ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 5 ด้านไดแ้ก่ มาตรฐานดา้นโยบายดา้นการส่งเสริม ดา้นการสนับสนุน 
ดา้นการสร้างมาตรฐานและ ดา้นการเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมและเช่ือมโยงความรู้ทอ้งถ่ินสู่สากลอนั
จะเป็นกลไกในการฟ้ืนฟ ูอนุรักษ ์สืบสานพฒันาเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสร้างสรรคส่์งเสริม
ภูมิปัญญาไทยใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรู้ยิง่ข้ึน  

การจดัระบบงานและกลไกการบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชา  
1. จดัท าแผนงานดา้นศิลปวฒันธรรมของสถาบนัและหลกัฐานการด าเนินงานตามแผน

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง  
2. จดัโครงการการบริหารงานด้านศิลปวฒันธรรมของสาขาวิชา ตลอดจนระเบียบ

ขอ้บงัคบัมาตรการและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้ง  
3. จดัท าขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารงานศิลปวฒันธรรมเช่นค าสั่ง

แต่งตั้งหรือมอบหมายผูรั้บผิดชอบหลกัฐานการส่งเสริมสนบัสนุนให้อาจารยแ์ละบุคลากรท างาน
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ท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและบูรณาการศิลปวฒันธรรม ขอ้มูลและหลกัฐานการจดัโครงการ หรือ
กิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมการจดัสรรทรัพยากรสนับสนุนข้อมูลเก่ียวกบัผลงานและงาน 
สร้างสรรคด์า้นศิลปวฒันธรรม รวมทั้งแบบประเมินผลการปฏิบติังาน  

4. จดัท าเอกสารหลกัฐานความร่วมมือและการให้บริการวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรม
หลกัฐานการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวฒันธรรมหลกัฐานการเผยแพร่ผลงานด้าน 
ศิลปวฒันธรรมทั้งระดบัชาติ และนานาชาติ  

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
แนวปฏิบติั  
1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนกัศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณะ 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปวฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ี

ยอมรับ 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2  
มีการอนุรักษ ์พฒันา และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม 
แนวปฏิบติั  
1. มีการก าหนดนโยบาย แผน ระบบ และกลไกในการอนุรักษ์ พฒันา ส่งเสริมและ

สนับสนุนด้านศิลปะวฒันธรรมท่ีชัดเจน ปฏิบัติได้ และมีแผนงานรองรับด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรมท่ีส่งเสริมการบูรณาการ ศิลปวฒันธรรมและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโนบายและ
แผนงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  

2.  มีการก าหนดโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งเสริมและสนับสนุนดา้นศิลปวฒันธรรม
พร้อมทั้งรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรม ท่ีมีเป็นประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงานและมีการ
ด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง รวมทั้งตวับ่งช้ีและเป้าหมายความส าเร็จ 

3.  มีการอนุรักษ ์พฒันา ส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปวฒันธรรม หรือจดักิจกรรมท่ี
น าไปสู่การสร้างสรรค์งานด้านศิลปวฒันธรรม ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจดัท า
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ฐานขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรมการสร้างบรรยากาศศิลปะและวฒันธรรมการจดักิจกรรม ประชุม
เสวนาทางวิชาการการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งพอเพียงและต่อเน่ือง  

4. มีรายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม ( ประโยชน์และความคุม้ค่าต่อ
ชุมชน) 

5. มีหลกัฐานอธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลสรุปผลส าเร็จ  
6. รายงาน รางวลัท่ีไดรั้บการประเกาศเกียรติคุณ ยกย่องจากสถาบนัหรือหน่วยงานท่ี

เป็นท่ียอมรับ               
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 3. 
สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุง 
1. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

การจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา 
2. มีการก าหนดหรือสรางมาตรฐานดา้นศิลปวฒันธรรมโดยผูเ้ชียวชาญและมีผลงาน 

เป็นท่ียอมรับ  
3. มีการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒัธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืนๆ   
4. มีการส่งเสริมการสนบัสนุนงบประมาณการจดัหาแหล่งทุนเพื่อการด าเนินงานดา้น

ศิลปวฒันธรรม  
5.  มีการจดัท าฐานขอ้มูลเพื่อการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
6. มีการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวฒันธรรมในระดบัชาติ และนานาชาติ อาทิ มี 

สถานท่ีหรือเวที แสดงผลงานจดัท าวารสารศิลปวฒันธรรมในระดบัต่างๆ มี ความร่วมมือในการให้
การบริการวิชาการดา้นศิลปวฒันธรรมกบัสงัคมในระดบัต่างๆ   

องคป์ระกอบท่ี 12 การประกนัคุณภาพสาขา  
หลกัการ  
ระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในเป็นปัจจยัส าคญัท่ีแสดงถึงศกัยภาพการ

พฒันาคุณภาพของสาขาวิชา โดยต่องครอบคลุมทั้งปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบท่ี
เกิดข้ึน ซ่ึงจะตอ้งมี การพฒันาระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองและมี 
กระบวนการจดัการความรู้เพื่อใหเ้กิดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นลกัษณะเฉพาะ 
ของสาขาวิชา 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน สาขาวิชาตอ้งสร้างระบบและกลไกในการ 
ควบคุม การตรวจสอบ การประเมินและพฒันาการ ด าเนินงานของสาขาวิชาให้เป็นไปตามนโยบาย   
เป้าประสงคแ์ละระดบัคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนด  โดยมหาวิทยาลยัและหน่วยงานภายในท่ี
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เก่ียวขอ้ง  ทั้งน้ีถือวา่การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการ 
ศึกษาท่ีสาขาวิชาตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผูเ้รียน และผูท่ี้มีส่วนไดส่้วน
เสียเกิดความมัน่ใจวา่สาขาวิชาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาหรือบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ และสาขา 
วิชามีการประกนัคุณภาพการบริหารงาน โดยมีกลไกดงัน้ี 

1. มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวน 
การบริหารงาน โดยการมีส่วนร่วมจากบุคลากรในสาขาวิชาและภายนอกสาขาวิชาการก าหนด
นโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหาร
สูงสุดของคณะ ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชา 

2.  มีการก าหนดมาตรฐาน ตวับ่งช้ี  และเกณฑ์คุณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ื์นๆ ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนสอดคลอ้งกบัเอกลกัษณ์และบริบทของ
สาขาวิชา  โดยตวับ่งช้ีท่ีพฒันาข้ึนตอ้งครอบคลุมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพบณัฑิตอย่างครบถว้นทั้ง 
ปัจจยัน าเขา้กระบวนการและผลผลิตตลอดจนเป็นตวับ่งช้ีท่ีสามารถรองรับการประเมินภายนอกได ้ 

3.  มีการด าเนินการประกนัคุณภาพท่ีสมบูรณ์ทั้งการตรวจติดตามการด าเนินงาน การ 
ประเมินคุณภาพ การปรับปรุงพฒันาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเป็น 
วฒันธรรมของสาขาวิชา มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพท่ีครบถ้วน ทั้ งการควบคุม
คุณภาพการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ า 

4.  มีระบบสนบัสนุนการประกนัคุณภาพท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยา่งยิง่ระบบฐานขอ้มูล
และมีการส่งเสริมสนบัสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง  

5.  มีการน าผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน  
6. มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการท างานและใช้

ร่วมกนัทั้งสาขาวิชา 
7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพระหว่างสาขาวิชาและ

ภายนอก  
องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 1  
มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

สาขาวิชา 
แนวปฏิบติั      
1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

พนัธกิจและพฒันาการของสถาบนัตั้งแต่ระดบัสาขาวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและด าเนินการตาม
ระบบท่ีก าหนด 
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2.  มีการก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญักบัการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  
3.  มีการด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพภายในท่ีครบถว้นประกอบดว้ย 1) การควบคุม 

ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินท่ีมี
ขอ้มูลครบถว้นการศึกษาภายในท่ีครบถว้น 3)  การน าผลการประเมินไปท าแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนั 

4.  มีการน าผลการประกนัคุณภาพภายในมาปรับปรุงการท างานและส่งผลให้มีการ
พฒันาผลการด าเนินงานตามแผนกลยทุธ์ 

5.  มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 
9 องคป์ระกอบคุณภาพ 

6.  มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิตและผูใ้ชบ้ริการตามพนัธกิจ 

7.  มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบนั
และมีกิจกรรมร่วมกนั 

8.  มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึนและ
เผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน ์

องคป์ระกอบยอ่ยท่ี 2 
การจดักิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 
แนวปฏิบติั 
1.  มีกิจกรรมใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 
2.  มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใช ้ในการจดักิจกรรม

ท่ีด าเนินการโดยนกัศึกษา   
โดยสาระสรุปอาจจะกล่าวไดว้า่  ส่ิงท่ีมีผลต่อระบบและกลไกการด าเนินการ ไดแ้ก่   
1. ความรับผิดชอบของผูน้ าระดบัสูง รวมทั้งวิธีการท่ีผูน้ าระดบัสูงก าหนดวิสัยทศัน์

และค่านิยมของสาขาวิชาและน าค่านิยมดงักล่าวไปปฏิบติั 
2. การปรับปรุงการน าองคก์าร วิธีการท่ีท าให้มัน่ใจว่าบุคลากรทุกคนไดป้ระพฤติ

ปฏิบติัตามกฎหมายและจริยธรรม รวมทั้งท าให้สาขาวิชาบรรลุผลดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการสนบัสนุนชุมชนท่ีส าคญั 

3. วิธีการท่ีสาขาวิชาใชใ้นการก าหนดสมรรถนะหลกั ความทา้ทายและความไดเ้ปรียบ
เชิงกลยทุธ์ การจดัท ากลยทุธ์ และวตัถุประสงคเ์ชิงกลยทุธ์ ท่ีตอบสนองความทา้ทายและเพิ่มความ
ไดเ้ปรียบ เพื่อท าใหผ้ลการด าเนินการโดยรวมดีข้ึน 
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4. วิธีการท่ีสาขาใชใ้นการแปลงวตัถุประสงคเ์ชิงกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบติัการ เพื่อให้
บรรลุวตัถุประสงคเ์หล่านั้นรวมทั้งวิธีการท่ีสถาบนัตรวจประเมินความกา้วหนา้เทียบกบัแผนปฏิบติั 
การ 

5. การบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอ่ืนๆ  เพื่อตอบสนองต่อผูเ้รียน
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียรวมทั้งกลไกหลกัเพื่อส่งเสริมใหผู้เ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมาใชบ้ริการ
ดา้นหลกัสูตร บริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ และบริการการศึกษาอ่ืนๆ  และสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในหมู่ผูป้ฏิบติังาน 

6. กระบวนการรับฟังผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ประเมินความพึงพอใจและความ
ไม่พึงพอใจ วิเคราะห์ และใชข้อ้มูลของผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียเพื่อสร้างวฒันธรรมท่ีมุ่งเนน้
ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมากข้ึน 

7. วิธีการท่ีสาขาใชใ้นการเลือกจดัการและใชข้อ้มูลและสารสนเทศ ส าหรับการวดัผล
การด าเนินการ การวิเคราะห์ และการทบทวนเพื่อสนบัสนุนการวางแผนและการปรับปรุงการ
ด าเนินการของสาขาวิชารวมทั้งการคาดการณ์ล่วงหน้าและการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงท่ี
รวดเร็วหรือไม่ไดค้าดคิดท่ีเกิดจากภายในหรือภายนอกสถาบนั 

8. วิธีการท่ีสาขาท าใหม้ัน่ใจว่ามีขอ้มูลสารสนเทศ ซอฟแวร์ และฮาร์ดแวร์ท่ีจ าเป็น มี
คุณภาพ และมีความพร้อมใชง้านส าหรับผูป้ฏิบติังาน ผูเ้รียน ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย รวมถึงวิธีการท่ีใช้
ในการสร้างและจดัการความรู้ ท่ีกระตุน้ใหเ้กิดนวตักรรม 

9. ระบบของสาขาวิชาในเร่ืองการผกูใจ การพฒันา และการประเมินความผกูพนัของ
ผูป้ฏิบติังาน เพื่อเก้ือหนุนและกระตุน้ให้ผูป้ฏิบติังานทุกคน ปฏิบติังานให้สาขาวิชาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิผลและเตม็ความสามารถ 

10. สภาพแวดลอ้มดา้นผูป้ฏิบติังานของสาขาวิชา ความตอ้งการดา้นอตัราก าลงัและขีด
ความสามารถของผูป้ฏิบติังาน วิธีการตอบสนองความตอ้งการทั้งหลายเพื่อให้งานของสาขาวิชา 
บรรลุผล  รวมทั้งตรวจประเมินวิธีการท่ีสาขาท าให้มัน่ใจว่ามีบรรยากาศในการท างานท่ีปลอดภยั
และสนบัสนุนการท างาน 

11. ระบบงาน สมรรถนะหลกั  และการตดัสินใจเก่ียวกบักระบวนการท างานของ
สาขาวิชา เพื่อสร้างคุณค่าให้ผูเ้รียนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัและการปรับปรุงประสิทธิผล
การศึกษาของสาขาวิชา  การเตรียมพร้อมส าหรับภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน  

12. การประเมินของผูเ้รียน และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียต่อหลกัสูตร บริการท่ีส่งเสริมการ
เรียนรู้และบริการทางการศึกษาอ่ืนๆ ของสาขา ภาพรวมผลการด าเนินการดา้นงบประมาณ สถานะ
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ทางการเงินและการตลาดประชาสมัพนัธ์ ผลลพัธ์ดา้นผูป้ฏิบติังานผลลพัธ์ดา้นระบบการน าองคก์าร
และความรับผดิชอบต่อสงัคม และผลลพัธ์ของกระบวนการและกิจกรรม  

ระบบการท างานท่ีใหผ้ลการด าเนินการท่ีดี ส่วนใหญ่จะใชส่ิ้งจูงใจ ท่ีพิจารณาจากปัจจยั
ต่างๆ เช่น ผลการด าเนินการของสาขา ผลงานของแต่ละบุคคลและทีมงาน และการเสริมสร้าง
ทกัษะกระบวนการท างานท่ีให้ผลการด าเนินการท่ีดี ตอ้งพยายามท าให้โครงสร้าง สมรรถนะหลกั 
งาน ภาระงาน การพฒันาผูป้ฏิบติังาน และการให้ส่ิงจูงใจมีความสอดคลอ้งไปในแนวทางเดียวกนั 
โดยในขั้นตอนน้ี ไดแ้บ่งขั้นตอนการด าเนินการเป็น ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินการและขั้น
การรายงานประกอบดว้ยหลกัการ และกลไกการด าเนินงานและแนวปฏิบติั (ช่วงโชติ พนัธุเวช, 
2550, น.158-203; มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี, 2553, น.39-157; กองพฒันาระบบราชการ, 2551,  
น. 50-145; สถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ, 2553, น. 17-143; ส านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ, 2553, น. 35-126; อนนัต ์เตียวต๋อย, 2551, น. 165-200) ซ่ึงมีสาระท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี 

การเตรียมการ 
ในขั้นการเตรียมการ สาขาวิชาตอ้งเร่ิมจากการเตรียมบุคลากรของสาขาวิชาก่อนเป็น

อนัดบัแรก ซ่ึงมีขั้นตอนท่ีส าคญัดงัต่อไปน้ี 
1. การเตรียมความพร้อมดา้นความตระหนกัในการปฏิบติัตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา

เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ซ่ึงถือวา่เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารจดัการสาขาวิชาท่ีบุคลากรทุกคน
จะตอ้งปฏิบติัเป็นปกติอยูแ่ลว้ แต่เน่ืองจากเป็นเร่ืองใหม่ท่ีอยูร่ะหวา่งการด าเนินการจึงควรจะ ตอ้ง
หาขอ้มูลในสาขาวิชาของตนเองวา่ บุคลากรส่วนใหญ่มีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศมากนอ้ยแค่ไหน ถา้ยงัมีบุคลากรท่ีไม่เขา้ใจ สาขาวิชาควรจะไดมี้การวางแผนพฒันาอยา่ง
ต่อเน่ือง จนเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการพฒันาสาขาวิชา ขณะเดียวกนัควรมีการสร้างบุคลากร
แกนน าในการบริหารสู่ความเป็นเลิศพร้อมกบัมีการกระตุน้ใหทุ้กฝ่ายไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศทุกคน 

2. การมอบหมายความรับผิดชอบ โดยสาขาวิชามีการแต่งตั้งคณะท างานหรือคณะ 
กรรมการประกนัคุณภาพภายในสาขาวิชา บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผดิชอบแต่ละหมวด
เพื่อท าหนา้ท่ีประสานงานและรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายต่างๆ ตามความเหมาะสม คณะกรรมการควร
มีการจดัท าแผนปฏิบติัการอยา่งชดัเจน นอกจากคณะกรรมการชุดดงักล่าวจะตอ้งร่วมกนัออกแบบ
กระบวนการหรือสร้างเคร่ืองมือรวบรวมขอ้มูล มีการวางแผนเก็บรวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล 
ประเมินผลการด าเนินงานและเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
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3. การด าเนินการบริหารจดัการตามแนทางการบริหารการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
การด าเนินการในขั้นน้ีถือว่าเป็นตอนท่ีมีความส าคญัมาก หลงัจากการเตรียมความ

พร้อมของบุคลากรแลว้จะตอ้งเร่ิมด าเนินการต่อไป คือ วางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) 
การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล (Check) และการพฒันาปรับปรุง (Act) รายละเอียดในระบบท่ี
สอดคลอ้งกบัการบริหารจดัการในระดบัสาขาวิชา ในปัจจุบนัสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ
ทางการศึกษาและสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบตามแนวเกณฑป์ระเมินการด าเนินงานบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศ  ในวงรอบการประเมิน-การพฒันาท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ต่อไป 

4. การจดัท ารายงานการประเมินตนเอง หรือรายงานประจ าปี 
ในการประเมินผลการด าเนินการท่ีสอดคลอ้งตามเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

นอกจากสาขาวิชาตอ้งจดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report, น. SAR, Self-
Study Report, SSR) ซ่ึงสาขาวิชาจะตอ้งรวบรวมขอ้มูลหลกัฐานการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 
และแนวทางการพฒันาปรับปรุงแกไ้ขในต่อไป เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอกจากส านกังาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคก์ารมหาชน)แลว้ เน้ือหาสาระในรายงานการ
ประเมินตนเองหรือราย งานประจ าปี ยงัตอ้งมีสอดคลอ้งกบัรายละเอียดในหมวดต่างๆ ตามเกณฑ์
การบริหารสู่ความเป็นเลิศอีกดว้ย 

1. บทสรุปส าหรับผูบ้ริหาร เป็นการสรุปย่อขอ้มูลทัว่ไปของวิธีด าเนินการ ผลการ
ด าเนินการ ผลการประเมิน และแนวทางการแกปั้ญหา อยา่งยอ่ๆ   

2. โครงสร้างองคก์รของสาขาวิชา เช่น ประวติัการก่อตั้งหรือความเป็นมา สถานท่ีตั้ง 
สังกดั หลกัสูตร ประเภทและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน ระดบัท่ีเปิดสอน โครงสร้างการบริหารงาน 
ขอ้มูลบุคลากร นกัเรียนนกัศึกษา งบประมาณ รางวลัหรือผลงานท่ีสถานศึกษาภาคภูมิใจ รวมทั้ง
ขอ้มูลผูป้กครอง สภาพชุมชนท่ีอยูโ่ดยรวมสถานศึกษา  

3. ขอ้มูลการน าองคก์รอยา่งมีวิสัยทศัน์ เป้าหมาย หรือมาตรฐาน การประกนัคุณภาพ
ภายในและแผนงานของสถานศึกษา  

4. วิธีการปฏิบติั ผลการปฏิบติั และผลการประเมิน ตามเกณฑ์คุณภาพและเพื่อการ
ด าเนินงานท่ีเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัระบบของรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ รายงานร่องรอยการ
ปฏิบติัการ ซ่ึงระบุลกัษณะการปฏิบติัการและผลลพัธ์ท่ีองคก์รบรรลุ โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มการน าองคก์ร ประกอบดว้ย การน าองคก์ร การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์  
การมุ่งเนน้ผูรั้บบริการหรือลูกคา้ ทั้ง 3 หมวดถูกจดัไวด้ว้ยกนัเพื่อเนน้ความส าคญัของการน าองคก์ร
ท่ีตอ้งมุ่งเนน้กลยทุธ์และลูกคา้ มีผูน้ าก าหนดทิศทาง และแสวงหาโอกาสในอนาคต   
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2) กลุ่มพื้นฐานของระบบ ประกอบดว้ย การวดั การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้ 
มีความส าคญัอยา่งยิง่ในการท าใหอ้งคก์รมีการจดัการท่ีมีประสิทธิผลการปรับปรุงผลการด าเนินการ
ใชร้ะบบขอ้มูลจริงและองคค์วามรู้เป็นแรง ผลกัดนั 

3) กลุ่มผลลพัธ์ ประกอบดว้ย การมุ่งเนน้บุคลากร การจดัการ กระบวนการ และ
ผลลพัธ์ โดยบุคลากรและกระบวนการท่ีส าคญัมีบทบาทท าใหก้ารด าเนินการส าเร็จ และน าผลสู่การ
ด าเนินงานขององคก์ร มีระบบการประเมินหรือใหค้ะแนนและการใหข้อ้มูลป้อนกลบั โดยจะข้ึนอยู่
กบัการประเมินใน มิติกระบวนการและมิติดา้นผลลพัธ์  

ในมิติกระบวนการ มีระดบัการพฒันาในเชิงการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 4 ระดบั 
คือ 1) การตั้งรับปัญหา (0-25%) หมายถึง ในการปฏิบติัการมีในลกัษณะเป็นกิจกรรมมากกว่าเป็น
กระบวนการ และส่วนใหญ่ตอบสนองความต้องการหรือปัญหาเฉพาะหน้า ขาดการก าหนด
เป้าหมายท่ีดี 2) แนวทางเร่ิมเป็นระบบ (30-45%) หมายถึง องคก์รอยูใ่นขั้นเร่ิมตน้ของการปฏิบติั 
การโดยกระบวนการท่ีสามารถท าซ ้ าได ้มีการประเมินและการปรับปรุงเร่ิมมีการประสานงานบา้ง
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์การ มีการก าหนดกลยุทธ์และเป้าประสงค์เชิงปริมาณ  
3) แนวทางสอดคลอ้งไปในทิศทางเดียวกนั (50-65%) หมายถึง การปฏิบติัการมีลกัษณะเป็น
กระบวนการท่ีสามารถท าซ ้ าได ้และมีการประเมินผลอย่างสม ่าเสมอเพื่อปรับปรุง มีการแบ่งปัน
ความรู้และการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองคก์ร กระบวนการตอบสนองกลยุทธ์และ
เป้าประสงค์ท่ีส าคัญขององค์กร และ 4) แนวทางท่ีมีการบูรณาการกัน (0-25%) หมายถึง  
การปฏิบัติการมีคุณลักษณะเป็นกระบวนการท่ีสามารถท าซ ้ าได้ และมีการประเมินผลอย่าง
สม ่าเสมอตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงและการปรับปรุง โดยความร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ี
ไดรั้บผลกระทบ การวิเคราะห์ นวตักรรม และการแบ่งปันสารสนเทศและความรู้ ส่งผลให้การ
ท างานข้ามหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้กระบวนการและตัววัดในการติดตาม
ความกา้วหนา้ของเป้าประสงคท่ี์ส าคญั โดยมิติผลลพัธ์ขององคก์ร จะมีปัจจยัท่ีใชใ้นการประเมินผลลพัธ์
ตามรูปแบบ 4 ปัจจยั (LeTCI) ระดบั (Level-Le) แนวโนม้ (Trend-T) การเปรียบเทียบ (Comparisons-
C) การบูรณาการ (Integration-I) ซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัการถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติัและการเรียนรู้
ขององคก์าร เป็นการประเมินความส าเร็จในภาพรวม โดยในแต่ละหมวดจะบอกถึงกระบวนการ ซ่ึง
หมายถึงวิธีการท่ีองคก์ารใชแ้ละปรับปรุง เพื่อตอบสนองขอ้ก าหนดต่างๆ ตามปัจจยัท่ีใชป้ระเมิน
กระบวนการได้แก่ แนวทาง (Approsch-A) การถ่ายทอดเพื่อน าไปปฏิบติั (Deployment –D)  
การเรียนรู้ (Learning-L) และการบูรณาการ (Integration-I) ซ่ึงมีลกัษณะคลา้ยวงจรการเรียนรู้แบบ 
PDCA  
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ส่วนมิติดา้นผลลพัธ์ หมายถึงผลผลิตและผลลพัธ์ขององคก์รท่ีบรรลุ 6 ดา้น 1) ผลลพัธ์
ด้านผลิตภัณฑ์ 2) ผลลพัธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกคา้ 3) ผลลพัธ์ด้านการเงินและการตลาด และ  
4) ผลลพัธ์ดา้นการมุ่งเนน้บุคลากร5) ผลลพัธ์ดา้นประสิทธิภาพของกระบวนการ รวมถึงการวดัผล
การด าเนินงานท่ีส าคญัขององคก์ร 6) ผลลพัธ์ดา้นการน าองคก์ร รวมถึงการก ากบัดูแลองคก์รและ
ความรับผดิชอบต่อสงัคม   

โดยสาระขา้งตน้ สรุปได้ว่า ในการด าเนินงานการบริหารคุณภาพระดับสาขาวิชา 
สามารถใช ้หลกัการ กลไกการด าเนินงาน แนวทางการปฏิบติังาน และแนวทางการประเมิน ท่ีกล่าว
มาขา้งตน้เป็นกรอบในด าเนินงาน ซ่ึงจะสัมพนัธ์กับระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา และ
สอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัตามเกณฑก์ารประเมินท่ีมุ่งเนน้แนวปฏิบติัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ
ขั้นตอนการด าเนินการ 3 ขั้นใหญ่ๆ คือ ขั้นการเตรียมการ ขั้นการด าเนินการ และขั้นการจดัรายงาน
การประเมินตนเองหรือรายงานประจ าปี  

 
2.9  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องในประเทศและต่างประเทศ  

2.9.1  งานวิจยัในประเทศ  
งานวิจยัเก่ียวกบัการบริหารจดัการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ผูว้ิจยัไดศึ้กษางานของ 

อมรรัตน์ อนนัตว์ราพงษ ์(2548) ท่ีศึกษาเร่ืองทฤษฎีสู่การปฏิบติั หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ระดบั 
อุดมศึกษาท่ีมุ่งหวงั วิเคราะห์และสังเคราะห์ทศันะเก่ียวกบัหลกัการ รากฐานแนวคิด สภาพปัจจุบนั
และความคิดเห็นต่อหลกัสูตร พบว่า ดา้นหลกัสูตรมีความหลากหลายไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดทาง
ปรัชญา ดา้นผูส้อนมีจ านวนไม่เพียงพอส่งผลใหคุ้ณภาพลดลง ดา้นผูเ้รียนการตดัสินใจเลือกเรียนมี
หลายสาเหตุ คุณลกัษณะผูเ้รียนสายวิชาการและสายปฏิบติัแตกต่างกนัในดา้นแนวคิดและวิธีปฏิบติั 
สภาพบรรยากาศในการเรียนรู้ไม่เอ้ืออ านวยซ่ึงสอดคลอ้งกบั ลกัขณา สกุลลิขเรศสีมา (2551) ท่ีได ้
ศึกษา แนวทางการจัดการเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์เพื่อการพฒันาเขา้สู่อาชีพ กรณีศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา จากการศึกษาความคิดเห็นของผูเ้รียนดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก
การเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์เพื่อเขา้สู่อาชีพอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ทั้งดา้นคุณลกัษณะเน้ือหา 
และดา้นการน าไปใชอ้ยู่ในระดบัมาก แต่สภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ยงัประสบปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสู่
อาชีพ   

งานวิจยัของ ชาคริต ชมช่ืน (2546, น. 23) ศึกษาเร่ือง การวิจยัรูปแบบการเสริมสร้าง
ประสิทธิผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันา
รูปแบบการเสริมสร้างประสิทธิผล การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ได้
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สรุปรูปแบบการเสริมสร้างประสิทธิผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพว่า ประกอบดว้ย แนวคิดของ
รูปแบบซ่ึงใชก้รอบแนวคิดการวิจยัและพฒันาเชิงระบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและการ
พฒันาทั้งระบบโรงเรียน  โดยมีเป้าประสงคส์ าคญัคือ สถานศึกษามีคุณภาพการด าเนินงานประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษา  ในงานวิจยัพบว่าคุณภาพมาตรฐาน มี 3 ดา้น คือ ดา้นการบริหารและ
การจดัการ ดา้นการจดัการเรียนรู้ของครูและดา้นคุณภาพนกัเรียน  

สมศักด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2539) ได้ศึกษาเร่ืองการน าเสนอรูปแบบระบบการบริหาร
คุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารในส านกังานศึกษาธิการจงัหวดั และพนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์(2540, 
น. 163-164) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันากระบวนการบริหารงานสถาบนัอุดมศึกษาตามแนวคิดการ
บริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์าร งานวิจยัทั้งสองฉบบัมีกรอบแนวคิดของการบริหารคุณภาพ 
ทัว่ทั้งองคก์รคลา้ยกนั ซ่ึงสามารถน ามาเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศโดย
พบว่า รูปแบบการบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั่วทั้ งองค์การประกอบด้วยส่วนส าคญั 3 ส่วน คือ  
1) แนวคิดและหลกัการ 2) โครงสร้างระบบงาน 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนิน 
งาน 4 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการด าเนินงาน 2)ระยะการด าเนินงานตามแผน 3) ระยะการตรวจ
ประเมินผลการปฏิบติังาน 4)ระยะสรุปผลการด าเนินงาน  กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพ
ทัว่ทั้งองคก์าร ท่ีเหมาะสมมี 8 ขั้นตอน คือ 1) การด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจเก่ียว กบั TQM 
2) การสร้างทีมด าเนินงาน 3) การนิยามและการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 4) การสร้าง
วิสัยทัศน์ ก าหนดภารกิจและก าหนดรางวัล 5) การก าหนดแผนและการด าเนินงาน  
6) การด าเนินการจดัตั้งทีม 7) การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 8) การรายงานผลและวิธีให้
รางวลั   

กระบวนการบริหารยึดจุดเนน้ในการน า เสนอแสดงการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้ง
องคก์าร ในบริบทของมหาวิทยาลยั และใช้แนวคิดของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองค์กรซ่ึงเป็น
พื้นฐานส าคญัของการวิจยัการบริหารสู่ความเป็นเลิศในระดบัอุดมศึกษา  

อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย ์ (2550) ซ่ึงท าการวิจยัเร่ือง การพฒันาแบบประเมินสถานศึกษาตาม
แนวการประกนัคุณภาพ การศึกษาระบบ มลัคอม บลัดริจ ส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน. มีวตัถุประสงคเ์พื่อพฒันาและตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมินสถานศึกษาตามแนว
การประกนัคุณภาพการศึกษาระบบ มลัคอม บลัดริจ ส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ขั้นตอนการด าเนินการวิจยัท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

1) การพฒันาตวัช้ีวดั โดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร งานวิจยั และเกณฑคุ์ณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ปี 2005 เพื่อก าหนดภารกิจและงานของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและสร้างตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกัโดยการก าหนดส่ิงท่ีมีความส าคญักบัสถานศึกษา แลว้
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น าตวัช้ีวดั ร่างแบบประเมิน และคู่มือการประเมินไปหาคุณภาพ โดยการจดัประชุมกลุ่มสนทนา
ผูเ้ช่ียวชาญ น าผลสรุปตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกัไปหาคุณภาพโดยหาค่าความเท่ียงตรง โดยการ
ประยกุตใ์ชว้ิธีการเทียบเกณฑก์ารใหคุ้ณภาพของตวัช้ีวดัแต่ละตวัภายใตเ้กณฑน์ั้นๆ  

2) การสร้างแบบประเมิน ตามตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกัและก าหนดวิธีประเมินตาม
แนวทางการใหค้ะแนนและการแปลผลคะแนนตามระบบคะแนน ของเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อ
การด าเนินงานท่ีเป็นเลิศปี 2005 น าขอ้ค าถามไปหาคุณภาพโดยการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
ดว้ยการหาดชันีความสอดคลอ้ง (IOC) 

3) การทดลองใชแ้บบประเมิน ในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แห่งท่ีมี
คุณภาพต่างกนัเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างของแบบประเมิน เปรียบเทียบผลการ
ประเมินและตรวจสอบระดบัความพึงพอใจของผูป้ระเมินในการใชแ้บบประเมินสถานศึกษา    

แบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกนัคุณภาพการศึกษาระบบ มลัคอม บลัดริจ   
ประกอบไปดว้ย  องคป์ระกอบหลกั 7 ดา้น ซ่ึงมีองคป์ระกอบยอ่ย 19 ดา้น สร้างตวัช้ีวดัการ
ด าเนินงานหลกัตามผลงานหลกัได้ 33 ตวัช้ีวดั ซ่ึงแบ่งเป็นตวัช้ีวดัยอ่ยได ้ 101 ตวัช้ีวดั นอกจากน้ี       
อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย ์ (2550) สรุปถึง ระบบการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาระบบมลัคอม
บลัดริจวา่มี 2 มิติ คือ มิติกระบวนการ ใชก้ารประเมินตามหลกัการ A-D-L-I Approach Deployment 
Learning and Integration และมิติผลลพัธ์  ใชก้ารประเมินตามหลกัการประเมินผลลพัธ์ มีการแปล
ผลและใหค้ะแนน 6 ระดบั โดยมีเกณฑก์ารแปลผลตามค่าของคะแนน (Point Values) ของระบบ
คะแนน (Scoring System) ตามเกณฑคุ์ณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ปี 2005  
การตรวจสอบคุณภาพของแบบประเมิน พบว่า ผลการประเมินสถานศึกษามีความแตกต่างกนั และ 
มีความสอดคลอ้งกบัผลการประเมินของส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคก์ารมหาชน) และผูใ้ชแ้บบประเมินมีความพึงพอใจในการใชแ้บบประเมินอยูใ่นระดบัมาก   

รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2548) ท่ีท าการวิจยัเร่ืองการพฒันารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้ง
องคก์ารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่ารูปแบบการบริหารคุณภาพทั้งองคก์ารของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มี 6 องค์ประกอบ คือ 1) การน าองค์กรและการวางแผนกลยุทธ์  2) ระบบและ
กระบวนการ 3) ทรัพยากรบุคคลและทีมงาน 4) การวิเคราะห์ การประเมินและการจดัการเรียนรู้  
5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 6) ผลลพัธ์องคก์ร 

ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช (2550) ศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความ
เป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน พบว่า รูปแบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษา
เอกชน มี 9 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารสถานศึกษา 2) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครอง
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองคก์ร 5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล  
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6) การบริหารงานวิชาการ 7) การบริหารการเงิน 8) การบริหารทัว่ไป และ 9) การจดัการสาร 
สนเทศและความรู้ โดยมีองคป์ระกอบยอ่ย 35 องคป์ระกอบ มีแนวปฏิบติัทั้งหมด 209 ขอ้  

อนนัต ์เตียวต๋อย (2551) ศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบด็เสร็จในมหาวิทยาลยั 
เทคโนโลยรีาชมงคล พบวา่ ท่ีมาขององคป์ระกอบไดจ้ากการสงัเคราะห์ ทบทวนวรรณกรรม และ
การสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 10 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหารและมีการวิเคราะห์องคป์ระกอบตามกระบวนการ
ทางสถิติ ได ้7 องค ์ประกอบ คือ 1) การใหค้วามส าคญักบัผูรั้บบริการ และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  และ
พนกังาน 2) ผูบ้ริหารมีภาวะผูน้ าในการน าองคก์าร 3) เทคนิคและเคร่ืองมือในการบริหารคุณภาพ 
4)ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหาร 5) การใชอ้งคก์รเป็นคู่เทียบเคียง 6) การสร้างคุณภาพชีวิตบุคลากร และ 
7) การบริหารงานอยา่งต่อเน่ือง 

งานวิจยัของรุ่งรัชดาพร เวหะชาติ, ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช และ อนนัต ์ เตียวต๋อย ทั้ง
สามเร่ืองพบวา่ใชแ้นวคิดของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหารท่ี
มุ่งเนน้ความเป็นเลิศ เช่นกนั  

พิสณุ ฟองศรี (2548, น. บทคดัยอ่) ศึกษาการพฒันาและตรวจสอบตวัช้ีวดัระบบการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามแนวทางรางวลั มลัคอม 
บรัลดริจ เนชลัแนล ควอลิตี อวอร์ด พบวา่ ผลการพฒันาตวัช้ีวดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา
ของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั  ตามแนวทางรางวลัมลัคอม บรัลดริจ เนชลัแนล ควอลิตี 
อวอร์ด ไดต้วัช้ีวดัทั้งส้ิน 148 ตวัช้ีวดั ใน 7 องคป์ระกอบ คือ 1) ภาวะผูน้ า 22 ตวัช้ีวดั 2) การวางแผน
เชิงกลยทุธ์ 17 ตวัช้ีวดั 3) การมุ่งเนน้นกัศึกษาและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 20 ตวัช้ีวดั 4) การวิเคราะห์และ
การจดัการสารสน เทศ 15 ตวัช้ีวดั 5) การพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ 14 ตวัช้ีวดั 6) การจดัการ
กระบวนการ 29 ตวัช้ีวดั และ 7) ผลลพัธ์ดา้นต่างๆ ของคณะ 31 ตวัช้ีวดั โดยพบวา่ตวัช้ีวดัท่ีสร้างข้ึน
มีความตรงเชิงโครงสร้างและมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลเชิงประจกัษท่ี์ไดจ้ากความคิดเห็นผูบ้ริหาร 
คณาจารยแ์ละบุคลากร ในคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั (http://dcms.thailis.or.th/dcms/basic. 
php?page=18&query 

งานวิจยัท่ีกล่าวมา มีองคป์ระกอบบางขอ้ท่ีมีความสอดคลอ้งตามแนวทางรางวลัการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ  รวมถึงรูปแบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย และการบริหารภาครัฐ 
(PMQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติมลัคอลม์บอลดริจ  โดยมีองคป์ระกอบส าคญั 7 ประการ คือ  
1) ภาวะผูน้ าหรือการน าองคก์ร 2) ยทุธศาสตร์และการวางแผน 3) ความพึงพอใจของลูกคา้และผูมี้
ส่วนได้ส่วนเสีย 4) สารสนเทศและการวิ เคราะห์ทางสถิติ  5) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์ 
6) การจดัการกระบวนการ และ 7) ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงานทางธุรกิจ  
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เกจ็กนก เอ้ือวงศ ์(2546, น. 12) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การด าเนินการในระบบประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ปัจจยัภายในท่ีส่งเสริมการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะผูน้ า ดา้นวฒันธรรม
องคก์าร และดา้นบุคลากร โดยประกอบไปดว้ยการท่ีผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่ทุ่มเท สนใจใฝ่รู้ ใชท้ั้ง
การบริหารส่วนมีส่วนร่วมและการบริหารแบบเขม้งวด การมีวฒันธรรมองค์การท่ีดี คือมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี มีแบบแผนการท างานเป็นทีม มีตวัแบบการเป็นครูท่ีดี การยอมรับการ
เปล่ียนแปลงและเห็นคุณค่าการประเมิน รวมทั้งการท่ีครูมีความรับผดิชอบและเอาใจใส่ในการสอน 
สนใจใฝ่รู้ และเช่ือว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา ส่วนปัจจยั
ภายในท่ีส่งเสริมการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น
โครงสร้างองคก์าร ดา้นสภาพทางกายภาพ ดา้นวสัดุอุปกรณ์ และดา้นงบประมาณ  โดยการท่ีชุมชน
และกรรมการสถานศึกษาให้ความส าคญักบัสถานศึกษาและสนบัสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนมี
กฎหมาย/ นโยบายตน้สังกดัผลกัดนัให้โรงเรียนด าเนินการประกนัคุณภาพ  รวมทั้งหน่วยงานตน้
สังกดันิเทศช่วยเหลือโรงเรียนอยา่งจริงจงั ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค  ไดแ้ก่  การท่ีวฒันธรรมองคก์ารมี
ลกัษณะแตกแยก แข่งขนั ไม่ใหเ้กียรติและไม่ไวว้างใจกนัและกนั ขาดการยอมรับความสามารถของ
เพื่อนครู ครูไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง และครูไม่เพียงพอ ครูขาดความรับผดิชอบความสนใจใฝ่
เรียนรู้ มีทศันคติไม่ดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผูบ้ริหารไม่ใหเ้วลากบัสถานศึกษาใน
เร่ืองกระบวน การด าเนินงานประกนัคุณภาพ  

สุพตัรา ทรัพยเ์สถียร (2547, น. 8-12) ไดศึ้กษาเร่ือง การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของ
ประสิทธิผลในการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ประยกุตใ์ชโ้มเดลสมการโครงสร้างกลุ่มพหุ พบว่า กระบวนการด าเนินงานประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหบ้รรลุประสิทธิผล ไดน้ั้นเป็นผลมาจากปัจจยัส าคญัดา้นนโยบายการบริหารและการ
ปฏิบติั ส่วนปัจจยัรองลงมา คือดา้นลกัษณะของบุคลากร ดา้นลกัษณะของโรงเรียน และดา้น
ลกัษณะของสภาพแวดลอ้ม  

ชาคริต ชมช่ืน (2546, น. 23) วิเคราะห์ถึงปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคใน
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาพบวา่พบวา่ ประกอบไปดว้ยปัจจยัดา้นคุณลกัษณะของ
บุคคลในสถานศึกษาซ่ึงเป็นคุณลกัษณะของผูบ้ริหารสถานศึกษา และคุณลกัษณะและจ านวนครูใน
สถานศึกษา ปัจจยัดา้นกระบวนการท างานเชิงระบบ ปัจจยัดา้นการสนบัสนุนการกระตุน้จาก
หน่วยงานตน้สงักดั/หน่วยงานภายนอก และปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา 

สุจิตรา สุธิราวธุ และคณะ (2554, น.1) ไดท้  างานวิจยัเร่ือง TQA กบัการคน้หาความเป็น
เลิศในการผลิตวิศวกรอุตสาหการ ผลการประเมินดว้ยแนวทางน้ีพบว่าจุดเร่ิมตน้ของการเกิดระบบ
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การบริหารท่ีเป็นเลิศ คือ การท่ีผูน้ าทางดา้นการบริหารจะตอ้งก าหนดทิศทางท่ีชดัเจนและถ่ายทอด
ไปยงับุตลากรเพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติั  โดยค านึงถึงกฎขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล
(http://www.eg.mahidol.ac.th/dept/egie-bachelor/images/SelectedPublications /qma01.pdf ) 

2.9.2  งานวิจยัในต่างประเทศ 
ในการศึกษาเร่ืองการบริหารจดัการสาขาคหกรรมศาสตร์ Patricia M. Wilson และ 

Jeffrey R. Wilson (1989, pp. 148–155) ท าการศึกษา  เร่ือง  Research  Productivity of Home 
Economics Education Faculty , Administrators' Perspectives การผลิตงานวิจยัของคณะคหกรรม
ศาสตร์ศึกษา การรับรู้ของผูบ้ริหาร เป็นการหาปัจจยัท่ีเอ้ือต่อการผลิตงานวิจยั โดยศึกษาวเิคราะห์
ผูบ้ริหารผูบ้ริหารคณะคหกรรมศาสตร์ศึกษา 160 คนโดยการตอบแบบสอบถามร้อยละ 23 มาจาก
สถาบนัของรัฐท่ีสามารถเปิดเผย ร้อยละ 50 จากสถาบนัท่ีไม่ใช่ของรัฐท่ียอมเปิดเผย และร้อยละ 26 
มาจากสถาบนัเอกชน ผลการวิจยัพบวา่ส่วนใหญ่ของผูบ้ริหารในทั้งสามแหล่งสถาบนัเช่ือกนัวา่
ระดบัผลิตภาพการวิจยัของคณาจารยข์องพวกเขายงัไม่สูง  การไม่ไดรั้บขวญัก าลงัใจจากผูบ้ริหาร
คณะ การพฒันาคณะ ความเช่ียวชาญในการเขียนเพือ่การเผยแพร่และการสอน เป็นปัจจยัท่ีมีผล
อยา่งมีนยัส าคญัต่อการวิจยัของอาจารย ์ 

P. Kluaypa and S. O. Onuh (2010, http://www.iaeng.org/publication /WCE2010 
/WCE2010_pp2102-2104.pdf) การศึกษาเร่ือง The Development of Quality Management Model 
for Implementation in Thai Organizations สรุปการปรับปรุงคุณภาพขององคก์รท่ีมีความ
จ าเป็นตอ้งจะด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองตระหนกัถึงความสามารถในการแข่งขนัภายใต ้ การตลาดทัว่
โลก ผูเ้ช่ียวชาญ เช่น Deming, Juran และ Feigenbaum แนะน าปรัชญาของการรวมคุณภาพ 
Management (TQM) ในการจดัการคุณภาพท่ีจะบรรลุการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับองคก์ร แต่ในทาง
ปฏิบติั Malcolm Baldrige National Quality ของมูลนิธิ Award (MBNQA) และในยโุรป การจดัการ
แบบจ าลองคุณภาพ (EFQM) ตามหลกัการ TQM เป็นโมเดลการจดัการคุณภาพท่ีถูกน ามาใชก้นั
อยา่งแพร่หลายในสหรัฐอเมริกาและบริษทัยโุรป งานวจิยัน้ีศึกษาเคร่ืองมือการจดัการคุณภาพเพื่อ
ด าเนินการจดัการคุณภาพในองคก์รต่างๆ ของไทย  

Masood Abdulla Badri, Hassan Selim, Khaled Alshare, Elizabeth E. Grandon, Hassan 
Younis, Mohammed Abdulla, (2006, http://www.emeraldinsight.com/journals. htm? articleid 
=1575558) ท าการศึกษาเร่ือง "The Baldrige Education Criteria for Performance Excellence 
Framework, Empirical test and validation", International Journal of Quality & Reliability 
Management มีวตัถุประสงค ์คือ ทดสอบความ สัมพนัธ์เชิงสาเหตุใน Malcolm Baldrige National 
Quality Award (MBNQA) Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA) Education 
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Performance Excellence Criteria. การออกแบบวิธีการและแนวทางใชก้ลุ่มตวัอย่าง ผูต้อบ
แบบสอบถาม 220 คน จาก 15  มหาวิทยาลยั และวิทยาลยั ในสหรัฐอาหรับ เอมิเรต (UAE) ผลการ
วิเคราะห์การถดถอยและแสดงสมการยนืยนัวา่โครงสร้างแบบจ าลองของสมมติฐานมีความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุในรูปแบบ Baldrige อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

เม่ือพบว่าความเป็นเลิศในการปฏิบติังาน มีการเช่ือมโยงอย่างมีนัยส าคญักบัทุกองค ์
ประกอบของ Baldrige จึงมีการศึกษางานวิจยัท่ีใชแ้นวทางของระบบ มลัคอม บลัดริจ  เพื่อมา
ปรับปรุงคุณภาพ เช่น งานวิจยัของ Hawk (2004, http://wwwlib.umi.com/dissertations/ results?set 
_num=1.) ศึกษาเร่ือง ความเขา้ใจและการน าเกณฑคุ์ณภาพการศึกษา  เพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ
ของ ระบบ มลัคอม บลัดริจ  มาใชศึ้กษาในโรงเรียน 2 แห่ง ในรัฐอิลินอย(Illinois) โดยศึกษาการใช้
โปรแกรมด าเนินงานในดา้นกฎเกณฑต่์างๆ เพื่อประสิทธิผลขององคก์ารและพฒันาผูเ้รียน พบว่า 
แนวคิดต่างๆ พฒันาไดดี้ในช่วงภาวการณ์พฒันา ระยะท่ี 3 ของการใชร้ะบบมลัคอม บลัดริจ โดย
โรงเรียนพฒันาวิสัยทศัน์องคก์ารแผนกลยทุธ์และการวดัประเมินผล ผลการวิเคราะห์ พบว่า มีการ
พฒันาทางบวกทุกองคป์ระกอบของโปรแกรมระบบ มลัคอม บลัดริจ   

นอกจากน้ี Hooper (2004, http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?set_num=1.) 
ศึกษาเร่ืองการใชร้ะบบมลัคอมบลัดริจ ในการสร้างความเขม้แขง็ของระบบภาวะผูน้ าทางการศึกษา 
ใชเ้คร่ืองมือตอบกลบัแบบ 360 องศา ในการการพฒันาองคก์ารอยา่งต่อเน่ืองและให้เป็นองคก์าร
แห่งการเรียนรู้ โดยการพฒันาแบบสังเกต ท่ีใชก้บัผูน้ า 480 คน พบว่า การน าองคก์ารสู่ความเป็น
เลิศ (LEAF) ผูน้ าท่ีบริหารแบบมีส่วนร่วมในการน าองคก์ารสามารถสร้างความเขม้แขง็ให้กบั
สถานศึกษา  

Seanor (2000, http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?set_num=1) ได ้ศึกษาการ
วิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารมหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-สเตาท์ (Wisconsin-Stout’s) ในการ
ชนะเลิศรางวลัของระบบมลัคอมบลัดริจ ทางการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการบริหารท่ีดีเลิศ โดยใช้
แบบสอบถาม การสัมภาษณ์และวิเคราะห์เอกสาร พบว่า ภาวะผูน้ า 10 ประการท่ีสถานศึกษา
น ามาใช ้คือ  

1) การพฒันาพนัธกิจและวิสยัทศัน์ในแนวกวา้งอยา่งสุจริตใจ โดยสร้างความเขา้ใจ 
และความเช่ือมัน่ใหก้บับุคลากรทุกคนในมหาวิทยาลยั  

2)  พฒันากระบวนการกระจายอ านาจในกระบวนการน าต่างๆ โดยใหก้บัผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจและการเขา้มาร่วมสร้างกลยทุธ์ในการบริหาร  

3)  ใชช่้องทางของการสร้างแรงจูงใจและความกระตือรือร้นในการร่วมแรงร่วมใจ โดย
กระจายอ านาจการน าใหก้บัหวัหนา้ส่วนต่างๆ ของวิทยาลยั 
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4) วา่จา้งหรือพฒันาผูเ้ช่ียวชาญส่วนต่างๆ มาร่วมพฒันาความกา้วหนา้ของมหาวิทยาลยั 
ตามภารกิจและวิสยัทศัน ์ 

5) ว่าจา้งหรือพฒันาผูน้ าทีมมีช่ือเสียงและประสบผลส าเร็จมาร่วมพฒันาภาวะผูน้ าใน
องคก์ารทั้งรูปแบบผูน้ าแบบแลกเปล่ียนและผูน้ าเปล่ียนแปลง(Transformational and Transactional) 
ใหเ้กิดในองคก์าร  

6) พฒันาประสิทธิผลและความคงท่ีของการส่ือสารในการด าเนินการต่างๆ ใหก้บักลุ่ม
ผูมี้ส่วนร่วมอยา่งครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลยั  

7) การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยใชข้อ้มูลและพฒันากระบวนการวดั การไดม้าของ 
ขอ้มูลโดยการไขวพ้ื้นท่ีของวิทยาลยัในการเป็นผูป้ระเมินวิเคราะห์และตดัสิน  

8) จดัระเบียบขององคก์ารและสร้างทีม สร้างความสัมพนัธ์ในการท ากิจกรรมต่างๆ  
ใหก้บัผูน้ าทีมต่างๆ ในองคก์าร  

9)  ตรวจดูและปรับปรุงในทุกส่วนเม่ือมีโอกาสทั้งดา้นบุคคลและกลุ่ม ทั้งส่วนบุคคล 
และส่วนงานสมัพนัธ์  

10) มีการพฒันาตามพนัธสัญญาโดยใชเ้วลาพฒันากระบวนการตามระบบ มลัคอม 
บลัดริจ อยา่งเท่ียงตรงโดยมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง   ซ่ึงผูน้ าไดป้ฏิบติัตามเกณฑคุ์ณภาพการ 
ศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศ ตามแผนด าเนินการ 

จากงานวิจยัท่ีกล่าวมาขา้งตน้ สรุปไดว้่า การเรียนการสอนคหกรรมศาสตร์มีประโยชน์
มากท่ีสุดเพื่อเขา้สู่อาชีพ แต่สภาพการจดัการเรียนการสอนวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยั
ราชภฏั ยงัประสบปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาสู่อาชีพ และพบว่า
พื้นฐานของการวิจยัการบริหารคุณภาพในระดบัอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ใชแ้นวคิดของการบริหาร
คุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัในการบริหารท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ซ่ึงรูปแบบการบริหาร
แบบมุ่งคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ารมีส่วนส าคญั 3 ส่วนคือ 1) แนวคิดและหลกัการ 2) โครงสร้าง
ระบบงาน 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ
ด าเนินงาน 2) ระยะการด าเนินงานตามแผน 3) ระยะการตรวจประเมินผลการปฏิบติังาน 4) ระยะ
สรุปผลการด าเนินงาน  

นอกจากน้ีท่ีมาขององค์ประกอบ จะไดจ้ากการสังเคราะห์และทบทวนวรรณกรรม 
งานวิจยั เกณฑ์คุณภาพต่างๆ  และการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญถึง 18 คนซ่ึงเป็นผูบ้ริหาร และใชก้าร
วิเคราะห์องคป์ระกอบตามกระบวนการทางสถิติ สร้างตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกั ร่างแบบประเมิน 
และหาคุณภาพโดยวิธีการจดัประชุมกลุ่มสนทนาผูเ้ช่ียวชาญ น าผลสรุปตวัช้ีวดัการด าเนินงานหลกั
ไปสร้างแบบประเมิน และก าหนดวิธีประเมินตามแนวทางการให้คะแนนและการแปลผลคะแนน
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ตามระบบคะแนนของเกณฑคุ์ณภาพ มีการน าขอ้ค าถามไปหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง(IOC) และ
ทดลองใช ้เพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงและวดัระดบัความพึงพอใจของผูป้ระเมินในการใชแ้บบ
ประเมิน  

รูปแบบการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ งานวิจยัแต่ละเร่ืองมีองคป์ระกอบท่ีมีความ
คลา้ยคลึงกนั และสอดคลอ้งตามแนวการประกนัคุณภาพการศึกษา แนวทางรางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ รวมถึง รูปแบบของรางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย เกณฑ์การพฒันาคุณภาพการ
บริหารภาครัฐ (PMQA) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติมลัคอลม์บอลดริจ  จะมีองคป์ระกอบหลกั 7 ตวั
ข้ึนไป สรุปไดด้งัน้ี คือ 1) การน าองคก์รและภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร 2) การมุ่งเนน้ผูเ้รียน ผูป้กครอง
และผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 3) การวางแผนกลยุทธ์ 4) โครงสร้างองคก์ร 5) การมุ่งเนน้ทรัพยากรบุคคล
และทีมงาน 6) การวิเคราะห์ การประเมินและการจดัการเรียนรู้  7) ระบบและกระบวนการ  
8) การบริหารงานวิชาการ  9) การบริหารการเงิน 10) การบริหารทัว่ไป และ 11) การจัดการ
สารสนเทศและและการวิเคราะห์ทางสถิติความรู้ 12) ผลลพัธ์หรือผลการด าเนินงาน มีองคป์ระกอบ
ยอ่ยถึง 35 องคป์ระกอบ มีแนวปฏิบติัทั้งหมด 209 ขอ้ ตวัช้ีวดั มี 2 มิติ คือ มิติกระบวนการ ใชก้าร
ประเมินตามหลกัการ A-D-L-I และมิติผลลพัธ์  ใชก้ารประเมินตามหลกัการประเมินผลลพัธ์ มี
เกณฑก์ารแปลผลตามค่าของคะแนน (Point Values) ของระบบคะแนน (Scoring System) 
นอกจากน้ีพบวา่ในการพฒันาตวัช้ีวดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา มีการด าเนินการในระดบั
คณะวิชา ในบางมหาวิทยาลยัราชภฏั  แต่ยงัไม่มีการด าเนินการในระดบัสาขาวิชา และกระบวนการ
ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสาขาให้บรรลุประสิทธิผลนั้น เป็นผลมาจากปัจจยัส าคญัหลาย
ดา้น ซ่ึงการน าองคก์รเป็นส่ิงท่ีส าคญัท่ีสุด ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองน้ีการด าเนินการเปล่ียน 
แปลงในดา้นอ่ืนๆ จะท าไดย้าก 
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บทที ่ 3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
การวิจยัเร่ืองรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อพฒันาการด าเนินงานตามแนว

ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงเป็นระบบ
และกลไกท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา สอดคลอ้ง
กบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติคร้ังน้ี มีวตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ยอ่ยของการบริหารจดั การเพื่อการด าเนินงานฯ ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายในและตาม
กรอบเกณฑ์การประเมินระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ ท่ีเหมาะสมกบับริบทสาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพฒันาการบริหารจัดการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายในและตามกรอบเกณฑ์การประเมินระบบบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 3) เพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหาร
จดัการเพื่อการด าเนินงานฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์
การประเมินการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ท่ีเหมาะสม
และเป็นไปได ้ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัพฒันากรอบแนวคิดในขั้นตน้จากการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อก าหนด
องคป์ระกอบจากแนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร (Total Quality 
Manage ment-TQM) บูรณาการกบัแนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Malcolm Baldrige 
National Quality Award หรือ MBNQA) และแนวคิดเกณฑก์ารบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand 
Quality Class-TQC) เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของประเทศไทย (Thailand Quality Award -
TQA) แนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector Management Quality 
Award - PMQA) เช่ือมโยงกบัแนวคิดเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา (Education Quality 
Management-EQA) ระดบัอุดมศึกษาของประเทศไทยจากนั้นก าหนดองคป์ระกอบในขั้นตน้และ
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ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้ โดยการสนทนาเชิงลึกกับผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อก าหนด
องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย และกลไกส าหรับการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานท่ี
สอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสมส าหรับสาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

1. ม 

 
 
 
                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
    
 
 

 
ภาพที ่3.1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกบัการ
บริหารและการจดัการคุณภาพ 

 
ระบบการบริหารจดัการคุณภาพ

และประกนัคุณภาพใน 
การอุดมศึกษาไทย 

 

แนวคิดเก่ียวกบัรางวลัการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ  

(Thai Quality Class-TQC) 

ระบบประกนัคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลยัราชภฏัและของ

สาขาคหกรรมศาสตร์ 

แนวคิดเก่ียวกบัรางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย 

(Thai Quality Award -TQA) 

องคป์ระกอบหลกั 
1)  การน าองคก์รท่ีระดบัสาขาวิชา 
2)  การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
3)  การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และ 

ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4)  การประเมินการด าเนินงานและการจดัการ

ความรู้ 
5)  การบริหารท่ีใหค้วามส าคญักบับุคคลากร 
6)  กระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน 
7)  ผลการด าเนินการ 
8)  การบริหารวิชาการและผลิตบณัฑิต 
9)  การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
10) การวิจยัและสร้างนวตักรรม 
11) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
12)การประกนัคุณภาพสาขา 

รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อ
การด าเนินงานตามแนวทางสู่ความ 
เป็นเลิศท่ีเหมาะสมส าหรับสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
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การวิจยัคร้ังน้ีในการออกแบบการวิจยัมีทั้งหมด 3 ขั้นตอน และในการออกแบบการเกบ็
รวบรวมขอ้มูล เพื่อตอบค าถามการวิจยั ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลจากหลายแหล่งและหลายวิธีการ ขอ้มูล
ในการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นขอ้มูลเชิงคุณภาพ (qualitative data) ซ่ึงผูว้ิจยัไดใ้ชท้ั้งวิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกเพื่อยืนยนัองคป์ระกอบ ใชแ้บบสัมภาษณ์สอบถามเก่ียวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา 
และความตอ้งการการบริหารจดัการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ และ 
การจดัประชุมกลุ่มเพื่อประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบจากผูท้รงคุณวุฒิ 
การวิจยัคร้ังน้ีมีวิธีด าเนินการวิจยั ดงัภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่3.2  วิธีด าเนินการวิจยั 
 

1. การศึกษาและวเิคราะห์
เพื่อก าหนดองคป์ระกอบ 

2. การศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความตอ้งการใน

การบริหารจดัการ 

ศึกษาเฉพาะกรณีเฉพาะระบบ
บริหารของสถาบนัท่ีใหค้วาม
ร่วมมือ 6สถาบนัและสมัภาษณ์
ผูบ้ริหาร12 ท่านและผูรั้บผดิ 
ชอบงานประกนัคุณภาพของ
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์         

6 ท่าน 

สภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความตอ้งการใน
การบริหารจดัการ 

 

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วเิคราะห์
เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ร่างรูปแบบและกลไกการบริหาร 
3.ร่างรูปแบบและกลไก
การบริหารเพื่อการ

ด าเนินงานตามแนวทางสู่
ความเป็นเลิศ 

สร้างแบบสมัภาษณ์/สนทนาเชิง
ลึกส าหรับผูท้รงคุณวฒิุ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
Content Analysis 

แบบวเิคราะห์เอกสาร 

การด าเนินการวิจยั 

แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและสนทนา
เชิงลึกกบัผูท้รงคุณวฒิุ 

 

รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการ
เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่

ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวชิาคหกร
รมศาสตร์มหาวทิยาลยัราชภฏัท่ี

สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพ
การศึกษา แนวทางเกณฑร์างวลัการ

บริหารสู่ความเป็นเลิศ 

แบบสมัภาษณ์แบบมี
โครงสร้างและสนทนา 
เชิงลึกวเิคราะห์เอกสาร 

จดัท าเป็นรายงานฉบบัสมบูรณ์และ
น าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหาร 

ตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได ้

องคป์ระกอบหลกัและ
องคป์ระกอบยอ่ย 
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3.2  แหล่งข้อมูลในการวจัิย  
การวิจยัคร้ังน้ีจ าแนกขอ้มูลเป็น 2 แหล่ง ท่ีส าคญัดงัน้ี 
แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นเอกสาร ไดแ้ก่ งานวิจยัและเอกสารแนวความคิดเก่ียวกบัการด าเนิน 

งานท่ีมุ่งเนน้คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ  เกณฑพ์ฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : 
TQA) ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  และเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติของอเมริกา( Malcolm 
Baldrige National Quality Award : MBNQA) เกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Total  
Quality Control : TQC) การปรับปรุงคุณภาพภายในของสถาบนัอุดมศึกษา  รวมถึงการศึกษา
แผนพฒันาการศึกษาระยะท่ี 9 (พ.ศ.2545-2549) พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 พระราชบญัญติัขา้ราชการพลเรือนในมหาวิทยาลยัราชภฏั  
รวมถึง พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัราชภฏั พ.ศ. 2547    

แหล่งขอ้มูลท่ีเป็นบุคคล  แหล่งขอ้มูลในการวิจยัท่ีเป็นบุคคลมี 3  กลุ่ม  คือ 
กลุ่มท่ี 1 ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของเคร่ืองมือ (Content 

Validity) ประกอบดว้ย นกัวิชาการอุดมศึกษาท่ีปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ไม่ต ่ากว่า 10 
ปีนกัวิชาการท่ีมีความรู้ในดา้นคหกรรมศาสตร์และปฏิบติังานในสถาบนัอุดมศึกษามาแลว้ไม่ต ่ากว่า 
10 ปี  หรือผูท้รงคุณวฒิุดา้นวิจยั เป็นอาจารยผ์ูส้อนระเบียบวิธีวิจยัในระดบับณัฑิตศึกษา 

กลุ่มท่ี 2 ผูท้รงคุณวุฒิทางดา้นการพฒันาคุณภาพ ดา้นบริหารคุณภาพหรือประกนั
คุณภาพ ท่ีมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นผูท่ี้ไดรั้บการยอมรับว่า มีความรู้ความเขา้ใจการ
บริหารคุณภาพและการประกนัคุณภาพ หรือมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังาน
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) หรือดา้นการพฒันาองคก์ารการบริหาร
จดัการภาครัฐของกพร. เป็นผูเ้ช่ียวชาญและท่ีปรึกษาของ สกอ. เป็นผูรู้้ระบบ ISO เป็นอยา่งดี เป็นผุ ้
ตรวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ และเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสถาบนัเพิ่ม
ผลผลิตแห่งชาติ 5 ปีข้ึนไป ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป ในดา้นการบริหารคุณภาพ
เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการบริหารสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
หน่วยงาน หรือสาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผูป้ระเมินคุณภาพ
ภายใน ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป  

กลุ่มท่ี 3 ผูท้รงคุณวุฒิ ซ่ึงผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่งท่ียนิดีรับความร่วมมือ แบ่งเป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารระดบั
คณะวิชาของมหาวิทยาลยัราชภฏั ผูบ้ริหารระดบัสาขาวิชาและอาจารยป์ระจ าสาขาหรือผูท่ี้ท างาน
ดา้นประกนัคุณภาพของสาขาวิชา 
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กลุ่มท่ี 4 ผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ของ
รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับ
สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
3.3  วธีิด าเนินการวจิัย 

วิธีด าเนินการวิจยั 
ขั้นท่ี 1 การศึกษาเพื่อก าหนดองค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อยของรูปแบบและ

กลไกการด าเนินงานฯ 
ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการของ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

ขั้นท่ี 3 การน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสมและมีความความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ส าหรับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

แต่ละขั้นตอนการวิจัยด าเนินการ มีรายละเอียดและแนวการด าเนินการในแผนภูมิ
โครงสร้างและการด าเนินงานในส่วนต่างๆ ดงัต่อไปน้ี   

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3.3  ขั้นตอนการด าเนินการวจิยั 
 

ขั้นท่ี1 การศึกษาเพื่อก าหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยของรูปแบบและกลไก
การด าเนินงานฯ 

ศึกษาและวเิคราะห์เพื่อ
ก าหนดองคป์ระกอบหลกั
องคป์ระกอบยอ่ยส าหรับ
รูปแบบและกลไกการ

บริหารจดัการ 
เพื่อการด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารสู่

ความเป็นเลิศ  

ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา
และความตอ้งการในการ
บริหารจดัการเพื่อการ

ด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารสู่ความ 

เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์    

มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การน าเสนอรูปแบบและกลไก
การบริหารจดัการเพื่อการ
ด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ี
เหมาะสมและมีความความ

เป็นไปไดใ้นภาคปฏิบติัส าหรับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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ด าเนินการโดยการศึกษาวิเคราะห์เอกสาร คู่มือ รายงานการตรวจประเมินรางวลั
คุณภาพแห่งชาติ รายงานเก่ียวกบัการพฒันาการบริหารคุณภาพ รายงานการวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ แลว้สรุปไดอ้งคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย ประมวลรูปแบบและ
กลไกการบริหารจดัการท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพระดบัอุดมศึกษาของ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั และท่ีสอดคลอ้งกบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลั
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ แลว้น าผลไปทวนสอบยืนยนั
โดยการสัมภาษณ์และการสนทนาเชิงลึกกับผูท้รงคุณวุฒิด้านการบริหารคุณภาพแห่งชาติ เพื่อ
ตรวจสอบ ยืนยนัความถูกตอ้ง ความครอบคลุม และความเหมาะสมขององคป์ระกอบหลกัและ
องคป์ระกอบยอ่ย  รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพระดบัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวเกณฑ์การประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ โดยเฉพาะท่ีเหมาะสมและสัมพนัธ์กบัระบบ
บริหารคุณภาพภายในตามปกติของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การด าเนินงานในขั้นน้ีจะไดอ้งคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และกลไกการบริหาร
จดัการฯ ในขั้นตน้ ส าหรับใชเ้ป็นกรอบรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการการประเมินเพื่อพฒันา
คุณภาพการบริหารจัดการส าหรับระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ขั้นตอนใน
การด าเนินงานมีดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.4  การศึกษาเพื่อก าหนดองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ยของรูปแบบและกลไกการ
ด าเนินงานฯ 

การศึกษา
วิเคราะห์ 

และก าหนด
องคป์ระกอบฯ 
 
         

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎี   
วิเคราะห์เอกสารและงานวจิยั

ท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

 

สัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึกกบั
ผูท้รงคุณวฒิุดา้น QA, TQC 

และ TQA 

แบบวเิคราะห์
เอกสาร 

แบบสัมภาษณ์ แบบ
มีโครงสร้างและการ
สนทนา เชิงลึกกบั
ผูท้รงคุณวฒิุ 

องค์ประกอบหลกั
องค์ประกอบย่อย รูปแบบ
และแนวทางการบริหาร

จัดการ เพือ่การด าเนินงานฯ
ทีส่อดคล้องกบัการ

ด าเนินงานการประกนั
คุณภาพ แนวเกณฑ์การ

ประเมนิรางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลศิ และ

สอดคล้องกบักรอบเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
Content Analysis 
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การสร้างแบบน าสัมภาษณ์ ด าเนินการโดยน าผลจากการศึกษาวิเคราะห์ทฤษฎี หลกัการ 
แนวคิด วตัถุประสงค์ รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการ ท่ีสอดคลอ้งกับการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ 
สอดคลอ้งกับแนวเกณฑ์การประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ น าไปก าหนดประเด็นและแนวการสร้างแบบน าสัมภาษณ์ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
หลกัการ แนวคิด วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย โครงสร้างรูปแบบ ซ่ึงครอบคลุม
องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย โดยด าเนินการดงัน้ี 

1. ก าหนดประเดน็หลกัในการสมัภาษณ์ตามประเดน็การศึกษาวิจยั 
2. จดัท าร่างแบบน าสัมภาษณ์ตามโครงสร้างรูปแบบ ซ่ึงครอบคลุมองค์ประกอบหลกั 

องค์ประกอบย่อย และรายการขอ้ค าถามส าหรับแต่ละประเด็น ตรวจสอบคุณภาพของร่างแบบน า
สัมภาษณ์ โดยน าเสนอแบบน าสัมภาษณ์ฉบบัร่างเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน และอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity)  

3. น าไปตรวจสอบความสอดคลอ้ง หาค่า IOC (Index of item Objective Congruence : 
IOC) จากการสอบถามความคิดเห็นจากผูเ้ช่ียวชาญ ดงัรายช่ือในภาคผนวก ข หนา้ 236 แลว้คดัเลือก
ขอ้รายการท่ีมีค่า IOC มากกว่าหรือเท่ากบั 0.75 มาใช ้ถือว่าเป็นองคป์ระกอบท่ีมีความเหมาะสม 
เป็นรายการขอ้ค าถามท่ีมีความตรงเชิงเน้ือหาท่ีเหมาะสม ซ่ึงผูเ้ช่ียวชาญมีคุณสมบติัดงัน้ี 

1) ดา้นการบริหารการศึกษา ท่ีเป็นผูมี้ความรู้ ความเขา้ใจแนวคิดเร่ืองการบริหาร
คุณภาพเป็นอย่างดี และมีประสบการณ์ในการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 2 คน  

2) ดา้นบริหารคุณภาพหรือประกนัคุณภาพท่ีมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจกัษ ์
เป็นผูท่ี้ได้รับการยอมรับว่ามีความรู้ความเขา้ใจการบริหารจัดการคุณภาพเป็นอย่างดี ส าเร็จ
การศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป 2 คน  

3) ด้านการวิจัยหรือการวัดประเมินผลท่ีเป็นผู ้มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ในการวิจยัหรือการวดัประเมินผล ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึนไป จ านวน 
1 คน  

การเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการโดยการสัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึกกบัผูท้รงคุณวุฒิ 
จ  านวน 8 ท่าน ซ่ึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิ ดงัรายช่ือในภาคผนวก ข หนา้ 236-237 โดยผูว้ิจยัขอจดหมายขอ
ความร่วมมือจากวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ส่งจดหมายแนะน าตวัผูว้ิจยั และ
ประสานการก าหนดนดัหมายวนัเวลาการสัมภาษณ์ และท าการสัมภาษณ์ดว้ยตนเองตามวนัเวลาท่ี
ไดน้ดัหมาย ในการวิจยัน้ีประกอบดว้ยผูท้รงคุณวฒิุ 
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1) ดา้นการพฒันาองคก์ารการบริหารจดัการภาครัฐของก.พ.ร. หรือ ผูเ้ช่ียวชาญและท่ี
ปรึกษาของ สกอ. หรือเป็นผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ และเกณฑ์รางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 5 ปีข้ึนไป ส าเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาโทข้ึน
ไป 

2) ดา้นบริหารคุณภาพหรือประกนัคุณภาพ ท่ีมีผลงานทางวิชาการเป็นท่ีประจกัษ ์เป็นผู ้
ท่ีได้รับการยอมรับว่า มีความรู้ความเขา้ใจการบริหารคุณภาพและการประกันคุณภาพ  หรือ
มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) หรือ ระบบ ISO เป็นอยา่งดี หรือการประเมินคุณภาพภายใน ส าเร็จการศึกษาใน
ระดบัปริญญาโทข้ึนไป    

3) ดา้นการบริหารคุณภาพ เป็นผูท่ี้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการ
การบริหารสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หน่วยงานหรือสาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทข้ึนไป  

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหาสาระ สรุปประเด็นเก่ียวกบัหลกัการ แนวคิด  
วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบยอ่ย และกลไกการด าเนินงาน ยนืยนัความสอดคลอ้ง
ขององคป์ระกอบการบริหารจดัการเพื่อพฒันาการด าเนินงาน ท่ีสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
การศึกษา สอดคลอ้งกบัเกณฑป์ระเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑคุ์ณภาพแห่งชาติ แลว้
น าผลมาก าหนดองค์ประกอบ ส าหรับรูปแบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อพฒันาการบริหารท่ี
สอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา เกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ
เกณฑคุ์ณภาพแห่งชาติ  สร้างเป็นรูปแบบและกลไกการด าเนินงานท่ีเหมาะสมส าหรับสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ ต่อไป 

ขั้นท่ี 2 ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการของ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาระดบัอุดมศึกษา สอดคลอ้งกบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  
และสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

 
 
 
 
 
 

DPU



145 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจยั ด าเนินการตามล าดบั ดงัในแผนภูมิต่อไปน้ี 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                   
ภาพที่ 3.5  ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการของสาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

การศึกษาวิจยัในขั้นตอนน้ี มุ่งเนน้การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา และความ
ตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะส าหรับระดบั
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการศึกษาเฉพาะกรณีจากระบบบริหารงาน
คุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่ง ซ่ึงยินดีให้ความร่วมมือในการ
ศึกษาวิจยั ประกอบดว้ย สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มหาวิทยาลยั
ราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา และมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

เคร่ืองมือวิจยัเป็นแบบบนัทึกผลการวิเคราะห์เอกสาร แบบสัมภาษณ์แบบมีโครสร้าง
ส าหรับผูบ้ริหาร หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารยห์รือผูท่ี้รับผิดชอบดูแลงานประกนัคุณภาพของ
สาขา เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและลกัษณะเชิงบริบทและสภาพแวดลอ้มทางการบริหาร และการ
บริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชา และแบบน าสัมภาษณ์ ซ่ึงใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหาร หวัหนา้สาขาวิชา 
และอาจารยห์รือผูท่ี้รับผดิชอบดูแลงานประกนัคุณภาพของสาขา ท่ีเป็นผูบ้ริหารระดบัคณบดีจาก 6 

ศึกษาสภาพปัจจุบนั 
ปัญหาและความ

ตอ้งการ 
ในการบริหารจดัการ
เพื่อการด าเนินงาน
ตามกรอบเกณฑแ์ละ
แนวทางการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ
ส าหรับสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์   

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
         

ศึกษาขอ้มูลพื้นฐานและบริบทของ
สาขาวิชา จากเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
 

ศึกษากรณีระบบบริหารคุณภาพและ
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ จาก

สถาบนัท่ีคดัเลือกและยนิดีใหค้วาม
ร่วมมือจาก  6 สถาบนั  โดยการ
สัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึก 

วิเคราะห์เอกสาร 

สัมภาษณ์ ผูบ้ริหาร 
และอาจารยท่ี์

รับผดิชอบงานการ
ประกนัคุณภาพของ

สาขาวิชา        
คหกรรมศาสตร์  

 

สภาพปัจจุบนั ปัญหา 
และความตอ้งการ
พฒันาการบริหาร

จดัการท่ีสอดคลอ้งกบั
การประกนัคุณภาพ
การศึกษา สอดคลอ้ง
กบัแนวเกณฑก์าร
ประเมินรางวลัการ

บริหารสู่ความเป็นเลิศ 
และสอดคลอ้งกบั
กรอบเกณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติ 

การวเิคราะห์เน้ือหา 
Content Analysis DPU
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สถาบนั หัวหนา้สาขาวิชาฯจ านวน 6 ท่าน และอาจารยห์รือผูท่ี้รับผิดชอบดูแลงานประกนัคุณภาพ
ของสาขาฯ อีกจ านวน 6 ท่าน รายการขอ้ค าถามจะครอบคลุมสาระส าคญัของรูปแบบและกลไกการ
บริหารของสาขาวิชา ท่ีสอดคล้องกับการด า เนินงานการประกันคุณภาพทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา และรูปแบบและกลไกการบริหารการด าเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหาร ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวเกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศและเกณฑคุ์ณภาพแห่งชาติ เน้ือหา
สาระจะครอบคลุมถึงระบบการบริหาร หลกัการและวตัถุประสงค ์ โครงสร้าง  องคป์ระกอบ  เกณฑ์
คุณภาพ  แนวทางการด าเนินงาน  เกณฑก์ารประเมิน 

การเก็บรวบรวบขอ้มูล จากการวิเคราะห์เอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง และจากการสัมภาษณ์ใน
ส่วนน้ีผูว้ิจยัน าหนงัสือขอความร่วมมือจากวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ส่งไปยงั
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชาฯ และอาจารยห์รือผูท่ี้รับผิดชอบดูแลงานประกนัคุณภาพของสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ โดยผูว้ิจยัประสานงานไวล่้วงหน้า และท าการศึกษาวิเคราะห์และสัมภาษณ์ดว้ย
ตนเอง 

การวิเคราะห์ขอ้มูล ใชว้ิธีการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) และจ าแนกขอ้มูล
ตามประเด็นท่ีแสดงสภาพ ปัญหา และความตอ้งการในการพฒันา ท่ีเช่ือมโยงกบัระบบและกลไก
การบริหารจดัการเพื่อพฒันาการบริหารจดัการตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีร่างข้ึนใน
ขั้นตน้ ซ่ึงเป็นระบบและกลไกท่ีสอดคลอ้งกบัการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา แนว
เกณฑ์การประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  และกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 
ส าหรับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั โดยจดัท าเป็นรายงานรายกรณีศึกษา 6 กรณี 
และสรุปผลรวม 

ขั้นท่ี 3. การน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสมและมีความความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ส าหรับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ในขั้นการน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงาน ท่ีสอดคลอ้งกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา แนวทางเกณฑ์ประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)  และ
สอดคล้องกับกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ส าหรับระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการในระดบัสาขาวิชา เพื่อ
การด าเนินงานท่ีมีความเหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงปฏิบติัจริง ขั้นตอนในการด าเนินการวิจยั
ดงัน้ี 

 
 

DPU



147 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
ภาพที่ 3.6  การน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีเหมาะสมและมีความความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั ส าหรับสาขาวิชาคหกร
รมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
ในการร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯเพื่อการด าเนินงานการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศฯส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา กบัแนวทางและเกณฑ์ประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และ
กรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ด าเนินการโดยน าผลจากขั้นท่ี 1 และจากขั้นท่ี 2 มาใชเ้ป็น
ขอ้มูลในการจดัท าร่างรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศฯท่ี
สมบูรณ์ จดัท ารายละเอียดประกอบในร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯท่ีผา่นการปรับปรุง
ตามขอ้เสนอแนะ 

ในการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและในภาคปฏิบติั 
ผูว้ิจยัน าร่างรูปแบบ กลไกการด าเนินงาน และรายละเอียดประกอบร่างรูปแบบและกลไกการบริหาร
จดัการฯ ท่ีไดผ้่านการปรับปรุงแลว้ น าเสนอผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารจ านวน 16 ท่าน จากสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั และผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก ในการประชุมแบบสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพื่อพิจารณารูปแบบและกลไกฯ เพื่อประเมินความเหมาะสมและเป็นไป
ไดข้องการใช้รูปแบบและกลไกการบริหารฯ ทั้งในเชิงหลกัการและเชิงปฏิบติั ในระดบัสาขาวิชา 

ร่างรูปแบบ ก าหนด
กลไกการบริหาร
จดัการและแนว

เกณฑก์ารประเมิน
เพื่อการด าเนินงาน
ตามแนวทางการ
บริหารสู่ความ 
เป็นเลิศฯ 

 

ตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและ
เชิงปฏิบติั โดยกลุ่มผูท้รงคุณวฒิุ
และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฏิบติั  

ปรับปรุงแกไ้ข และจดัท ารายงาน
สรุปผล และน าเสนอรูปแบบและ

กลไกการบริหารฯ 
 

 
 

รูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อ
พฒันาการบริหารจดัการสู่ความ

เป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์    

 มหาวิทยาลยัราชภฏั    
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบประกนั
คุณภาพการศึกษา  แนวเกณฑ์
การประเมินรางวลัการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ (TQC) และกรอบ
เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) DPU
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ตรวจสอบรูปแบบและกลไกการบริหารฯท่ีพฒันาข้ึน และรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม แลว้น าไป
ปรับปรุงเป็นรูปแบบและกลไกการบริหารฯการบริหารคุณภาพให้สมบูรณ์ เป็นรูปแบบและกลไกการ
บริหารจดัการเพื่อพฒันาการบริหารตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา สอดคลอ้งกบัแนว
เกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
(TQA) ท่ีแสดงหลกัการ วตัถุประสงค ์องคป์ระกอบ โครงสร้างการบริหารจดัการท่ีระดบัสาขาวิชา 
รูปแบบและกลไกการบริหารฯ  แนวทางด าเนินงานของรูปแบบ กรอบการประเมินการบริหารฯ 

แนวทางการประเมินและจดัท ารายงานประเมิน ประกอบดว้ย วงจรการประเมิน-ปรับปรุง-พฒันา-
สรุปผลการพฒันา 

การรวบรวมขอ้มูล จากกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) คร้ังน้ี 
ผูว้ิจยัขอหนังสือจากวิทยาลยัครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์เพื่อขอความร่วมมือพิจารณา
รูปแบบและก าหนดกลไกการบริหารฯ ในกระบวนการสนทนากลุ่ม โดยขอให้ประเมินความ
เหมาะสมและเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและเชิงปฏิบติั ส่งหนงัสือและเอกสารประกอบถึงผูท้รงคุณวุฒิ 
พิจารณาก่อนเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ และก าหนดวนั เวลา สถานท่ี และจดัประชุม ในการประชุม
สนทนากลุ่ม ผูว้ิจัยน าเสนอร่างรูปแบบฯต่อผูท้รงคุณวุฒิในท่ีประชุมสนทนากลุ่ม แลว้เปิดให้
ซักถาม อภิปราย แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัความเหมาะสมและเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและเชิง
ปฏิบติั ปัญหา อุปสรรค ขอ้ดี ขอ้จ ากดั องค์ประกอบแห่งความส าเร็จในการด าเนินการ และขอ
ขอ้เสนอแนะเพื่อการปรับปรุง การเตรียมการและการด าเนินงานท่ีเหมาะสมต่างๆ ระหว่างการ
ประชุมจะมีผูช่้วยบนัทึก ผูว้ิจยับนัทึกเสียงและสรุปประเด็น ใชเ้ทปบนัทึกขอ้มูล ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจากผูท้รงคุณวุฒิ แลว้น าผลท่ีไดม้าท าการแกไ้ข ปรับปรุงร่างรูปแบบและกลไกการ
บริหารฯใหมี้ความเหมาะสม มีความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  

จากนั้นจึงจดัท ารายงานการวิจยัฉบบัสมบูรณ์ เสนอรูปแบบและกลไกการบริหารฯ ซ่ึง
แสดงรายละเอียดในเร่ืองหลกัการและวตัถุประสงค์ โครงสร้าง องค์ประกอบและแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา กรอบและวิธีการประเมินและการจดัท ารายงานผลการบริหารเพื่อการ
ด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และก าหนดรายละเอียดในกลไกการบริหารจดัการ
เพื่อการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ในรูปรายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ และจัดท าแนวทางการบริหารจัดการและพฒันาการด าเนินงานตามรูปแบบดังกล่าว
เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป เพื่อประโยชน์แก่ผูท่ี้น าไปประยุกต์ใช้ ให้สามารถน าไปใช้งานใน 
เชิงปฏิบติัจริงได ้ส าหรับสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ เพื่อการพฒันาทางการบริหารตามแนวทางการ
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ ต่อไปในอนาคต  

DPU



 
 

บทที ่ 4 
ผลการศึกษาวเิคราะห์และการจัดท ารูปแบบและกลไกการบริหารฯ 

การน าเสนอผลการศึกษา วิเคราะห์ และจดัท ารูปแบบและกลไกการการบริหารจดัการ
เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  บทน้ีประกอบดว้ยรายละเอียดในเร่ือง
ต่อไปน้ี 

4.1 ผลการศึกษาเพื่อก าหนดองคป์ระกอบของรูปแบบและกลไกการด าเนินงาน 
4.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการในการพฒันาการบริหาร

จดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัของระบบ
การประกนัคุณภาพภายใน กรอบเกณฑ์การประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

4.3 รูปแบบและกลไกการบริการเพื่อพฒันาด าเนินงานบริหารจดัการฯ ท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบเกณฑ ์การประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติั 
ท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
4.1 ตอนที ่1 ผลการศึกษาเพือ่ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบและกลไกการด าเนินงาน 

ผลการศึกษาเพื่อก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบและกลไกการด าเนินงานฯ ท่ี
สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและท่ีเหมาะสมกบับริบท
ของสาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ซ่ึงในการน าเสนอผลการศึกษาในตอนท่ี 1 
ครอบคลุมสาระส าคญั 1) องคป์ระกอบหลกั 2) องคป์ระกอบยอ่ย ท่ีใชเ้ป็นตวับ่งช้ีการตรวจประเมิน
คุณภาพการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ผลปรากฏดงัน้ี 
คือ 

4.1.1  องคป์ระกอบหลกั 
องคป์ระกอบหลกั ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัพื้นฐานของรูปแบบและกลไกการด าเนินงานท่ีได้

จากการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นกรอบหลกัส าหรับการพฒันาเกณฑก์ารประเมินและตรวจสอบกลไกการ
บริหารจดัการคุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชา ท่ีไดจ้ากการศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร คู่มือ เกณฑคุ์ณภาพ
การศึกษา เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ  เกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็น
เลิศ  เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ รายงานการตรวจประเมินของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานซ่ึงเก่ียวกบัพฒันาการบริหารคุณภาพและจากการสัมภาษณ์ยืนยนั
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ด้วยผูท้รงคุณวุฒิ องค์ประกอบหลักท่ีได้จากการวิจัยและได้รับการยืนยนัจากผูท้รงคุณวุฒิ
ประกอบดว้ย 

1.  การน าองคก์ร 
2.  การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
3.  การบริหารวิชาการและการผลิตบณัฑิต 
4.  การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5.  การบริหารท่ีใหค้วามส าคญัแก่บุคลากร 
6.  การประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ 
7.  การด าเนินงานสนบัสนุน 
8.  การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
9.  การวิจยัและการสร้างนวตักรรม 
10.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
11.  การประกนัคุณภาพของสาขา 
12.  ผลการด าเนินงาน 

4.1.2  องคป์ระกอบยอ่ย 
องคป์ระกอบยอ่ยท่ีเป็นตวับ่งช้ีเฉพาะใชบ่้งช้ีหรือใชช้ี้วดัคุณลกัษณะหรือพฤติกรรมการ 

บริหารจดัการ และการด าเนินงานท่ีพึงประสงค ์ท่ีใชเ้ป็นเกณฑก์ารประเมิน ซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบ
แนวการประเมินตามเกณฑ์และแนวปฏิบติั ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
การตรวจประเมินตามองคป์ระกอบยอ่ย จะเป็นทั้งกลไกในการตรวจประเมินและเป็นเคร่ืองมือท่ีให้
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญัส าหรับการปรับปรุง (Opportunity for Improvement-OFI) การบริหาร
จัดการในแต่ละประเด็น เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการในส่วนต่างๆส าหรับสาขาวิชา      
คหกรรมศาสตร์ ซ่ึงแสดงถึงจุดท่ีมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจงเพื่อปรับปรุงพฒันาการบริหารจดัการ  
ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

องค์ประกอบย่อยท่ีน าเสนอน้ี ผูท้รงคุณวุฒิให้ความเห็นชอบ เห็นว่าเหมาะสมท่ีจะ
น ามาใช้ไดก้บัระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั  เก่ียวเน่ืองกบัการด าเนินงาน
เพื่อการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบัสาขาวิชาได ้จะมีกลไกและประเด็น
การด าเนินงานเพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการท่ีชัดเจน จ าเพาะเจาะจง เหมาะส าหรับการ
พฒันาการบริหารจดัการในบริบทของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยเฉพาะ  
ดงัรายการองคป์ระกอบยอ่ยต่อไปน้ี 
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1. ผูบ้ริหารมีบทบาทก าหนดค่านิยมและทิศทางของสาขา โดยใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 
2. ผูบ้ริหารส่ือสารใหบุ้คลากรในสาขาเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในวิสยัทศัน์ พนัธกิจ

และเป้าหมายของสาขาวิชา 
3. ผูบ้ริหารมอบหมายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
4. ผูบ้ริหารทบทวนทิศทางและติดตามผลการด าเนินงานของสาขา 
5. ผูบ้ริหารปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
6. ผูบ้ริหารมีส่วนร่วม สนบัสนุนกิจกรรมของสงัคมชุมชนและมีความรับผดิชอบต่อ

สังคม 
7. ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

1.  ดา้นการน าองคก์ร 
การตรวจประเมินการน าองคก์ร จะเป็นการตรวจประเมินพฤติกรรมการบริหารในการ

ช้ีน าองคก์รตาม องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ดา้นการวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ    
การตรวจประเมินดา้นน้ี จะเป็นการตรวจประเมินในองคป์ระกอบยอ่ยต่อไปน้ี 

 
1. สาขาวิชามีกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเป็นวงจรอยา่งเป็นระบบท่ีสามารถน าไป

ปฏิบติัได ้
2. สาขาวิชามีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ 
3. สาขาจดัสรรทรัพยากร ควบคุม /ติดตาม/ประเมินแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
4. สาขาวิชามีการปรับปรุง ทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั 
5. ดา้นการจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต 

 
 
การตรวจประเมินดา้นน้ี จะเป็นการตรวจประเมินวา่สาขาวิชามีการด าเนินงานท่ีมีระบบ

และมีกลไกการพฒันาและบริหารหลกัสูตรท่ีใชใ้นการผลิตบณัฑิต มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร มีการประเมินตามตวับ่งช้ี มีระบบและกิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละ
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บุคลากรสายสนบัสนุน มีระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะบณัฑิต มี
โดยมีองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี  
 

1. สาขาวิชามีการพฒันาและด าเนินงานบริหารหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
2. สาขาวิชามีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3. สาขาวิชามีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
4. สาขาวิชามีการจดัการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 
5. สาขามีโครงการหรือกิจกรรมหรือการสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตรและการเรียน

การสอนซ่ึงบุคคลองคก์รและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
6. สาขามีการบริหารวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสาขาวิชา 
7. สาขามีการบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจดัส่ือและเทคโนโลยกีารเรียนรู้ บริการ 

การศึกษาอ่ืนๆ และการส่งเสริมนกัศึกษา บุคลากร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
 
4. ดา้นการใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
การตรวจประเมินการบริหารจดัการดา้นน้ี เป็นการตรวจประเมินท่ีใหข้อ้มูลป้อนกลบัท่ี

แสดงให้เห็นระบบและวิธีการท่ีจะสะทอ้นถึงการให้ความส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นกรอบการประเมิน) องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 

 
1. สาขาวิชามีวิธีการศึกษาหาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการและความคาดหวงัของนกัศึกษา 

ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
2. สาขาวิชามีวิธีการสร้างความผกูพนั สร้างความสัมพนัธแ์ละการจดัการขอ้ร้องเรียน 

ใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 
3. สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ผูป้กครอง ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

และน าผลมาปรับปรุง 
 

5. ดา้นการประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้  
การตรวจประเมินการด าเนินงานและการจัดการความรู้  เป็นการตรวจประเมินว่า

สาขาวิชามีการด าเนินงานท่ีเป็นระบบชดัเจน มีการเลือกและรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศ มีการ
วดัและการวิเคราะห์ขอ้มูลและน าผลการวิเคราะห์มาใชใ้นการทบทวนผลการด าเนินงาน ส่ือสารให้
ผูป้ฏิบติังานทุกระดบัไดท้ราบ เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลสนับสนุนและตดัสินใจในการปฏิบติังาน ผูเ้รียน 
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ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถเขา้ถึงขอ้มูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวขอ้งและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
องคป์ระกอบยอ่ยประกอบดว้ย 
 

1. สาขาวิชามีการประเมินผลการด าเนินโครงการของสาขา 
2. สาขามีระบบกลไกการบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ และมี 

กระบวนการเผยแพร่ การแสวงหาความรู้ การรวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอด
แลกเปล่ียนเรียนรู้ความรู้ระหวา่งบุคลากร  

3. สาขาวิชามีการจดัการสารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศ และใชข้อ้มูลเพื่อสนบัสนุน
การตดัสินใจ     

  
6.  ดา้นการบริหารท่ีใหค้วามส าคญัแก่บุคลากร 
การตรวจประเมินการบริหารจัดการด้านน้ี เป็นการตรวจประเมินตามเกณฑ์การ

ประเมินการใหค้วามส าคญัแก่บุคลากร องคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
 

1. สาขาวิชามีการสรรหา และการเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐาน 
2. สาขาวิชามีการแลกเปล่ียนความรู้ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
3. สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
4. ผูบ้ริหารสาขาวิชาให้ความส าคญัและมีการมอบอ านาจในการตดัสินใจและมีส่วนร่วม

ในการด าเนินการ 
5. สาขามีการสร้างแรงจูงใจ สร้างให้ความตระหนกัเห็นความส าคญัในการท างาน และ

ความกา้วหนา้ในอาชีพ 
6. สาขาใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร 

 
7.  ดา้นกระบวนการด าเนินงานสนบัสนุน 
การตรวจประเมินด้านน้ี หมายถึงการครอบคลุมการตรวจประเมินว่า สาขาวิชามี

กระบวนการอ่ืนๆท่ีสนบัสนุนการด าเนินงาน สนบัสนุนอาจารยแ์ละบุคลากร ในการให้การศึกษา
และบริการแก่ผูเ้รียน แก่ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้งตามเกณฑ์การประเมินตามองคป์ระกอบย่อย
ดงัน้ี 
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1. สาขามีกระบวนสนบัสนุนการด าเนินงานประจ าวนั จดัสถานท่ี พสัดุ ครุภณัฑ ์ของ

สาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 
2. สาขาวิชามีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได ้
3. สาขามีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการสาขา  
4. สาขามีการจดัการดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 
5. สาขามีการบริหารความเส่ียงและการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีความคล่องตวั และ

ยดืหยุน่ 
6. สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
 

 

8.  ดา้นผลการด าเนินงาน  
การตรวจประเมินผลการด าเนินงาน จะเป็นการตรวจประเมินถึงผลของการด าเนินงาน 

ดา้นประสิทธิผล ดา้นคุณภาพและบริการ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบติังานดา้นการพฒันา
องคก์ารของสาขาวิชาตามเกณฑก์ารประเมินในองคป์ระกอบยอ่ยดงัน้ี 
 

1. สาขามีผลการด าเนินงานครบทุกองคป์ระกอบ เช่น การน าองคก์ร การเรียนรู้   
บุคลากร การบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิต 

2. สาขามีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
3. สาขามีการสะทอ้นระดบัประสิทธิผลในผลการด าเนินงาน 
4. สาขามีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
 

 

9.  ดา้นการจดักิจกรรมนกัศึกษา 
การตรวจประเมินดา้นการจดักิจกรรมนกัศึกษา เป็นการตรวจประเมินระบบและกลไก

การให้ค  าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา ศิษยเ์ก่า มีการจัด
กิจกรรมเพื่อพฒันานกัศึกษา พฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา ในดา้นน้ีเป็น
เกณฑต์ามองคป์ระกอบยอ่ยดงัต่อไปน้ี 
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1. สาขามีระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารใหแ้ก่นกัศึกษา

ศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนั และเครือข่าย 
2. สาขามีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา  
3. สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

 

10.  ดา้นการวิจยัและการสร้างนวตักรรม  
การตรวจประเมินน้ี เป็นการตรวจประเมินวา่สาขาวิชามีระบบและกลไกการพฒันางาน 

วิจยัหรือสร้างนวตักรรมตามแผนการวิจยัของสาขาวิชา งานวิจยัเพื่อตอบสนองความตอ้งการของ
ทอ้งถ่ินและสงัคม รวมถึงน าผลการประเมินไปปรับปรุงงานดา้นวิจยัของสาขา ในองคป์ระกอบยอ่ย
ดงัต่อไปน้ี    

 
1. สาขามีการสนบัสนุนใหอ้าจารยก์ารผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาการ

เรียนการสอน 
2. สาขามีการบริหารจดัการความรู้จากงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์
3. สาขามีการสนบัสนุนการวจิยัท่ีมีความสอดคลอ้งและตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของทอ้งถ่ินและสังคม  
 

11. ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  
การตรวจประเมินการบริหารจดัการดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม จะเป็นการตรวจ

ประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การบูรณาการกบัการจดัการเรียน
การสอนและกิจกรรมนกัศึกษา ฯลฯ ในองคป์ระกอบยอ่ยประกอบดว้ย 

 
1. สาขามีการสนบัสนุนและส่งเสริมใหบู้รณาการงานหรือกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรมกบัการสอน กิจกรรมเรียนรู้เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม. 
2. สาขามีการอนุรักษพ์ฒันาและเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม 
3. สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการการท านุบ ารุงฯ 
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12.  ดา้นการประกนัคุณภาพของสาขา  
การตรวจประเมินดา้นการประกนัคุณภาพของสาขาวิชาน้ี หมายถึง การตรวจประเมิน 

ระบบการด าเนินงานดา้นประกนัคุณภาพภายในระดบัสาขาวิชาว่าเป็นระบบและชดัเจน เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ มีการด าเนินการและการติดตามการด าเนินงานและน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาและปรับปรุงการท างานของสาขา ในองคป์ระกอบยอ่ย
ดงัน้ี 

 
1. สาขามีการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบวนการบริหารสาขาวิชาท่ี

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
2. สาขามีการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา  
3. สาขามีการประเมินและน าผลมาจดัท าแผนคุณภาพ 

          
 
4.2  ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการพฒันาการบริหารจัดการ
ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ระบบประกัน
คุณภาพภายใน กรอบเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลศิและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ   

การวิจยัในตอนน้ีเป็นการศึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบถึงสภาพการด าเนินงานการบริหาร
คุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชา งานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน และความสอดคลอ้งในการ
ด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ดว้ยการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาเป็นการศึกษาภาคสนาม (Field Research) 
จากระบบบริหารงานประกนัคุณภาพ ปัจจุบนัของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 
แห่งท่ียนิดีใหค้วามร่วมมือในการวิจยัประกอบดว้ย 

1.  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
2.  มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 
3.  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 
4.  มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 
5.  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 
6.  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 
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สรุปผลการศึกษาจากกรณีศึกษา การบริหารจดัการคุณภาพการบริหารของสาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ไดด้งัต่อไปน้ี (ส่วนรายงานผลการศึกษาเฉพาะกรณีของแต่ละ
สถาบนัในรายละเอียดจะเสนอในภาคผนวก ฌ หนา้ 261-335) 
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ตารางที่ 4.1  การบริหารจดัการคุณภาพการบริหารของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

ปีที่ก่อตั้ง 2545 2518 2477 2520  2524 2509  2509 
สังกัด คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
โรงเรียนการเรือน คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาตร์และ

เทคโนโลย ี
คณะวทิยาศาตร์และ

เทคโนโลย ี
จ านวนอาจารย์ 5 คน 5 คน 14 คน 6 คน 5 คน 5 คน 
จ านวนนักศึกษา 75 คน 140 คน 697 คน 135 คน 60 คน 88 คน 

โครงสร้าง ไม่เป็นทางการ 
มีการจดัแบ่งงานและ
ผูรั้บผดิชอบในงาน
ประกนัคุณภาพ 

มีการตั้งคณะกรรมการ
หลกัสูตรและคณะ 

กรรมการประกนัสาขา
ซ่ึงร่วมเป็นกรรมการ
ประกนัคุณภาพคณะ
ในแต่ละองคป์ระกอบ 
บางท่านรับผดิชอบ 

มากกวา่ 1
องคป์ระกอบ 

น าขอ้มูลมารวมกนั 

ไม่เป็นทางการ 
คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรเป็น
คณะกรรมการประกนั
คุณภาพระดบัสาขา

โดยต าแหน่ง 
มีการจดัแบ่งงานและมี
ผูรั้บผดิชอบในการ
จดัท าประกนัคุณภาพ 

2 ท่าน 
 

เป็นทางการ 
อาจารยเ์ป็นผูส้อนมี
คณะกรรมการประจ า
หลกัสูตรท าหนา้ท่ี
บริหาร มีประกนั
คุณภาพประจ า

หลกัสูตร มีการตรวจ
ประเมินแบบขา้ม
หลกัสูตร แต่งตั้งคน
ในหลกัสูตรเป็น

ผูต้รวจหลกัสูตรอ่ืน 
เวลาท าจะระดมสมอง

ช่วง 1-2 เดือน 

ไม่เป็นทางการ 
มีการแต่งตั้ง

กรรมการบริหาร
หลกัสูตร ประธานมี
การเปล่ียนทุก 2 ปี 
แบ่งงานแบบภายใน
กรรมการบางท่าน
รับผดิชอบงาน
มากกวา่ 1 งาน 

มีผูรั้บผดิชอบงาน
ประกนัคุณภาพแลว้น า

ขอ้มูลมารวมกนั 

เป็นทางการ 
ตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลกัสูตรดูแล
งานตามองคป์ระกอบ
การประกนัคุณภาพ
รับผดิชอบงาน 
ท่านละ 1-2 

องคป์ระกอบมี
ผูรั้บผดิชอบงาน
ประกนัคุณภาพ 

แต่ละท่านน าขอ้มูลมา
รวมกนั 

ไม่เป็นทางการ 
โครงสร้างเนตามภาระ
งานหลกักรรมการ 
ไม่ไดต้ั้งบุคคลรับผดิ 

ชอบ กรรมการ
หลกัสูตรช่วยบริหาร
แบ่ง 5 งานสาขาวชิามี
งานการจดัการความรู้ 
รับผดิชอบงานมาก 
มีผูรั้บผดิชอบในงาน
ประกนัคุณภาพ 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

งานการประกนั
คุณภาพ 

4 พนัธกิจ  
9 องคป์ระกอบ 

ท าทุกตวัแลว้แต่คณะ
จะน าขอ้มูลไปใช ้
1.มีการแต่งตั้ง

กรรมการประกนั
คุณภาพ 

ระดบัสาขา 
2. มีคู่มือประกนั
คุณภาพ3. มีการ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4 พนัธกิจ  
9 องคป์ระกอบ 
คณะก าหนด 
1.มีการแต่งตั้ง

กรรมการประกนั
คุณภาพ 

ระดบัสาขา 
2. มีคู่มือประกนัฯ 

3. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4 พนัธกิจ  
8 องคป์ระกอบ 

ยกเวน้งบประมาณ 
คณะก าหนด 

   1.มีการแต่งตั้ง 
  กรรมการประกนั  
  คุณภาพระดบัสาขา 
2. มีคู่มือประกนัฯ 

3. มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

4 พนัธกิจท าเพียง 
  4-5 องคป์ระกอบ 
โรงเรียนก าหนด 
2.มีการแต่งตั้ง

กรรมการประกนั
คุณภาพระดบัสาขา 
3. มีคู่มือประกนั

คุณภาพฯ 
4. มีการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

4 พนัธกิจ  
9 องคป์ระกอบ 
คณะก าหนด 
1.มีการแต่งตั้ง

กรรมการประกนั
คุณภาพระดบัสาขา 
2. มีคู่มือประกนั

คุณภาพฯ 
3. มีการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

4 พนัธกิจ  
9 องคป์ระกอบ 
คณะก าหนด 
1.มีการแต่งตั้ง

กรรมการประกนั
คุณภาพระดบัสาขา 
2. มีคู่มือประกนั

คุณภาพฯ 
3. มีการรายงานผลการ

ด าเนินงาน 

ระยะเวลา เกบ็ขอ้มูล 6 เดือน 
เขียนรายงาน 2 รอบต่อ

ปี 

เกบ็ขอ้มูล 12 เดือน 
ส่งรายงานประจ าปี 

ประเมินรอบ 6 เดือน 
จดัท ารายงาน 12 เดือน 

เกบ็ขอ้มูล 6 เดือน 
ส่งรายงานประจ าปี 

จดัท ารายงานประจ าปี 2 ภาคการศึกษา 
รายงานประจ าปี 

กรอบการ
ด าเนินงาน 

ไม่มีในระดบัสาขา 
มีแผนการด าเนิน

โครงการ มาจากคณะ 

ไม่มีกรอบการด าเนิน 
งานในระดบัสาขา ใช้
ก าหนดการจากคณะ 

ไม่มีกรอบการ
ด าเนินงาน 

ในระดบัสาขา 

ไม่มีกรอบการ
ด าเนินงาน 

ในระดบัสาขา 

แผนปฏิบติังาน 
 ของคณะไม่มี 
ระดบัสาขา 

ไม่มีกรอบการ
ด าเนินงาน 

ในระดบัสาขา 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

ข้อค านึงถงึ  
ข้อดจุีดเด่น/ 
ส่ิงทีพ่บ 

1) การน ารูปแบบน้ีมา
ด าเนินการ จะเกิด
ประโยชน์กนัทุกฝ่าย  
2) ปกติสาขาวชิาท า
ประกนัคุณภาพอยูแ่ลว้  
3) ถา้น าเสนอในรูปของ
ระดบัสาขาวชิาไดจ้ะเห็น
ความโดดเด่นของสาขาได้
ชดัเจนข้ึน   
4) สาขาสามารถท าได ้ไม่
น่าจะมีปัญหา ไม่คิดวา่
เป็นภาระ  
5) เป็นการช่วยช้ีวา่  สาขา 
วชิามีคุณภาพในส่วน
ใดบา้ง สามารถน ารูปแบบ
น้ีมาด าเนินการได ้    
6) มหาวทิยาลยัตอ้งการมี
คุณภาพ 
7) รูปแบบน้ีกเ็ป็นวธีิการท่ี
น าไปสู่คุณภาพเป็นเร่ืองท่ี
ดี    

1) องคป์ระกอบกไ็ม่แตกต่าง
กนัมากนกั  
ท าไดจ้ะเป็นขอ้ดี จะเป็นการ
ปรับปรุงตนเองในระดบัสาขา 
2) การประกนัคุณภาพท่ีผา่น
มาท าเสร็จแลว้ปีต่อไปกท็ า
เหมือนเดิม โครงการเดิม  
3) ถา้ท าแลว้เป็นสากลและ
เป็นมาตรฐานกจ็ะดีกวา่
แบบเดิม 
4) องคป์ระกอบเขา้ใจง่ายกวา่ 
ค  าอธิบายไม่ยุง่ยากเหมือน
แบบเดิมท่ีตีความล าบาก 
5) องคป์ระกอบยอ่ยคลา้ยกนั 
ตอบค าถามไดง่้าย เหมือนเป็น
การพดูคุย จดบนัทึกงานท่ีท า 
สามารถเทียบการพฒันาของ
สาขาได ้  

1) รูปแบบน้ีเขา้ใจไดง่้าย 
และดูไม่ยุง่ยาก จะท าไดดี้
ในระดบัสาขา การท า QA 
ไปพร้อมการท า EdPEx 
2) การบริหารจดัการใน
ระยะ 3 ปีการ เห็นวา่มีความ
เหมาะสมและสามารถ
น ามาใชใ้นทางปฏิบติัได ้
3) คลา้ยกบักรอบประเมิน
การของสมศ.ซ่ึงท าเพียง 1 ปี 
ในช่วง 3 ปีเห็นวา่เป็นไปได้
จะเห็นความกา้วหนา้ 
4) การด าเนินงาน ไม่เป็น
ภาระยุง่ยากมากนกั ถา้ใน
ระยะ 3 ปี จะไดน้ าผลมาใช้
หรือปรับปรุงการด าเนินงาน
ในปีท่ี 4 ไดด้ว้ย การสรุป
รายงานตอนปีท่ี 3 จะท าได้
สะดวก  

หากจะมีการจดั
องคป์ระกอบหรือ
หมวดใหเ้ป็นระบบ 
แยกใหเ้ห็นวา่เป็น
งานพฒันาการ

บริหารสู่ความเป็น
เลิศ หรือเป็นงาน
ประกนัคุณภาพ

การศึกษา QA กเ็ห็น
วา่เป็นไดใ้นการ

ปฏิบติั 

1) จดักลุ่มงานคลา้ย
รูปแบบใหม่ท่ีน า เสนอ
ในภาควชิาจะแบ่งกนัดู
งานแต่ละดา้นแต่ละท่าน
จะร่วมกนัตามงานแลว้
น าขอ้มูลมารวมกนัใน
งานประกนัฯ มี
เจา้หนา้ท่ีช่วยเกบ็ขอ้มูล 
2) หากปรับการจดักลุ่ม
งานมาใชก้ารบริหารตาม
รูปแบบใหม่น่าจะท าได้
เพราะมีลกัษณะของการ
ท างานคลา้ยกบั QA  

1) รูปแบบใหม่มีความ
เหมาะสมช่วยให้
สาขาวชิารู้วา่จะตอ้งท า
หรือปรับปรุงอะไร 
2)ตอ้งมีการจดั
งบประมาณลงไปท่ี
สาขา 
3) ตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ี ไป
ช่วยเกบ็ขอ้มูล 4)สาขา
สามารถท าไดเ้พราะ
ปัจจุบนัท าบางส่วนอยู่
แลว้ แต่จ านวนเร่ืองจะ
มากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บั
ความพร้อมของ
สาขาวชิา 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

ปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ 

1) ตอ้งท าเป็นนโยบาย 
สาขาตอ้งการมีคุณภาพ 
ใหทุ้กคนยอมรับกฎกติกา 
งานกจ็ะด าเนินงานไปได ้
ทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจ
กนั 
2) ประธานตอ้งเก่ง ความ
ร่วมมือน่าจะท าไดไ้ม่ยาก
นกั 
3) ตอ้งหาคนนอก 
กรรมการหรือผูเ้ช่ียวชาญ 
หรือผูท้รงคุณวฒิุภาย นอก 
ผูป้ระกอบการ ผูเ้ก่ียวขอ้ง
มาร่วมช่วยดว้ย  แผน
ด าเนินการจะบรรลุผลดี
ข้ึน 
 
 

1) ประธานสาขาตอ้งเห็น
ความส าคญั ตอ้งติดตาม
ผลงาน มีตารางติดตามงาน
เตรียมการ   
2) จดังบประมาณใหเ้พียงพอ 
ควรน าเสนอเพือ่ขอรางวลักบั
คณะ 
3) ประกนัคุณภาพภายใน
แบบเดิมตอ้งมีหลกัฐาน
เหมือนกนั  
4) หากรูปแบบน้ีเป็นเกณฑท่ี์
สามารถน าไปสู่อาเซียนไดก้็
น่า สนใจ 
5) กระบวนการและการ
สงัเคราะห์ดูดีและครอบคลุม 
จะเห็นวา่ตวักระบวนการ
น่าสนใจ ไม่ยุง่ยาก  
6) รูปแบบน้ีจะช่วยในการ
ท างานประกนัคุณภาพของ
คณะได ้
7) ควรมีฟอร์มสรุปในการท า  

1) ตอ้งใหก้ารอบรมให้
ความรู้ความเขา้ใจแก่
บุคลากร 
2) ควรมีผูรั้บผดิชอบงาน
ประกนัคุณภาพ ตอ้งแต่งตั้ง
และก าหนดภาระงานให ้
3) ก าหนดนโยบายจาก
ผูบ้ริหาร และการปฏิบติัตาม
นโยบาย 
4) การสนบัสนุนดา้น
งบประมาณ 
5) การจดัประชุมสาขาทุก
เดือน ก าหนดวนัประชุม
แน่นอนเพื่อใหก้รรมการ
หลกัสูตรฯ ท่ีศูนย์
สุพรรณบุรีมาร่วมประชุม
ได ้
6) การมีวฒันธรรมองคก์ร
แบบเครือญาติ ท าให้
บุคลากรมีความเป็นกนัเอง
และมีส่วนร่วมในการ  

1) ผูบ้ริหารทุกระดบั
และคณะท างานตอ้ง
ใหค้วามส าคญักบั
การท าประกนั
คุณภาพในระดบั
สาขา 
2) ตอ้งมีการ
ประสานงาน ให้
ความร่วมมือ และ
การช่วยเหลือกนัของ
คณะท างาน 
3) .มีนโยบายท่ี
ชดัเจนจะมีผลต่อการ
ด าเนินงานประกนั
คุณภาพของสาขา 
วชิา 
4). ประธานสาขา 
และคณะกรรมการ
บริหารสาขา มีความ
รับผดิชอบในงาน 
แบ่งงานใหทุ้กคนมี 

1) ความรู้ความเขา้ใจถึ
ความส าคญัของการน า
รูปแบบและกลไกการ 
ด าเนินงานแบบใหม่ 
2) แบบฟอร์มท่ีง่ายต่อ
การกรอก ท่ีท าใหง้าน
ลดลง 
3) การช่วยเหลือจาก
หน่วยงานประกนัฯ
ระดบัคณะส่งเจา้หนา้ท่ี
มาอบรม   
4) การเพิ่มคนช่วยงาน
ประกนัคุณภาพของ
สาขา 
5) การมีนโยบายเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร 
6) การจดัท าขอ้มูล
สารสนเทศใหเ้ป็น
ปัจจุบนั 
7) การวางแผนการ
บริหารจดัการระบบให ้

1) การสร้างความศรัทธา
เช่ือมัน่ในการประกนั
คุณภาพของภาควชิา 
ความเช่ือมัน่ต่อระบบจะ
ผลกัดนัใหมี้การประกนั
คุณภาพเกิดข้ึนอยา่ง
ต่อเน่ือง 
2) การก าหนด
ผูรั้บผดิชอบและ
ประสานงานผลกัดนัให้
มีการประกนัคุณภาพเกิด 
ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
3) การก าหนดนโยบาย
และจดังบประมาณเร่ือง
การประกนัคุณภาพ
การศึกษาภาย ในเป็น
ปัจจยัท่ีมีความส าคญัใน
การบริหารเพื่อการ
ด าเนินงานฯ 
4) แบบฟอร์มท่ีเหมาะ
กบับริบทของภาควชิา 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

  การเขียน การกรอก กจ็ะท าให้
สะดวกข้ึน จดังานใหง่้ายใน
การปฏิบติัหรือหยบิใชไ้ดง่้าย 

ท างาน และมีการพดูคุยหรือ
ปรึกษาหารือในการท างาน 
7) มีผูส้นบัสนุน ไดแ้ก่ 
ผูป้กครองและผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง 
8) การประเมินชดัเจน  มี
แบบฟอร์มต่างๆ ให ้

 

ส่วนร่วม 
5) ตอ้งมีการติดตาม
งานและตรวจสอบ
เพื่อใหเ้กิดการพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
6) ตอ้งสร้างความ
เขา้ใจกบัคนในสาขา
ก่อนน าไปใช ้มีการ
ใหก้ าลงัใจหรือ
กระตุน้ใหบุ้คลากร
ด าเนินงานพฒันา
คุณภาพ 
7) สาขาตอ้งวาง
แผนการด าเนินงาน 3 
ปี พร้อมทั้งตวับ่งช้ี
และเกณฑก์าร
ประเมินคุณภาพท่ี
เหมาะสม 
8) จดัท าแผนหรือ
คู่มือบริหาร คุณภาพ
ในระดบัสาขาเพื่อใช้
ก ากบัการด าเนินงาน 

ครอบคลุมองคป์ระกอบ
หลกัทั้งหมด 
8) วางแผนระยะสั้นๆ 3 
เดือน เพื่อเกบ็ขอ้มลู
กระบวน การการ
ปฏิบติังานและผลการ
ด าเนิน งาน12
องคป์ระกอบ  ใหไ้ดใ้น
คราวเดียว 
9) การด าเนินงานตาม
แผนการด าเนิน งานของ
สาขาท่ีวางเอาไว ้และ
ด าเนิน งานใหไ้ดต้าม
วงรอบท่ีก าหนดใน 3 ปี
การศึกษา 
10) การประเมินตนเอง 
ตอ้งท าจริงและท า
ต่อเน่ือง 

5) มีคู่มือคุณภาพท่ี
ก าหนด มาตรฐาน  และ
ก าหนดตวับ่งช้ีท่ีใชเ้ป็น
กรอบในการด าเนินงาน
ของภาควชิาท่ีเพิ่มเติมได้
ตาม อตัลกัษณ์ของ
ภาควชิา ซ่ึงตวับ่งช้ี
ระดบัคุณภาพตาม
เป้าหมายของตวับ่งช้ี
นั้นๆ และเป็นเกณฑท่ี์
น าไปสู่การปรับปรุง
พฒันาอยา่งต่อเน่ือง 
6) มีผูรั้บผดิชอบการ
จดัระบบการประกนั
คุณภาพพร้อมทั้งก าหนด
มาตรฐานตวับ่งช้ีและ
เกณฑก์ารประเมิน
คุณภาพภายในภาควชิา 
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ตารางที่ 4.1  (ต่อ) 
 

ข้อมูล มรภ. 
ธนบุรี 

มรภ. 
จันทรเกษม 

มรภ. 
สวนดุสิต 

มรภ.วไลย 
อลงกรณ์ 

มรภ. 
ร าไพพรรณ ี

มรภ.อยุธยา 

    ตั้งแต่ระดบับุคค 
สาขา และเช่ือมโยง
ไปคณะวชิา 
9) จดัระบบขอ้มูล
ของคณะและสาขา
ในทิศทางเดียวกนั
การตดัสินใจหรือ
วางแผนด าเนินงาน
จะลดขอ้ผดิ พลาดลง 
10)  จดัโครงสร้าง
สาขา จดัคนท างาน
ใหส้อด คลอ้งกบัการ
ด าเนินงานจริงตาม
เกณฑภ์าระงาน และ
มีแนวปฏิบติัของ
สาขาเป็นระบบ 
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4.2.1  บริบทและสภาพปัจจุบนั 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ของมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง มีคณะกรรมการบริหาร

ระดบัสาขาวิชา ประกอบดว้ยประธานหลกัสูตร กรรมการ และเลขานุการ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ส่วนใหญ่มี 3-5 คน ส่วนใหญ่มีนกัศึกษา 50-170 คน มีความคลา้ยคลึงกนัในเร่ืองการด าเนินงานซ่ึง
ครอบคลุม 4 พนัธกิจ และเก่ียวขอ้งกับองค์ประกอบการประกันคุณภาพ 9 ด้านคือ 1) ปรัชญา 
ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการด าเนินการ  2) การเรียนการสอน  3) กิจกรรมการพฒันานิสิต
นกัศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหาร
และการจัดการ 8) การเงินและงบประมาณ 9) การประกันคุณภาพ  และมีภารกิจอ่ืนเพิ่มตาม
นโยบายของคณะ บางแห่งมีการจดัท าขอ้มูลเทคโนโลยีสารสนเทศของสาขา แต่ยงัไม่เป็นระบบ
และไม่ไดด้ าเนินการต่อเน่ืองหรือมีการปรับขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนั มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสาขา และมีตวัแทนของสาขาวิชาไปเป็นคณะกรรมการร่วมในฝ่ายประกนัคุณภาพใน
ระดบัคณะวิชา โดยสาขาวิชาใชคู้่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาและปฏิบติัตามกลไกการประกนั
คุณภาพฯตามท่ีไดก้ าหนดไว\้ 

4.2.2  โครงสร้างการบริหารท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
ในโครงสร้างการบริหารสาขาวิชาจะมีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลในระดบัคณะวิชา ให้ค  า 

แนะน า ก าหนดนโยบายปฏิบติั มีการตั้งประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร เพื่อ
วางแผนและดูแลเก่ียวกับการจดัการเรียนการสอน การด าเนินการ ประสานงาน แจง้ประกาศ 
ระเบียบ ค าสั่งและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี ประเมินผลคุณภาพการเรียน
การสอนและโครงการต่างๆ รวมทั้งปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีและ
คณบดี  บางแห่งจดัโครงสร้างงานแบบเป็นทางการ มีการตั้งคณะกรรมการดูแลงานหลกัๆ 6 งาน 
คือ งานหลกัสูตรและการสอน งานบุคลากร งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานธุรการและพสัดุ งาน
กิจการนักศึกษา และงานประกันคุณภาพ บางแห่งจัดแบบไม่เป็นทางการ ไม่ได้ตั้ งบุคลากร
รับผิดชอบ ส่วนใหญ่ระบบและกลไกการบริหารในระดบัสาขาวิชายงัไม่ครอบคลุมในเร่ืองการ
จดัการความรู้และการจดัการขอ้มูลเทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งเป็นระบบและชดัเจนนกั 

4.2.3  ระบบการบริหารและกลไกการบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
ในปัจจุบันการบริหารจัดการคุณภาพท่ีระดับสาขาวิชายงัไม่เป็นระบบของตนเอง 

สาขาวิชาบางแห่งขาดความต่อเน่ืองของการจดัท างานประกนัคุณภาพการศึกษา ส่วนใหญ่ยงัเป็นไป
ตามท่ีระดับคณะวิชาเป็นผูก้  าหนดและมอบหมายตัวช้ีว ัดไปยงัสาขา ด าเนินงานตามตาราง
ด าเนินงานและตามแผนการประกันคุณภาพของระดับคณะเป็นหลกั ประธานหลกัสูตรเป็นผู ้
กระจายงานให ้กบัคณะกรรมการหลกัสูตร สาขาวิชาส่วนใหญ่ท างานประกนัคุณภาพเกือบครบทุก
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องคป์ระกอบ มีกลไกการบริหารท่ีคลา้ยกนั คือ มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบั
คณะวิชา และท่ีระดบัสาขาวิชา มีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน มีการรายงานผลการ
ด าเนินงาน ท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันา และระบบการประกนัคุณภาพในระดบัสาขา
ครอบคลุมงานของสาขาวิชาในดา้นต่างๆ 

ปัญหาส่วนใหญ่ คือ ขาดระบบและกลไกการจัดการความรู้ ยงัไม่มีระบบข้อมูล
สารสนเทศท่ีเป็นระบบของตนเอง บางสาขาวิชาใช้ระบบสารสนเทศของคณะ การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะวิชา และ 3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสาขาในปีต่อไป 

สาขาวิชาตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการสาขา เพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความ
เป็นเลิศ พฒันาระบบและกลไกการการด าเนินงานใหค้รบวงจร PDCA การสร้างความร่วมมือหรือ
สร้างเครือข่ายกบัคณะฯหรือมหาวิทยาลยัอ่ืนตอ้งการ การสนบัสนุนการท าวิจยั การจดัการความรู้ 
การรวบรวมงานวิจยั และการพฒันาระบบฐานขอ้มูลของสาขา และพฒันาเวบ็ไซตท่ี์มีอยูใ่นปัจจุบนั 
รวมทั้งบูรณาการงานประกนัคุณภาพใหเ้ขา้กบัเน้ืองานหรือภาระงานของแต่ละบุคคล และตอ้งการ
สร้างความตระหนักและเห็นความส าคญัของบุคลากรในสาขา ในความส าคญัของงานประกัน
คุณภาพ ท่ีจะไดผ้ลผลิตท่ีเป็นคุณภาพของนกัศึกษา รวมถึงการบริหารจดัการของบุคลากรทุกระดบั 

หากน าองคป์ระกอบย่อยใน 12 องคป์ระกอบหลกัมาปรับ และใชเ้ป็นตวับ่งช้ีในการ
บริหารฯ มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัในระดบัสาขาวิชา เพราะองคป์ระกอบ
ย่อยครอบคลุมงานตามพนัธกิจและงานประกันคุณภาพของสาขาวิชา ท่ีด าเนินการอยู่แลว้ใน
ปัจจุบนั  ไม่ไดเ้ปล่ียนโครงสร้างไปมากนกั   ยงัด าเนินการเหมือนการท าประกนัคุณภาพตามปกติ   
จึงน่าจะไม่เป็นปัญหามากนกัในทางปฏิบติั 

การน ากรอบการด าเนินงานในรูปแบบใหม่มาใช้มีความเป็นไปได้ จะช่วยประธาน
สาขาในการติดตามแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนระดบัคณะไดส้ะดวกยิง่ข้ึน ไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มงาน 
เพียงแต่ตอ้งท าความเขา้ใจในรายละเอียด ระยะเวลาการด าเนินงานตามกรอบของสาขา น่าจะ
พฒันาการบริหารจัดการในระดับสาขาวิชาให้ก้าวหน้าข้ึนได้ตามล าดับ การสรุปผลเป็นภาค
การศึกษาก็มีความเป็นไปได ้เพราะกรอบแนวทางการบริหารจดัการเพื่อด าเนินงานท่ีปฏิบติัอยู่ใน
ปัจจุบนั มีส่วนคลา้ยกบัการด าเนิน งานตามแนวทางเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ และเกณฑ์
รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  คือ การเตรียม การส าหรับสาขาวิชา การด าเนินการตามวงรอบการตรวจ
ประเมิน–การจดัท ารายงานผล–การจดัท าแผนพฒันา-การด าเนินการพฒันาปรับปรุง รูปแบบการ
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ประกนัคุณภาพแบบใหม่น้ี สามารถปรับใชใ้ห้เหมาะกบัการด าเนินงาน มีความเป็นไปไดใ้นการ
ปฏิบติัแต่อาจตอ้งใชเ้วลาบา้ง 

การด าเนินงานน่าจะไม่เกิดแรงกดดนั ไม่เกิดปัญหาหรือเป็นภาระมากนกั เพราะสาขา
ยงัใชก้ระบวนการแบบเดิมท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายในตามปกติ การน ากรอบการ
ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศมาปรับใช ้น่าจะมีส่วนดี ท าใหส้าขามีขั้นตอน มีการช้ีน าในทางปฏิบติั มี
เคร่ืองมือหรือมีแนวทางและกลไกการด าเนินงานท่ีชดัเจนลงถึงในระดบัสาขาวิชา การจดัท ากรอบ
การด าเนินงานและกลไกการด าเนินงานตามวงรอบสามปี สามารถท าใหเ้ห็นผลและสามารถอา้งอิง
กบัการประกนัคุณภาพทั้งภายในภายนอกได ้การน ารูปแบบและกรอบทั้งสามน้ีมาด าเนินการ จะ
เกิดประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย สาขาสามารถท างานไดส้ะดวกข้ึน จะเห็นความโดดเด่นของสาขาวิชา
ชดัเจนข้ึน และเป็นการช่วยช้ีชดัว่าสาขามีคุณภาพในส่วนใด และควรปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จัดการในเร่ืองใด การสรุปรายงานตอนส้ินปีท่ี 3 จะท าได้สะดวกเห็นถึงความส าเร็จของการ
พฒันาการบริหารคุณภาพท่ีชดัเจน สามารถน าผลมาใชห้รือปรับปรุงการด าเนินงานในปีท่ี 4  และ
ขณะน้ีสาขากมี็การประเมินทุกภาคการ ศึกษาอยูแ่ลว้ จะท าใหก้ารด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปได้
ดว้ยดี การบริหารเพื่อน าไปสู่ความเป็นเลิศกน่็าจะมีโอกาสมากข้ึน 

การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาใหมี้ความพร้อมสามารถท าได ้ไม่น่าจะมีปัญหามากนกั
หากมีการเตรียมการในเร่ืองการจัดโครงสร้าง การสร้างความเขา้ใจ การก าหนดนโยบาย ให้
สอดคลอ้งตามแนวระบบของประกนัคุณภาพภายในท่ีมีอยู่แลว้ ในกลุ่มท างานก็มีผูรั้บผิดชอบอยู่
แลว้ ถา้จะปรับสู่แนวทางสู่ความเป็นเลิศ ไม่น่าจะเป็นการเพิ่มภาระงานในสาขามากนกั การเขียน
รายงานท่ีตอ้งเขียน 2 รอบต่อปี ซ่ึงตามปกติกเ็ขียน 2 รอบอยูแ่ลว้ ในการต่อยอดดว้ยการน าเสนอขอ
รางวลักเ็ป็นส่ิงท่ีดี สาขาวิชาใดท่ีด าเนินการกา้วหนา้ดว้ยดี กค็วรไดรั้บการใหก้ าลงัใจ และควรมีการ
พฒันาระดบัการใหร้างวลัข้ึนรองรับ 

โดยสรุปสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการบริหารจดัการตามองค์ประกอบของแนว
เกณฑข์องระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา แต่ขณะน้ียงัมีบางส่วนไม่สอดคลอ้งตามแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศชดัเจนนกั ยงัไม่มีการด าเนินการในระดบัสาขาวิชาท่ีช่วยให้ระดบัสาขาวิชา
ทราบดว้ยตนเองว่าควรปรับปรุงคุณภาพการบริหารของตนเองในส่วนไหน อย่างไร ซ่ึงการน า
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบย่อยท่ีน าเสนอมาปรับใชใ้นระดบัสาขาวิชา จะเป็นส่วนเสริม
และครอบคลุมมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกตวัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 

ส่วนท่ีดีในการน ารูปแบบน้ีมาใช้ คือ จะมีกลไกการด าเนินงานท่ีระดับสาขาวิชา
โดยเฉพาะ ท่ีสอดคลอ้งและสามารถด าเนินการคู่ขนานไปกบัระบบมาตรฐานการประกนัคุณภาพ
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การศึกษา (QA) กบัแนวการประเมินตามเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และ
เช่ือมโยงกบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ผู ้ท่ี มีความส าคัญคือประธานหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตร ท่ีต้องให้
ความส าคญั ก าหนดนโยบายคุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชาใหช้ดัเจน และท าความเขา้ใจร่วมกนั แต่งตั้ง
บุคลากรในสาขาในการรับผิดชอบ ติดตาม การตรวจสอบ ประเมิน และดูแลด าเนินการในแต่ละ
องคป์ระกอบให้เกิดการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเน่ือง และตอ้งสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพใน
การปฏิบติังานตั้งแต่ระดบับุคคล ระดบัสาขาวิชา จนถึงระดบัคณะวิชา โดยใชอ้งคป์ระกอบและ
เกณฑป์ระกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีปรับใชใ้ห้มีความสอดคลอ้งตามเกณฑก์ารบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ และกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติก ากบัการด าเนินงาน จดัระบบงานและกลไกใน
การด าเนินงาน  ท่ีจะส่งผลให้ระบบบริหารคุณภาพท่ีระดับสาขาวิชาประสบความส าเร็จ และ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพการบริหารสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 
 
4.3  ตอนที ่3 รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่การด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศที่เหมาะสมและมีความความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏ 

การน าเสนอผลการวิจยัในส่วนน้ีเป็นการน าผลจากขั้นท่ี 1 และจากขั้นท่ี 2 มาใชใ้นการ
จดัท าร่างรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศฯ ส าหรับ
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั แลว้น าไปตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปได้
ในเชิงปฏิบติัโดยผูท้รงคุณวฒิุและผูเ้ช่ียวชาญ มีขั้นตอนการด าเนินงานแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1) ร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ 

2) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและในภาคปฏิบติั 
3) การปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารจดัการฯ 
ในการร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็น

เลิศฯ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั  เป็นการร่างรูปแบบและกลไกการบริหาร
ซ่ึงมีแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวทางและ
เกณฑป์ระเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

ในขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดเ้ชิงหลกัการและในเชิง
ปฏิบติั เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบและกลไกการบริหาร
จดัการฯเพื่อการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
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ราชภฏั มีการจดัประชุมแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) น าเสนอร่างรูปแบบและกลไก
ในรายละเอียดแลว้ ระดมความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ช่ียวชาญท่ีเก่ียวขอ้งจ านวน 16 ท่าน 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและเป็นไปไดข้องร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯ แลว้น าผล
การตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้  มาปรับปรุงแกไ้ขแลว้น าเสนอเป็นรูปแบบฉบบั
สมบูรณ์ไดด้งัต่อไปน้ี 

รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ประกอบดว้ยส่วนท่ีส าคญั 2 ส่วน คือ 

1. หลกัการและวตัถุประสงค ์
2. โครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการท่ีระดับสาขาวิชา ตามองค์ประกอบ          

และกลไกการด าเนินงานฯ ท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั  ดงัภาพรวมส่วน
ต่างๆ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
 
 
 
โF 

  
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 4.1  รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
 
 
 
 

โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการฯ ท่ีระดบัสาขาวิชา 

    หลกัการและวตัถุประสงค ์

 
การเตรียมการ 

ท่ีระดบั 
สาขาวิชา 

การด าเนินงาน 
ตามวงรอบ 

การประเมิน-การพฒันา  
ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา 

การสรุปผลการพฒันา
คุณภาพการบริหารและ
ทบทวนสถานภาพ 

การพฒันา 

องคป์ระกอบ: 12 องคป์ระกอบหลกั 52 องคป์ระกอบยอ่ย   
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1. หลกัการและวตัถุประสงค ์ 
หลกัการ รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหาร

สู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการเช่ือมโยงเกณฑ์ QA เขา้
กบั แนวทาง TQM หรือ Tatal Quality Management ซ่ึงเป็นพื้นฐานของเกณฑพ์ฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ PMQA หรือ Public Sector Management Quality Award ของ ก.พ.ร. และ
เกณฑก์ารบริหารสู่ความเป็นเลิศ TQC (Thai Quality Class) และรางวลัคุณภาพแห่งชาติ TQA (Thai 
Quality Award) ซ่ึงแต่ละเกณฑป์ระยกุตม์าจากเกณฑ ์BMNQA "The Malcolm Baldrige National 
Quality Improvement " ของสหรัฐโดยใชว้ิธีการจูงใจให้รางวลั โดยทั้งเกณฑข์อง TQA และ 
PMQA ท าตามมาตรฐาน Baldrige Critetia  รูปแบบและกลไกการบริหารน้ีจึงเป็นระบบเพื่อการ
พฒันาการบริหารคุณภาพท่ีบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับระดบั
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติท่ีสอดคลอ้งกับระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา (QA) ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ  

วตัถุประสงค ์เพื่อให้เป็นระบบและเคร่ืองมือในการตรวจประเมิน ท่ีให้ขอ้มูลเพื่อการ
ปรับปรุง (Opportunity For Improvement - OFI) ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบั
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั   

2. โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการท่ีระดบัสาขาวิชา 
การด าเนินงานตามรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความ

เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการบริหารจดัการสาขาวิชาใน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบการบริหารงานตามปกติ ท่ีระดบัสาขาวิชาจะมีประธาน
สาขาหรือประธานหลกัสูตรท าหนา้ท่ีควบคุมบริหารจดัการสาขาวิชา เฉพาะส่วนการบริหารงานท่ี
ระดบัสาขาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จดัโครงสร้างการบริหารจดัการและการจดักลุ่มงานท่ีระดบั
สาขาวิชาดงัน้ี 
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    องค์ประบ  
 
 
ภาพที่ 4.2  โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานและการจดักลุ่มงานท่ีระดบั
สาขาวิชา 
 

องคป์ระกอบท่ีเป็นองคป์ระกอบหลกั ท่ีใชเ้ป็นกรอบก าหนดเกณฑ์การประเมิน ตาม
เกณฑท่ี์เป็นตวับ่งช้ีเฉพาะหรือช้ีวดัคุณลกัษณะ หรือพฤติกรรมเฉพาะในการบริหารจดัการและการ
ด าเนินงานท่ีพึงประสงค ์เป็นแนวปฏิบติัท่ีสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
และให้ขอ้มูลป้อนกลบัส าหรับการปรับปรุง (Opportunity For Improvement - OFI) ในแต่ละ
ประเดน็การบริหารจดัการ เพื่อพฒันาการบริหารจดัการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เพื่อการพฒันาจุด
ท่ีมีลกัษณะจ าเพาะเจาะจง ท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  องคป์ระกอบหลกัท่ี
เป็นจุดตรวจประเมินท่ีส าคัญ มีความเหมาะสม ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบหลักและ 52 
องคป์ระกอบยอ่ย ดงัน้ี 

1.  การน าองคก์รท่ีระดบัสาขาวิชา 
2.  การวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

ดา้นการจดั การ
เรียนการสอน
และผลิตบณัฑิต 

ดา้นการและ
บริการชุมชนและ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 

ดา้นการวจิยั/
จดัการความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ดา้นการ
ประกนั
คุณภาพ 

 

ดา้นกิจการ
นกัศึกษา 
ชุมชน/
เครือข่าย 

 

ดา้นการ
บริหารงาน
ธุรการทัว่ไป 

-หลกัสูตร  
-วางแผนพฒันา  -
จดัตารางสอน  
-การสอน  
- ฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ  
-การฝึกงาน  
-การนิเทศ 
-การปฐมนิเทศ –
การสัมมนา 
         ฯลฯ  

-โครงงานบริการ
วิชาการ  
-การติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่าย/ชุมชน 
ผูป้ระกอบการ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
      ฯลฯ 

-การด าเนิน  งาน
ดา้นการวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
-นวตักรรมการ
เรียนการสอน  
-เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

-การจดัการความรู้ 
        ฯลฯ 
 

-การด าเนิน งานดา้น 
เอกสาร/ธุรการ/การ 
เงิน/โครงการ /พสัดุ 
- การใชอ้าคาร
สถานท่ี 

-การเบิกวสัดุ
ครุภณัฑ ์ 
-งานบุคลากร  
/อบรม/สัมมนา 
ประชุม/ศึกษาดูงาน 

         ฯลฯ 
 

-งานประกนั
คุณภาพ 

-การประเมิน
คุณภาพสาขา 
(ตามแนวทาง
เกณฑก์ารบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ)   
           ฯลฯ 

 

-กิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา  
-การส่งเสริม
คุณธรรมจริย 
ธรรม  
-การแกปั้ญหา  
-การแนะแนว
อาชีพ  
-การบริการ
ผูป้กครองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 
    ฯลฯ 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขา / ประธานโปรแกรมวิชา 
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3.  การบริหารวิชาการและการผลิตบณัฑิต 
4.  การใหค้วามส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
5.  การบริหารท่ีใหค้วามส าคญัแก่บุคลากร 
6.  การประเมินการด าเนินงานและการจดัการความรู้ 
7.  การด าเนินงานสนบัสนุน 
8.  การจดักิจกรรมนกัศึกษา 
9.  การวิจยัและการสร้างนวตักรรม 
10.  การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
11.  การประกนัคุณภาพของสาขา 
12.  ผลการด าเนินงาน 
(ดูรายละเอียดองคป์ระกอบยอ่ยไดใ้น ภาคผนวก ก หนา้ 225) 
กลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
กลไกการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ซ่ึงแสดงแนวทางหรือวิธีปฏิบติั

ในส่วนต่างๆ ท่ีระดบัสาขาวิชา ประกอบดว้ย 
1)  การเตรียมการส าหรับสาขาวิชา 
2)  การด าเนินการตามวงรอบการประเมิน-การพฒันา ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา 
3)  การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและทบทวนสถานภาพการพฒันา 

  

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.3  กลไกการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา 
 

การเตรียมการส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ให้มีความพร้อมในการด าเนินงานท่ี

ระดบัสาขาจะตอ้งเตรียมการในมี 6 เร่ือง ดงัน้ี 

การเตรียมการ 
ท่ีระดบั 
สาขาวิชา 

การด าเนินงาน 
ตามวงรอบ 

การประเมิน-การพฒันา 
ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา 

การสรุปผลการพฒันา
คุณภาพการบริหาร

และทบทวน
สถานภาพ 
การพฒันา 
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1) การจดัโครงสร้างและกลไกการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา มีการก าหนดกลุ่มงาน
และบุคคลผูรั้บผดิชอบการด าเนินงานตามระบบ กลไกและแนวปฏิบติั ใหมี้ตวัแทนกลุ่มยอ่ยประจ า
องคป์ระกอบ มีคณะท างานและเลขานุการ ท่ีรับผดิชอบติดตามและประสานการด าเนินงานชดัเจน 
มีการส่ือสารกนัอยา่งต่อเน่ือง 

2) การสร้างความเขา้ใจและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง หวัหนา้สาขาหรือประธาน 
โปรแกรมวิชา ตอ้งวางแผนและเตรียมการ และท าหนา้ท่ีช้ีแจงท าความเขา้ใจเก่ียวกบัรูปแบบและ
กลไกการด าเนินงานฯ จดัท าเอกสารเผยแพร่แก่คณาจารยแ์ละบุคลากร 

3) การก าหนดนโยบายและแผนการบริหาร เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสร้างความ
เช่ือมัน่ให้แก่คณะท างานของสาขา การก าหนดเป็นนโยบายจะเป็นแนวปฏิบติัส าหรับคณะท างาน
ของสาขาวิชาในการวางแผนการบริหาร 

4) ตั้งกลุ่มท างานเฉพาะดา้น 
หัวหน้าคณะท างาน ซ่ึงไดแ้ก่ คือหัวหน้าภาควิชาหรือหัวหน้าโปรแกรมวิชา ท า

หนา้ท่ีดูแลการท างานและการประสานงานกบัคณะท างาน 
คณะท างาน บุคลากรในสาขาวิชาท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นคณะท างาน

ท่ีรับผดิชอบงานในองคป์ระกอบ ซ่ึงแบ่งเป็น 2 คณะ คือ 
1) คณะท างานดา้นการประกนัคุณภาพการ ศึกษา (QA) 
2) คณะท างานดา้นการบริหารจดัการคุณภาพสาขาวิชาตามแนวทางเกณฑก์ารบริหารสู่

ความเป็นเลิศ ( TQC) 
คณะท างานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ไดแ้ก่ บุคลากรในสาขาวิชาท่ีไดรั้บ

เลือก หรือไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นคณะท างานท่ีรับผดิชอบงานในองคป์ระกอบท่ี 2 และ 8-12 
คณะท างานดา้นการคุณภาพสาขาวิชาตามแนวทางเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

(TQC) ไดแ้ก่ บุคลากรในสาขาวิชาท่ีไดรั้บเลือกหรือไดรั้บแต่งตั้งเขา้เป็นคณะท างานท่ีรับผิดชอบ
งานในองค ์ประกอบท่ี 1 และ องคป์ระกอบท่ี 3-7 

โดยแต่ละคณะท างาน ตอ้งดูแลรับผิดชอบ 4 กลุ่ม ดงัน้ี 1) กลุ่มประเมินตนเองและ
รายงานผลการประเมินตนเอง 2) กลุ่มจดัท าแผนพฒันา 3) กลุ่มด าเนินการพฒันา และ 4) กลุ่มการ
ตรวจติดตามคุณภาพและรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ ซ่ึงอาจมีการตั้งหวัหนา้กลุ่มยอ่ยดูแล
การท างานและการประสานงาน ในการด าเนินงานของแต่กลุ่ม และอาจมีการตั้งเลขานุการประจ า
คณะท างานได ้

5) การวางแผนการด าเนินงานและการจดัสรรทรัพยากร การสนับสนุนดา้นก าลงัคน 
การก าหนดผูรั้บผดิชอบดูแลก ากบัการท างานและการประสานงาน การเงินสนบัสนุนในการท างาน 
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วสัดุในการด าเนินงาน การเตรียมส่ิงอ านวยความสะดวกและพื้นท่ีท างาน การเตรียมการดา้นวสัดุ
อุปกรณ์เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นส าหรับการด าเนินงาน หรือระบบคอมพิวเตอร์สนับสนุน การจดัระบบ
ขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสัมพนัธ์กบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา และการเตรียม
แบบฟอร์มและเคร่ืองมือการตรวจประเมิน เตรียมแบบฟอร์มการรายงานและสรุปผลการตรวจ
ประเมิน 

6) การก าหนดกรอบแนวการประเมินและแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสาขา 
วิชา เป็นการก าหนดวงรอบการบริหารจดัการด าเนินการในระยะ 3 ปีการศึกษา ตามวงรอบการ
ประเมิน-การพฒันาการบริหาร (การตรวจประเมิน-การจัดท ารายงาน-การจัดท าแผนพฒันา- 
การด าเนินการพฒันาปรับปรุง) 

การด าเนินการตามวงรอบการประเมิน-การพฒันา ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา 
การด าเนินงานตามวงรอบการประเมิน-การพฒันา ในช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา ซ่ึง

ประกอบดว้ย การตรวจประเมิน-การจดัท ารายงาน-การจดัท าแผนพฒันา-การด าเนิน การพฒันา
ปรับปรุงเป็นการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา ในแต่ละปีการศึกษาจะด าเนินงานเป็น 2 วงจร และจะ
เป็นการรายงานสรุปผลการด าเนินงานเม่ือด าเนินการครบ 3 ปีการ ศึกษา คือ เม่ือครบ 6 วงรอบ จะ
เป็นการใหท้บทวนเพื่อก าหนดการด าเนินงานในขั้นกา้วหนา้ต่อไป 

การด าเนินตามวงจรการตรวจประเมิน-การจัดท ารายงานผล-จดัท าแผนพฒันาการ
ด าเนิน การพฒันาปรับปรุงดงักล่าว จะท าใหส้าขาวิชาสามารถรู้จุดแขง็และจุดอ่อนในองคป์ระกอบ
ต่างๆของการบริหารจดัการ ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชา จากรายงานท่ี
เรียกว่า “รายงานป้อนกลบั” หรือ “Feedback Report” ซ่ึงจะเป็น “รายงานเพื่อการปรับปรุง” เพื่อ
น าไปวางแผนปรับปรุงคุณภาพกระบวนการบริหารจดัการของสาขาวิชา ท่ีในรูปแบบและกลไกการ
ด าเนินงานฯน้ี ถือว่าเป็นหัวใจส าคญัของระบบ ท่ีเรียกกนัว่า “OFI” หรือ“ Opportunity for 
Improvement ” เพื่อพฒันาการบริหารจดัการหรือการก าหนดการพฒันาสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

การด าเนินงานตามวงรอบของรูปแบบและกลไกฯน้ี เร่ิมจากการตรวจประเมินและ
รายงานผลการประเมินตนเอง ส่วนน้ีจะไดร้ายงานผลจากการประเมินตนเอง (Self Assessment) ใน
ขั้นตน้ ในรูปรายงานแบบ Feedback Report ซ่ึงเป็นการประเมินกระบวนการและกิจกรรม
ปฏิบติัการในแต่ละองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอยอ่ย ตามแนวการตรวจประเมินท่ีไดเ้ตรียมไว ้
และตรวจประเมินโดยตวัแทนประจ าหมวดและคณะท างาน จากนั้นจึงเป็น การจดัท าแผนพฒันา 
ซ่ึงเป็นการวางแผนปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการสาขาวิชาในแต่ละองคป์ระกอบ ในลกัษณะท่ี
จ าเพาะเจาะจง ในมิติในดา้นกระบวนการ (Process) และในดา้นผลการด าเนินงานหรือผลลพัธ์ 
(Result) แลว้น าไปสู่ การด าเนินการพฒันาและการตรวจติดตามคุณภาพและรายงานผล ซ่ึงจะเป็น
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การตรวจสอบเพื่อคน้หาระดบัความกา้วหน้าของการปรับปรุงคุณภาพการบริหาร โดยประธาน
สาขาจะตรวจติดตามว่าการปรับปรุงคุณภาพท าไดสู้งหรือต ่ากว่าเกณฑท่ี์ไดก้ าหนดไวห้รือไม่ หา
สาเหตุท่ีเป็นปัญหาในการปฏิบัติ จากนั้นจึงน าขอ้มูลหรือขอ้สรุปไปใชใ้นการวางแผนปรับปรุง
คุณภาพการบริหาร หรือก าหนดระดบัการพฒันาไปสู่ระดบัต่างๆท่ีสูงข้ึน ตามระบบท่ีสอดคลอ้งกบั
กรอบเกณฑป์ระเมินตามแนวทางการบริหารจดัการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป 

การด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา ในแต่ละปีการศึกษาจะด าเนินงานเป็น 2 วงจร และจะ
เป็นรายงานสรุปผลความส าเร็จในการด าเนินงานเม่ือครบ 3 ปีการศึกษา คือเม่ือครบ 6 วงรอบ จะท า
ให้รู้สถานภาพ สาขาวิชาสามารถรู้จุดแขง็และจุดอ่อนในองคป์ระกอบต่างๆของการบริหารจดัการ 
ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชาเอง จากรายงานท่ีเรียกว่า “รายงานป้อนกลบั” 
หรือ “Feedback Report” ซ่ึงจะเป็น “รายงานเพื่อการปรับปรุง” เพื่อน าไปวางแผนปรับปรุงคุณภาพ
กระบวนการบริหารจดัการของสาขาวิชาในโอกาสต่อไป เพื่อพฒันาการบริหารจดัการหรือก าหนด
ระดบัการพฒันาสู่ระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 

โดยการด าเนินงานตามวงรอบดังกล่าวอาจน าเสนอในอีกแบบได้ ดังกรอบการ
ด าเนินงาน แต่ละปีการศึกษาดงัต่อไปน้ี 
 
 

ปีการศึกษา 1 / ภาคเรียนท่ี 1 
เมษายน – พฤษภาคม 

- ประเมินตนเองและรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-Assessment 1 & Self-
Assessment Report. / SA.1 & SA.R1) 
พฤษภาคม (สปัดาห์ท่ี 3 ) – มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลการประเมินตนเอง) (Improvement Planning.1/IP. 1) 
มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- ด าเนินการพฒันา 1 (Developmment.1/ D.1) 
กนัยายน (สปัดาห์ท่ี 2 ) – ตุลาคม (สัปดาห์ท่ี 2) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ 1 (Quality Aud.1 & 
Quality Audit Report. 1 / QA.1 & QA. R 1 ) 
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ปีการศึกษา 1 / ภาคเรียนท่ี 2 
ตุลาคม (สัปดาห์ ท่ี 2 - สัปดาห์ ท่ี 3) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลตรวจติดตามคุณภาพ 2) (Improvement Planning. 2 / 
IP. 2) 
พฤศจิกายน – มกราคม (สปัดาห์ท่ี 4 ของปีถดัไป) 

- ด าเนินการพฒันา 2 (ตาม IP.2) (Developmment.2/ D2) 
กมุภาพนัธ์ (สัปดาห์ท่ี 3 ) – มีนาคม (สัปดาห์ท่ี 3) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 2 (Quality Aud. 2 & 
Quality Audit Report.2 / QA.2 & QA. R 2 ) 

 
 
           

ปีการศึกษา 2 / ภาคเรียนท่ี 1 
พฤษภาคม (สัปดาห์ท่ี 3 ) – มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลการประเมินตนเอง) (Improvement Planning. 3/ IP.3) 
มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- ด าเนินการพฒันา 3 (Developmment. 3/ D.3) 
กนัยายน (สปัดาห์ท่ี 2 ) – ตุลาคม (สัปดาห์ท่ี 2) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ 3 (Quality Aud. 3 & 
Quality Audit Report. 3 / QA.3 & QA. R 3) 
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ปีการศึกษา 2 / ภาคเรียนท่ี 2 
ตุลาคม (สัปดาห์ ท่ี 2 - สัปดาห์ ท่ี 3) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลตรวจติดตามคุณภาพ 3) (Improvement Planning 4/ 
IP. 4) 
พฤศจิกายน – มกราคม (สปัดาห์ท่ี 4 ของปีถดัไป) 

- ด าเนินการพฒันา (ตาม IP.4) (Developmment. 4 / D.4) 
กมุภาพนัธ์ (สัปดาห์ท่ี 3 ) – มีนาคม (สัปดาห์ท่ี 3) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 4 (Quality Aud. 4 & 
Quality Audit Report.4 / QA.4 & QA. R 4) 

 
 

ปีการศึกษา 3 / ภาคเรียนท่ี 1 
พฤษภาคม (สปัดาห์ท่ี 3 ) – มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลการประเมินตนเอง 5 (Improvement Planning. 5 /IP. 5) 
มิถุนายน (สัปดาห์ ท่ี 2) 

- ด าเนินการพฒันา 5 (Developmment.5 / D.5) 
กนัยายน (สปัดาห์ท่ี 2 ) – ตุลาคม (สัปดาห์ท่ี 2) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานผลการตรวจติดตามคุณภาพ 5 (Quality Aud. 5 & 
Quality Audit Report. 5 / QA. 5 & QA. R. 5) 
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ปีการศึกษา 3 / ภาคเรียนท่ี 2 
ตุลาคม (สัปดาห์ ท่ี 2 - สัปดาห์ ท่ี 3) 

- จดัท าแผนพฒันา (จากรายงานผลตรวจติดตามคุณภาพ 6) (Improvement Planning. 6 
/IP. 6) 
พฤศจิกายน – มกราคม (สปัดาห์ท่ี 4 ของปีถดัไป) 

- ด าเนินการพฒันา 6 (Developmment.5 / D.6) 
กมุภาพนัธ์ (สัปดาห์ท่ี 3) – มีนาคม (สัปดาห์ท่ี 3) 

- การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 6 (Quality Aud. 5 & 
Quality Audit Report. 6 / QA. 6  & QA. R. 6 ) 

 

 
การด าเนินการตามวงรอบดงักล่าวในช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา เพื่อแปลงเป็นแผนภูมิ

แบบ Gantts Chart จะมีลกัษณะดงัน้ี  
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ตารางที่ 4.2  การด าเนินการตามวงรอบดงักล่าวในช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา เพื่อแปลงเป็นแผนภูมิแบบ Gantts Chart 
 

กิจกรรมปีการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษาท่ี 1 / ภาคเรียนท่ี 1  

 

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การประเมินและรายงานผลการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment 1 & Self-Assessment 
Report.1/SA.1 & SA.R1 )  

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง   
(Improvement Planning 1 /IP 1)  

                        

 ด าเนินการพฒันา 1 
 ( Developmment.1 /D.1) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพ 1 (Quality Audit. 1 & Quality 
Audit Report.1/ QA. 1 & QA.R.1)  

                        

กิจกรรม 
ปีการศึกษาท่ี 1 / ภาคเรียนท่ี 2 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กุมภาพนัธ์ มีนาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพ 1 (Quality Audit. 1 & Quality 
Audit Report.1/ QA. 1 & QA.R.1)  

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง 2 (Improvement 
Planning 2/ IP2)  

                        

การด าเนินการพฒันา 2 (Developmment.2/D.2)                         

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจ
ติดตามคุณภาพ 2  (Quality Audit. 2 & Quality 
Audit Report.2/ QA.2 & QA.R.2)  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

กิจกรรมปีการศึกษาท่ี 2 
ปีการศึกษาท่ี 2 / ภาคเรียนท่ี 1  

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การจดัท าแผนปรับปรุง  ((Improvement Planning 3/ IP 3 )                         
การด าเนินการพฒันา 3 ( Developmment.3/D.3)                         
การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 3 
(Quality Audit. 3 & Quality Audit Report/ QA. 3 & QA.R.3 

                        

กิจกรรม 
ปีการศึกษาท่ี 2 / ภาคเรียนท่ี 2 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 3 
(Quality Audit. 3 & Quality Audit Report/ QA. 3 & QA.R.3 

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง (Improvement Planning 4 /IP 3 )                         
การด าเนินการพฒันา 4 (Developmment.4/D.4)                         
การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 4 
(Quality Audit.4 & Quality Audit Report.4/ QA. 4 & QA.R.4) 

                        

กิจกรรมปีการศึกษาท่ี 3 
ปีการศึกษาท่ี 3/ ภาคเรียนท่ี 1  

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การจดัท าแผนปรับปรุง 5  (Improvement Planning 5/ IP 5)                          
การด าเนินการพฒันา 5 (Developmment.5/D.5)                         
การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 5 
 (Quality Audit. 5 & Quality Audit Report.5/ QA. 5 & QA.R.5) 

                        

กิจกรรม 
ปีการศึกษาท่ี 3 / ภาคเรียนท่ี 2  

ตุลาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 5 
(Quality Audit. 5 & Quality Audit Report.5/ QA. 5 & QA.R.5) 

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง 6.  (Improvement Planning 6 /IP 6)                          
การด าเนินการพฒันา 6 (Developmment.6/D.6)                         
การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 6 
 (Quality Audit.6 & Quality Audit Report.6/ QA. 6 & QA.R.6)  
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ตารางที่ 4.2  (ต่อ) 
 

กิจกรรมปีการศึกษาท่ี 4 
ปีการศึกษาท่ี 4/ ภาคเรียนท่ี 1  

เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

พฒันาคุณภาพการบริหารและสรุปผล 
1)สรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ        (Summary – Repotr/ 
SP) 

                        

2)ทบทวนสถานภาพการพฒันาการบริหารจดัการ 
(Developmment. Report Review ) 

2.1 สรุปผลการทบทวนสถานภาพการพฒันาการบริหาร 
(จดัท ารายงานผลการติดตามผลการพฒันาคุณภาพการบริหารของ
สาขาวิชา) 

2.2 การจดัท าแผนปรับปรุงและด าเนินการพฒันาตามวงรอบการ
ประเมินผล-การพฒันาหรือด าเนินการในขั้นกา้วหนา้ต่อไป หรือ 

2.3 สรุปผลและสถานภาพการพฒันาการบริหารฯเพื่อจดัเขา้สู่
ระบบรางวลั (ถา้มี) 

2.4 เสนอตวัเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตามเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA)ต่อไป 

                        

การด าเนินการพฒันาในวงรอบต่อไป (Development)                         
การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ.ในวงรอบ
ต่อไป  (Quality Audit…. & Quality Audit Report) 
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การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและทบทวนสถานภาพการพฒันา 
การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและทบทวนสถานภาพการพฒันา เป็นกลไก

ส่วนท่ี 3 ท่ีระดบัสาขาวิชาท่ีจะสะทอ้นให้เห็นถึงความส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการบริหารงาน
คุณภาพของสาขาวิชาและก าหนดการในขั้นท่ีกา้วหนา้ต่อไป จะครอบคลุม 

1)  การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ ในรอบปีการศึกษาซ่ึงเป็นผลสรุป
ในมิติมิติเชิงกระบวนการและมิติเชิงผลการด าเนินงานหรือผลผลิต 

2)  ทบทวนสถานภาพของพฒันาการบริหารจดัการ เพื่อ 
2.1  สรุปผลการทบทวนสถานภาพการพฒันาการบริหาร (จดัท ารายงานผลการ

ติดตามผลการพฒันาคุณภาพการบริหารของสาขาวิชา 
2.2  การจัดท าแผนปรับปรุงและด าเนินการพฒันาตามวงรอบการประเมินผล 

การพฒันา หรือด าเนินการในขั้นกา้วหนา้ต่อไป หรือ 
2.3  สรุปผลและสถานภาพการพฒันาการบริหารฯ เพื่อจดัเขา้สู่ระบบรางวลั (ถา้มี) 

หรือ 
2.4  เสนอเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ต่อไป (ถา้เป็นไปได)้ 
แนวการประเมินตามกรอบการประเมินการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศฯ 
การประเมินการพัฒนาการบริหารสู่ความเป็นเลิศในแต่ละองค์ประกอบและ

องคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละหวัขอ้ จะมีแนวการประเมินใน 2 มิติ คือ 
1.  มิติดา้นกระบวนการ (Process) 
2.  มิติดา้นผลการด าเนินงาน หรือ ผลลพัธ์ (Result) 
มิติดา้นกระบวนการ (Process) 
การตรวจประเมินในมิติกระบวนการ หมายถึง การตรวจประเมินวิธีการหรือ

กระบวนการด าเนินงานตามหัวขอ้ในองคป์ระกอบ 1-11 ตามหลกั ADLI หรือปรับปรุงและเพื่อ
ตอบสนองขอ้ก าหนด ในเร่ือง 1) แนวทาง (A-Approach) 2) การถ่ายทอดสู่การปฏิบติั  
(D-Deployment) 3) การเรียนรู้ (L-Learning) และ 4) การบูรณาการ (I-Integration) 

แนวทาง (A- Approach) หมายถึง การตรวจประเมิน แนวทางท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ วิธีการท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุผลตามกระบวนการ เกณฑป์ระกอบดว้ย 

A.1  ไม่มีแนวทางท่ีเป็นระบบ 
A.2  เร่ิมมีแนวทางหรือเพิ่งเป็นระบบ 
A.3  มีแนวทางเป็นระบบและเร่ิมมีประสิทธิผลต่อขอ้ก าหนดบางส่วน 
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A.4  มีแนวทาง เป็นระบบดีและมีประสิทธิผลดี โดยรวม (ส่วนใหญ่) ขั้นดี  
A.5  เป็นระบบดีมากและประสิทธิผลดีมากทุกส่วน 
การถ่ายทอดสู่การปฏิบติั (D-Deployment) หมายถึง การตรวจประเมินความครอบคลุม

และทัว่ถึงของการน าสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล เกณฑก์ารประเมินประกอบดว้ย 
D.1  ไม่มีการถ่ายทอดไปปฏิบติั หรือ มีเลก็นอ้ย 
D.2  ถ่ายทอดไปปฏิบติั ขั้นเร่ิมตน้บางงาน  เพิ่งเร่ิมปฏิบติับางงาน 
D.3  มีการถ่ายทอดไปปฏิบติัแลว้ แต่ยงัไม่ทัว่ถึงทุกงาน มีบางงานเพิ่งเร่ิม 
D.4  มีการปฏิบติัขั้นดีอย่างทัว่ถึง แมว้่ายงัมีความแตกต่างกนับา้งในหัวขอ้ย่อยของแต่

ละหมวด ในองคป์ระกอบหลกั 
D.5  มีการปฏิบติัขั้นดีมาก อยา่งทัว่ถึงทั้งสาขาวิชา ไม่มีความแตกต่างกนัในหัวขอ้ยอ่ย

ของแต่ละหมวด ในองคป์ระกอบหลกั 
การเรียนรู้ (L-Learning) หมายถึงการตรวจประเมิน การประเมินและปรับปรุงอยา่งเป็น

ระบบ เกณฑก์ารประเมินประกอบดว้ย 
L.1  ไม่เห็นแนวคิดในการปรับปรุง หรือปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา ยงัไม่มีการประเมิน 
L.2  เปล่ียนจากตั้งรับ มีแนวคิดในการปรับปรุง มีการประเมิน แต่ยงัไม่เป็นระบบ มี

การปรับปรุงบา้งเม่ือเกิดปัญหา 
L.3  เร่ิมมีแนวทางในการประเมินและปรับปรุงอยา่งเป็นระบบ มีการประเมินปรับปรุง

กระบวนการส าคญั 
L.4  มีระบบประเมินและปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลจริงและมีการเรียนรู้ขององคก์รในการ

ปรับปรุง 
L.5  มีระบบการประเมินและปรับปรุงโดยใช้ขอ้มูลจริงและมีการเรียนรู้วิเคราะห์ 

แบ่งปันความรู้จนเห็นผลปรับปรุงท่ีดีข้ึนชดัเจน ในสาขาหรือสร้างนวตักรรม 
การบูรณาการ (I-Integration) หมายถึงการตรวจประเมิน ความครอบคลุมทัว่ถึง  

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสาขาและการบูรณาการของกระบวนการด าเนินงาน เกณฑ์
ประกอบดว้ย 

I.1  PDCA ไม่มีทิศทาง ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานสาขา แยกกนัท างาน  
I.2  PDCA เร่ิมมีทิศทางเดียวกนั ร่วมกนัแกปั้ญหา   
I.3  PDCA เร่ิมมีทิศทางเดียวกนั สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานสาขาร่วมกนั

ท างาน  
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I.4  PDCA มีทิศทางเดียวกบัความตอ้งการพื้นฐานของสาขาเป็นอยา่งดีร่วมกนัท างาน
และแกปั้ญหา  

I.5  PDCA มีทิศทางเดียวท่ีบูรณาการกบัความตอ้งการของสาขาเป็นอยา่งดี 
มิติดา้นผลการด าเนินงาน หรือ ผลลพัธ์ (Result) 
การตรวจประเมินในมิติดา้นผลการด าเนินงาน หมายถึง การตรวจประเมินผลผลิต หรือ

ผลการด าเนินงานของสาขาวิชา ในการท่ีบรรลุผลตามขอ้ก าหนดในองคป์ระกอบท่ี 12 ในประเด็น
ตามหลกั LeTCI คือ ในเร่ือง 1) ระดบั (Le-Level) 2) แนวโนม้ (T-Trend) 3) การเปรียบเทียบ  
(C-Comparison) และ 4) การบูรณาการ (I-Integration) 

ระดบั (Le-Level) หมายถึง ระดบัของผลการด าเนินการในปัจจุบนั ความครบถว้นของ
ผลการด าเนินงาน เกณฑป์ระกอบดว้ย 

L.1  ไม่ไดแ้สดงผลการด าเนินงาน หรือ มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี 
L.2  มีรายงานแสดงผลการด าเนินงานนอ้ย มีการปรับปรุงบา้ง เร่ิมมีผลการด าเนินงานท่ี

ดีเป็นบางเร่ือง 
L.3  มีรายงานการแสดงผลการด าเนินงาน มีการปรับปรุงและมีผลการด าเนินงานท่ีดี

หลายเร่ือง 
L.4  มีรายงานแสดงผลการด าเนินงาน มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ีดีในเกือบทุก

เร่ือง 
L.5  มีรายงานแสดงผลการด าเนินงานท่ีดีถึงดีเลิศ ครอบคลุมขอ้ก าหนดส าคญัเป็นส่วน

ใหญ่ 
แนวโนม้ (T-Trend) หมายถึง แนวโนม้ท่ีแสดงถึงระดบัของผลการด าเนินงานท่ีได ้

ตามเกณฑซ่ึ์งประกอบดว้ย 
T.1  ไม่มีรายงานขอ้มูล หรือมีขอ้มูลแสดงระดบัผลการด าเนินงานท่ีไม่ดีขอ้มูลแสดง

แนวโนม้ทางลบ 
T.2  ไม่มีรายงานขอ้มูลท่ีแสดงแนวโน้ม หรือมีระดบัผลการด าเนินงานท่ีเร่ิมดีเพียง

เลก็นอ้ย เป็นบางเร่ือง 
T.3 แสดงให้เห็นว่า มีระดับผลการด าเนินงานท่ีเร่ิมดีเป็นบางเร่ือง มีการพัฒนา

แนวโนม้ท่ีดี ท่ีมีความส าคญัต่อสาขาวิชา 
T.4  รายงานมีแนวโนม้ปรับปรุงทางบวก มีระดบัผลการด าเนินงานท่ีดีในเกือบทุกเร่ือง

ท่ีมีความส าคญัต่อสาขาวิชา 
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T.5  มีรายงานรักษาแนวโน้มปรับปรุงท่ีดี และรักษาระดบัผลการด าเนินงานท่ีดี ถึงดี
เลิศไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

การเปรียบเทียบ (C-Comparison) หมายถึง แนวโน้มของผลการด าเนินงานในเชิง
เปรียบเทียบซ่ึงเกณฑป์ระกอบดว้ย 

C.1 ไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ไม่มีการแสดงแนวโน้มของผลการ
ด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบ 

C.2 เร่ิมมีการแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงานเป็นบางเร่ือง ไม่ชดัเจนหรือส่วน
ใหญ่มีแนวโนม้ท่ีไม่ดี 

C.3 เร่ิมมีการแสดงแนวโน้มของผลการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบบางส่วนชัดเจน 
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

C.4 มีแนวโน้มระดบัผลการด าเนินเนินงานเชิงเปรียบเทียบบางเร่ืองระดบัดีถึงดีมาก 
การบรรลุพนัธกิจของสาขาวิชามีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจน 

C.5 มีแนวโน้มระดบัผลการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบท่ีดีข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็นส่วน
ใหญ่ แสดงความเป็นผูน้ าและรักษาระดบัผลการด าเนินท่ีดีเลิศไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

การบูรณาการ (I-Integration) หมายถึงผลการด าเนินงานมีการสอดคลอ้งอยา่งกลมกลืน
ในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคร์ะดบัสาขาวิชา เกณฑป์ระกอบดว้ย 

I.1 ไม่มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงหรือสอดคลอ้งกนัในทุกรายกระบวนการ ผลการ
การด าเนินงานส่วนใหญ่ตอ้งการการปรับปรุงเร่งด่วน 

I.2 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงหรือสอดคลอ้งกนัในบางกระบวนการอยู่ในระดบั
ตอ้งการการปรับปรุง 

I.3 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัในบางกระบวนการอยู่ในระดบั
พอใช ้

I.4 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัในกระบวนการส่วนใหญ่อยู่ใน
ระดบัดี 

I.5 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัในทุกกระบวนการ อยูใ่นระดบัดีมาก 
ส่วนการรายงานการประเมินผลการด าเนินการตามเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบดว้ย 
1. รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 1: SA.R1) ซ่ึงเร่ิมในช่วง

เร่ิมตน้ของวงรอบของการประเมิน-การพฒันา ท่ีให้ขอ้มูลป้อนกลบั เพื่อใช้เป็นขอ้มูลเพื่อการ
ปรับปรุง (Opportunity For Improvement - OFI) ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบั
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งในมิติกระบวนการและมิติดา้นผลลพัธ์ เพื่อน าผลไปใชใ้นการจดัท า
กรอบพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการของสาขาในช่วงท่ี 1 ซ่ึงเป็น (Improvement Plan 1 หรือ 
IP.1) 

2. รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit Report – QA.R.) จะเป็นการ
รายงานผลจากการติดตามการปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการ หลงัจากการด าเนินงานตาม
วงรอบการด าเนิน การพฒันาในระยะต่างๆ (D.1....D.6) รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ (Quality 
Audit Report – QA.R.)น้ี เม่ือครบวงรอบระยะ 3 ปีการศึกษาจะเป็นรายงาน QA.R.1, QA.R.2 - 
QA.R.6) รายงานการตรวจติดตามคุณภาพน้ี จะให้ขอ้มูลป้อนกลบัในช่วงท่ี 2-6 ซ่ึงเป็นขอ้มูลเพื่อ
การปรับปรุง (Opportunity For Improvement - OFI) ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ี
ระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทั้งมิติกระบวนการและมิติดา้นผลลพัธ์ เช่นเดียวกนั เพื่อน าผลไป
ใช้ในการจัดท าการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการของสาขาในช่วงต่อๆไป ตามวงรอบการ
ด าเนินงาน 

3. รายงานสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสาขาวิชา (Program Quality 
Report – PQ.R) เป็นสรุปผลรวม เม่ือการด าเนินครบ 6 วงรอบในระยะ 3 ปีการศึกษา จะเป็นรายงาน
สรุปถึงสถานภาพหรือผลการพฒันาซ่ึงเป้นความส าเร็จโดยรวม เม่ือครบวงรอบการด าเนินงาน ซ่ึง
ช่วยใหส้ามารถก าหนดการด าเนินการในขั้นต่อไปได ้ในลกัษณะท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการ
บริหารจดัการตามแนวเกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ คือ การทบทวนสถานภาพการ
พฒันาการบริหารจดัการของสาขาวิชา เพื่อก าหนดการด าเนินงานขั้นต่อไป ท่ีอาจเป็นการจดัท าแผน
ปรับปรุงและด าเนินการพฒันาตามวงรอบการประเมินผล-การพฒันา หรือด าเนินการในขั้นต่อไป 
หรือ เพื่อจดัเขา้สู่ระบบท่ีกา้วหนา้ต่อไป (เม่ือมีความพร้อมสูงและถา้เป็นไปได)้ 
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บทที ่5 
สรุป  อภปิรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
รายงานการวิจัยในบทน้ี เป็นการน าเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และ

ขอ้เสนอแนะ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อศึกษาองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของ

การบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานฯ ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายใน และตามกรอบ
เกณฑ์การประเมินระบบบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ  
ท่ีเหมาะสมกบับริบทส าหรับสาขา วิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 2) เพื่อศึกษาสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพฒันาการบริหารจัดการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
ท่ีสอดคลอ้งระบบประกนัคุณภาพภายใน และตามกรอบเกณฑก์ารประเมินระบบบริหารจดัการสู่
ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 3) เพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหาร
จดัการเพื่อการด าเนินงานฯ ท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพภายใน สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑ์
การประเมินการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ ท่ีเหมาะสม
และเป็นไปได ้ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การบริหารบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ี
เหมาะสมและมีความความเป็นไปไดใ้นภาคปฏิบติัท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภฏัไดผ้ลดงัน้ี 
 
5.1  สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาเพื่อก าหนดองคป์ระกอบองคป์ระกอบการศึกษาภาคสนามระบบบริหารและ
การบริหารคุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และการจดัท ารูปแบบและกลไก 

5.1.1 ผลการศึกษาเพื่อก าหนดองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี
ประกอบดว้ย 12 องคป์ระกอบหลกั และ 52 องค ์ประกอบยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 

1. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการน าองคก์รท่ีระดบัสาขา องคป์ระกอบยอ่ยมีดงัน้ี   
1.1 ผูบ้ริหารมีบทบาทก าหนดค่านิยมและทิศทางของสาขา โดยใหบุ้คลากรมีส่วนร่วม 
1.2 ผูบ้ริหารส่ือสารใหบุ้คลากรในสาขาเกิดความเขา้ใจร่วมกนัในวิสยัทศัน์  

พนัธกิจ และเป้าหมายของสาขาวิชา 
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1.3 ผูบ้ริหารมอบหมายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
1.4 ผูบ้ริหารทบทวนทิศทางและติดตามผลการด าเนินงานของสาขา 
1.5 ผูบ้ริหารปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
1.6 ผูบ้ริหารมีส่วนร่วม สนบัสนุนกิจกรรมของสังคมชุมชนและมีความรับผดิชอบ

ต่อสงัคม 
1.7 ผูบ้ริหารมีพฤติกรรมท่ีเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 

2. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการวางแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ องคป์ระกอบยอ่ยมี
ดงัน้ี   

2.1 สาขาวิชามีกระบวนการวางแผนกลยทุธ์ท่ีเป็นวงจรอยา่งเป็นระบบท่ีสามารถน าไป
ปฏิบติัได ้

2.2 สาขาวิชามีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ 
2.3 สาขาจดัสรรทรัพยากร ควบคุม /ติดตาม/ประเมินแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
2.4 สาขาวิชามีการปรับปรุง ทบทวนและถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติั” 

3. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิต องคป์ระกอบยอ่ยมี
ดงัน้ี   

3.1 สาขาวิชามีการพัฒนาและด าเนินงานบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตร 

3.2 สาขาวิชามีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
3.3 สาขาวิชามีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
3.4 สาขาวิชามีการจดัการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 
3.5 สาขามีโครงการ หรือกิจกรรมหรือการสนับสนุนการพฒันาหลกัสูตรและ 

การเรียนการสอนซ่ึงบุคคลองคก์รและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 
3.6 สาขามีการบริหารวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสาขาวิชา 
3.7 สาขามีการบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจดัส่ือและเทคโนโลยใีนการเรียนรู้ 

บริการการศึกษาอ่ืนๆ และการส่งเสริมนกัศึกษา บุคลากร และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
4. องค์ประกอบหลกั ดา้นการให้ความส าคญักบัผูเ้รียน ผูป้กครองและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

องคป์ระกอบยอ่ยมีดงัน้ี   
4.1 สาขาวิชามีวิธีการศึกษาหาข้อมูลเก่ียวกับความต้องการและความคาดหวัง  

ของนกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  
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4.2 สาขาวิชามีวิธีการสร้างความผูกพนั สร้างความสัมพนัธ์และการจัดการขอ้
ร้องเรียนใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

4.3 สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ผูป้กครอง ผูมี้ส่วน
เก่ียวขอ้ง และน าผลมาปรับปรุง  

5. องค์ประกอบหลัก ด้านการประเมินการด าเนินงานและการจัดการความรู้
องคป์ระกอบ 

5.1 สาขาวิชามีการประเมินผลการด าเนินโครงการของสาขา 
5.2 สาขามีระบบกลไกการบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรคแ์ละมี

กระบวนการเผยแพร่ การแสวงหาความรู้ การรวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดแลกเปล่ียนเรียนรู้
ความรู้ระหวา่งบุคลากร 

5.3 สาขาวิชามีการจัดการสารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศ และใช้ขอ้มูลเพื่อ
สนบัสนุนการตดัสินใจ  

6. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการบริหารท่ีให้ความส าคญัแก่บุคลากร องคป์ระกอบยอ่ย
ประกอบดว้ยดงัน้ี   

6.1 สาขาวิชามีการสรรหา และการเลือกบุคลากรอยา่งเป็นระบบ มีมาตรฐาน 
6.2 สาขาวิชามีการแลกเปล่ียนความรู้ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร 
6.3 สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการปฏิบติังานของบุคลากร 
6.4 ผูบ้ริหารสาขาวิชาใหค้วามส าคญัและมีการมอบอ านาจในการตดัสินใจและมีส่วน

ร่วมในการด าเนินการ 
6.5 สาขามีการสร้างแรงจูงใจ สร้างให้ความตระหนกัเห็นความส าคญัในการท างาน

และความกา้วหนา้ในอาชีพ 
6.6 สาขาใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของบุคลากร 

7. องค์ประกอบหลัก ด้านกระบวนการด าเนินงานสนับสนุน องค์ประกอบย่อย
ประกอบดว้ยดงัน้ี   

7.1 สาขามีกระบวนสนบัสนุนการด าเนินงานประจ าวนั จดัสถานท่ี พสัดุ ครุภณัฑ ์
ของสาขาวิชาอยา่งเป็นระบบ 

7.2 สาขาวิชามีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได ้
7.3 สาขามีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการสาขา 
7.4 สาขามีการจดัการดา้นการตลาดและการประชาสัมพนัธ์ 
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7.5 สาขามีการบริหารความเส่ียงและการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีความคล่องตวั 
และยดืหยุน่ 

7.6 สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 
8. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการจดักิจกรรมนกัศึกษา องคป์ระกอบยอ่ย คือ 

8.1 สาขามีระบบและกลไกการให้ค  าปรึกษาและบริการด้านขอ้มูลข่าวสารให้แก่
นกัศึกษา  ศิษยเ์ก่า  ศิษยปั์จจุบนั และเครือข่าย 

8.2 สาขามีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา   
8.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

9. องคป์ระกอบหลกั ดา้นการวิจยัและการสร้างนวตักรรม  องคป์ระกอบยอ่ยมีดงัน้ี   
9.1 สาขามีการสนับสนุนให้อาจารย์การผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อ

พฒันาการเรียนการสอน 
9.2 สาขามีการบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
9.3 สาขามีการสนับสนุนการวิจัยท่ีมีความสอดคล้องและตอบสนองต่อความ

ตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม  
10.   องคป์ระกอบหลกั ดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม องคป์ระกอบยอ่ย คือ   

10.1 สาขามีการสนับสนุนและส่งเสริมให้บูรณาการงาน หรือกิจกรรมท านุบ ารุง  
ศิลปวฒันธรรมกบัการสอน กิจกรรมเรียนรู้เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม. 

10.2 สาขามีการอนุรักษพ์ฒันาและเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม 
10.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการการท านุบ ารุงฯ 

11.  องคป์ระกอบหลกั ดา้นการประกนัคุณภาพของสาขา  องคป์ระกอบยอ่ยคือ   
11.1 สาขามีการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบวนการบริหาร 

สาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
11.2 สาขามีการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา  
11.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาจดัท าแผนคุณภาพ 

12. องคป์ระกอบหลกั ผลการด าเนินงาน องคป์ระกอบยอ่ยมีดงัน้ี   
12.1 สาขามีผลการด าเนินงานครบทุกองคป์ระกอบ เช่น การน าองคก์ร การเรียนรู้  

บุคลากร การบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิต 
12.2 สาขามีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 
12.3 สาขามีการสะทอ้นระดบัประสิทธิผลในผลการด าเนินงาน 
12.4 สาขามีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง 
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5.1.2 ผลการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการในการพฒันาการบริหารจัด  
การเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการบริหารจดัการตามองค์ประกอบของแนวเกณฑ์ของ
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา การจดัโครงสร้างการบริหารงานเป็นแบบเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ มีการตั้งประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร แต่ขณะน้ีสาขายงัไม่มี
ระบบการปรับปรุงคุณภาพการบริหารของสาขาท่ีสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ
ท่ีชดัเจน ในเร่ืองการจดัการความรู้ และขอ้มูลสารสนเทศ ยงัขาดความต่อเน่ืองและไม่เป็นปัจจุบนั 

สาขาวิชามีความตอ้งการพฒันาการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่
ความเป็นเลิศ รวมทั้งบูรณาการงานประกนัคุณภาพใหเ้ขา้กบัเน้ืองานหรือภาระงานของแต่ละบุคคล 
และการสร้างความตระหนกัและเห็นความส าคญัของงานประกนัคุณภาพ จึงตอ้งมีการเตรียมการท่ี
ระดบัสาขาวิชาให้มีความพร้อมและไม่เป็นการเพิ่มภาระงานในสาขามากนกั ผูท่ี้มีความส าคญัคือ
ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการหลกัสูตร ท่ีตอ้งให้ความส าคญั เร่ิมตั้งแต่ก าหนดนโยบาย
คุณภาพท่ีระดับสาขาวิชาให้ชัดเจน และท าความเข้าใจร่วมกัน รับผิดชอบในการติดตาม  

การตรวจสอบ ประเมิน การเขียนรายงานท่ีตอ้งเขียน 2 รอบต่อภาคการศึกษา และดูแลด าเนินการ
ใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ก ากบัการด าเนินงาน ระบบงานและกลไกในการด าเนินงาน 
อีกทั้งมีการให้ก าลงัใจ และพฒันาระดบัการให้รางวลั ซ่ึงจะส่งผลให้ระบบบริหารคุณภาพท่ีระดบั
สาขาวิชาประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการบริหารสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

หากน ารูปแบบและกลไกการบริหารคุณภาพแบบใหม่ท่ีสร้างข้ึนน้ีมาปรับใช ้สามารถ
ปรับการจดักลุ่มงานมาใช้ตามรูปแบบใหม่ได ้เพราะมีลกัษณะของการท างานคลา้ยคลึงกบัการ
ประกนัคุณภาพภายในปัจจุบนั แต่การด าเนินการบริหารเพื่อพฒันาการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ
จะตอ้งจัดตั้ งทีมงานและมีแผนงานรองรับ มีการมอบหมายให้มีผูท่ี้รับผิดชอบด าเนินการตาม
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของทั้ง 12 องคป์ระกอบ แลว้น าผลมารวมกนั เพื่อพิจารณา
ประเด็นเชิงการบริหารจดัการ ท่ีตอ้งการการแกไ้ข ปรับปรุงหรือพฒันา มีการด าเนินการตาม 
วงรอบการตรวจประเมิน–การพฒันาปรับปรุง ซ่ึงมีลกัษณะของการท างานคลา้ยคลึงการประกนั
คุณภาพภายในปัจจุบนัในบางส่วนอยูแ่ลว้ หากปรับใหเ้หมาะกบัการด าเนินงาน ก็จะมีความเป็นไป
ไดใ้นการปฏิบติั แต่อาจตอ้งใชเ้วลาบา้ง 

ขอ้ดีคือ ท าให้สาขาวิชามีขั้นตอนการด าเนินงาน มีการช้ีน าในทางปฏิบติั มีเคร่ืองมือ
หรือมีแนวทางและกลไกการด าเนินงานท่ีชัดเจนลงถึงในระดับสาขาวิชา การจัดท ากรอบการ
ด าเนินงานและกลไกการด าเนินงานตามวงรอบสามปี สามารถท าให้เห็นผลและสามารถอา้งอิงกบั
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การประกนัคุณภาพทั้งภายในภายนอกได ้ท าให้เห็นความโดดเด่นของสาขาชดัเจนข้ึน และเป็นการ
ช่วยช้ีชดัว่าสาขามีคุณภาพในส่วนใด และควรปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการในเร่ืองใด ทั้งยงั
เป็นส่วนเสริมและครอบคลุมมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกตวัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั และ
จะกลายเป็นกลไกการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชาโดยเฉพาะท่ีสอดคลอ้งและสามารถด าเนินการ
คู่ขนานไปกบัระบบ มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) กบัแนวการประเมินตาม
เกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และสามารถเช่ือมโยงกบักรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ได ้จะท าใหก้ารด าเนินงานของสาขาวิชาเป็นไปดว้ยดี การบริหารเพื่อน าไปสู่ความ
เป็นเลิศกน่็าจะมีโอกาสมากข้ึน  

5.1.3 รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศท่ีเหมาะสมและมีความความเป็นไปไดใ้นภาคปฏิบติั  ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั  

รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ 
เป็นเลิศ ดงัภาพรวมต่อไปน้ี 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ภาพที่ 5.1  รูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

 
 

    หลกัการและวตัถุประสงค ์

 
การเตรียมการ 

ท่ีระดบั 
สาขาวิชา 

 
การด าเนินงาน 
ตามวงรอบ 

การประเมิน-การพฒันา 
ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา 

 
การสรุปผลการพฒันา
คุณภาพการบริหารและ
ทบทวนสถานภาพ 

การพฒันา 

องคป์ระกอบ :  12  องคป์ระกอบหลกั  52 องคป์ระกอบยอ่ย 

โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการเพือ่การด าเนินงาน
วิชา 
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1. หลกัการและวตัถุประสงค ์
1.1  หลกัการ  

รูปแบบน้ีใชห้ลกัการการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหาร
ท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศ เน้นการประยุกต์ใช้ท่ีระดับสาขาวิชา เพื่อให้ขอ้มูลโดยเฉพาะ เพื่อการ
ปรับปรุงกลไกการบริหารในขั้นตน้ (Opportunity for Improvement-OFI) ในแต่ละประเด็น  
มีจุดเนน้ในการน าเสนอแสดงการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารในบริบทของสาขาวิชา ซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าคัญของการวิจัยการบริหารสู่ความเป็นเลิศในระดับสาขาวิชา เพื่อการพฒันา 
การบริหารคุณภาพท่ีบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับระดบัสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีแนวปฏิบัติท่ีสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา(QA)ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
(TQC) และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

1.2  วตัถุประสงค ์  
รูปแบบและกลไกระบบน้ีมีเพื่อให้เป็นระบบและเคร่ืองมือในการตรวจประเมิน ท่ีให้

ขอ้มูลเพื่อการปรับปรุง (Opportunity For Improvement - OFI) ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็น
เลิศ ท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเป็นส าคญั 
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ภาพที ่5.2  โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานฯและการจดักลุ่มงานท่ีระดบั
สาขาวิชา 
 

กลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานฯท่ีระดบัสาขาวิชา 
กลไกการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีระดับสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ ประกอบดว้ย 1) การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชา 2) การด าเนินการตามวงรอบ 
การตรวจประเมิน –การพฒันาการ ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา และ3) การสรุปผลการพฒันาคุณภาพ
การบริหารและการทบทวนสถานภาพการพฒันา ดงักรอบการด าเนินงานและกลไกในรายละเอียด
ต่อไปน้ี 

 
 
 

ดา้นการจดั การ
เรียนการสอน
และผลิตบณัฑิต 

ดา้นการและ
บริการชุมชนและ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 

ดา้นการวจิยั/
จดัการความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ดา้นการ
ประกนั
คุณภาพ 

 

ดา้นกิจการ
นกัศึกษา 
ชุมชน/
เครือข่าย 

 

ดา้นการ
บริหารงาน
ธุรการทัว่ไป 

-หลกัสูตร  
-วางแผนพฒันา  -
จดัตารางสอน  
-การสอน  
- การฝึกประสบ 
การณ์วิชาชีพ  
-การฝึกงาน  
-การนิเทศ 
-การปฐมนิเทศ  
–การสัมมนา 
         ฯลฯ  

-โครงงานบริการ
วิชาการ  
-การติดต่อ
ประสานงาน
เครือข่าย/ชุมชน 
ผูป้ระกอบการ 
และหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 
      ฯลฯ 

-การด าเนินงาน
ดา้นการวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
-นวตักรรมการ
เรียนการสอน  
-เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
จดัการเรียนการ
สอน 

-การจดัการความรู้ 
        ฯลฯ 
 

-การด าเนิน งานดา้น 
เอกสาร/ธุรการ/การ 
เงิน/โครงการ /พสัดุ 
- การใชอ้าคาร
สถานท่ี 

-การเบิกวสัดุ
ครุภณัฑ ์ 
-งานบุคลากร  
/อบรม/สัมมนา 
ประชุม/ศึกษาดูงาน 

         ฯลฯ 
 

-งานประกนั
คุณภาพ 

-การประเมิน
คุณภาพสาขา 
(ตามแนวทาง
เกณฑก์ารบริหาร
สู่ความเป็นเลิศ)   
           ฯลฯ 

 

-กิจกรรมพฒันา
นกัศึกษา  
-การส่งเสริม
คุณธรรมจริย 
ธรรม  
-การแกปั้ญหา  
-การแนะแนว
อาชีพ  
-การบริการ
ผูป้กครองและผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 
    ฯลฯ 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขา / ประธานโปรแกรมวิชา 
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กรอบการด าเนินงาน
ใระดับสาขาวชิา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

……………………
……………………
………………… 
                  การ
เตรียมการที่ระดับ
สาขาวชิา 
                   
ภาพที ่5.3  กลไกบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบัสาขาวิชา 
 

การด าเนินการตามวงรอบ  การตรวจประเมิน-การพฒันา 
ช่วงระยะ  3  ปีการศึกษา 

1.การประเมินและรายงานผลการประเมินตนเอง   
 (Self-Assessment 1 & Self-Assessment Report.1 )  
2.การจดัท าแผนปรับปรุง    
(Improvement Planning 1)  
3.ด าเนินการพฒันา 1 
 ( Developmment.1) 
4.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 1  
(Quality Audit. 1 & Quality Audit Report.1)  
5.การจดัท าแผนปรับปรุง 2 
 (Improvement Planning 2 )  
6.การด าเนินการพฒันา 2   
(Developmment.2) 
7.การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 2 
 (Quality Audit. 2 & Quality Audit Report.2)  
8.การจดัท าแผนปรับปรุง 
 ((Improvement Planning 3 )  
9. การด าเนินการพฒันา 3 
( Developmment.3) 
10.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ3       
 (Quality Audit. 3 & Quality Audit Report 
11.การจดัท าแผนปรับปรุง 
 (Improvement Planning 4 )  
12.การด าเนินการพฒันา 4   
(Developmment.4) 
13.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ4 
(Quality Audit.4 & Quality Audit Report.4)  
14.การจดัท าแผนปรับปรุง 5  
(Improvement Planning 5)  
15.การด าเนินการพฒันา 5  
(Developmment.5) 
16.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ5  
 (Quality Audit. 5 & Quality Audit Report.5)  
17.การจดัท าแผนปรับปรุง 6.          
(Improvement Planning 6 )  
18.การด าเนินการพฒันา 6  
(Developmment.6) 
19.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ6 
 (Quality Audit.6 & Quality Audit Report.6)  
 
 
 
       

 

 
 

การสรุปผลการพฒันา
คุณภาพการบริหารและ
ทบทวนสถานภาพการ

พฒันา 
 

1) สรุปผลส าเร็จในการ
พฒันาคุณภาพการบริหาร
จดัการ   
 2) ทบทวนสถานภาพของ
พฒันาการบริหารจดัการ 
       2.1  สรุปผลการ
ทบทวนสถานภาพการ
พฒันาการบริหาร              
( จดัท ารายงานผลการ
ติดตามผลการพฒันา
คุณภาพการบริหารของ
สาขาวิชา   (Self-
Assessment Report. ) 
        2.2  การจดัท าแผน
ปรับปรุงและด าเนินการ
พฒันาตามวงรอบการ
ประเมินผล-การพฒันา  
หรือด าเนินการในขั้น
กา้วหนา้ต่อไป หรือ  
         2.3  สรุปผลและ
สถานภาพการพฒันา การ
บริหารฯ เพื่อจดัเขา้สู่
ระบบรางวลั (ถา้มี) หรือ 
         2.4  เสนอตวัเขา้สู่
กระบวนการพิจารณาตาม
เกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ต่อไป    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการส าหรับ
สาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

1) การจัดระบบและโครง 
สร้างกลไกการด าเนินงาน 
2) การสร้างความเขา้ใจและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3) การก าหนดนโยบายและ
แผนการบริหารตามแนว ทาง
สู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชา 
4) การตั้งกลุ่มท างาน 
เฉพาะดา้น 
5) การร่างแผนการ 
ด าเนินงานและการจดัสรร 
ทรัพยากร 
6) การก าหนดกรอบแนว 
การประเมินและแนวทางการ
พฒันาการบริหารสู่ความเป็น
เลิศของสาขา วิชา ตามวงจร
การตรวจประเมิน-การจดัท า
รายงาน-การจดัท าแผน 
พฒันา-การด าเนิน การพฒันา
ปรับปรุง รายงาน-การจดัท า
แผนพฒันา-การด าเนินการ
พฒันาปรับปรุง 
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การเตรียมการท่ีระดบัสาขา 
การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบดว้ย 
1) การจดัระบบและโครง สร้างกลไกการด าเนินงาน 
2) การสร้างความเขา้ใจและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 
3) การก าหนดนโยบายและแผนการบริหารตามแนว ทางสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชา 
4) การตั้งกลุ่มท างานเฉพาะดา้น 
5) การร่างแผนการด าเนิน งานและการจดัสรรทรัพยากร 
6) การก าหนดกรอบแนวการประเมินและแนวทางการพฒันาการบริหารสู่ความเป็น

เลิศของสาขาวิชา ตามวงจรการตรวจประเมิน-การจดัท ารายงาน-การจดัท าแผนพฒันาการ
ด าเนินการพฒันาปรับปรุง (จดัท ารายงานผลการติดตามผลการพฒันาคุณภาพการบริหารของ
สาขาวิชา) 

แนวการประเมินตามกรอบการประเมินการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศของ
สาขาวิชา 

ส่วนท่ีเป็นแนวเกณฑ์การประเมินท่ีให้ขอ้มูลเพื่อการปรับปรุง (Opportunity for 
Improvement - OFI) ซ่ึงจะเป็นกลไกส าคญัส าหรับการปรับปรุงการบริหารคุณภาพในระดบัสาขา 
วิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ ได้โดยตรงจะครอบคลุมการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษา (QA) ในระบบปัจจุบนัและสอดคลอ้งตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จะให้
ขอ้มูลรายงานใน 12 องคป์ระกอบหลกั 52 องคป์ระกอบยอ่ย ในมิติดา้นกระบวนการ และ มิติดา้น
ผลการด าเนินงาน ตามแนว A-D-L-I และ Le-T-C-I 

การประเมินการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศในแต่ละองคป์ระกอบแต่ละหวัขอ้ จะ
ประเมินใน 2 มิติ คือ มิติดา้นกระบวนการ (Process) และ มิติดา้นผลการด าเนินงาน หรือ ผลผลิต 
หรือ ผลลพัธ์ (Result) รายละเอียดแนวทางของแต่ละมิติมีดงัน้ี 

มิติด้านกระบวนการ (Process) เป็นการตรวจประเมินวิธีการหรือกระบวนการ
ด าเนินงานตามหัวขอ้ในองค์ประกอบท่ี 1-11 หรือปรับปรุงตามขอ้ก าหนดในเร่ือง แนวทาง – 
การถ่ายทอดสู่การปฏิบติั-การเรียนรู้ และการบูรณาการ ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. แนวทาง (A- Approach) หมายถึงการตรวจประเมิน แนวทางท่ีเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  วิธีการท่ีใชเ้พื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงค ์

A.1  ไม่มีแนวทาง  เป็นระบบ 
A.2  เร่ิมมีแนวทางหรือเพิ่งเป็นระบบ 
A.3  มีแนวทางเป็นระบบและเร่ิมมีประสิทธิผลต่อขอ้ก าหนดบางส่วน 
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A.4  มีแนวทาง เป็นระบบดีและมีประสิทธิผลดี โดยรวม (ส่วนใหญ่) ขั้นดี 
A.5  เป็นระบบดีมากและประสิทธิผลดีมากทุกส่วน 

2. การถ่ายทอดสู่การปฏิบติั (D-Deployment) หมายถึง การตรวจประเมินความ
ครอบคลุมและทัว่ถึงของการน าสู่การปฏิบติัท่ีมีประสิทธิผล 

D.1 ไม่มีการถ่ายทอดไปปฏิบติั หรือ มีเลก็นอ้ย 
D.2 ถ่ายทอดไปปฏิบติั ขั้นเร่ิมตน้บางงาน   เพิง่เร่ิมปฏิบติับางงาน 
D.3 มีการถ่ายทอดไปปฏิบติัแลว้ แต่ยงัไม่ทัว่ถึงทุกงาน มีบางงานเพิ่งเร่ิม 
D.4 มีการปฏิบติัขั้นดีอย่างทัว่ถึง แมว้่ายงัมีความแตกต่างกนับา้งในหัวขอ้ยอ่ยของ

แต่ละหมวด ในองคป์ระกอบหลกั 
D.5 มีการปฏิบติัขั้นดีมาก อย่างทัว่ถึงทั้งสาขาวิชา ไม่มีความแตกต่างกนัในหัวขอ้

ยอ่ยของแต่ละหมวด ในองคป์ระกอบหลกั 
3. การเรียนรู้ (L-Learning) หมายถึงการตรวจประเมิน การประเมินและปรับปรุงการ

ท างานอยา่งเป็นระบบ 
L.1 ไม่เห็นแนวคิดในการปรับปรุง หรือปรับปรุงเม่ือเกิดปัญหา ยงัไม่มีการประเมิน 
L.2 เปล่ียนจากตั้งรับ มีแนวคิดในการปรับปรุง มีการประเมิน แต่ยงัไม่เป็นระบบ มี

การปรับปรุงบา้งเม่ือเกิดปัญหา 
L.3 เร่ิมมีแนวทางในการประเมิน และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ  มีการประเมิน

ปรับปรุงกระบวนการส าคญั 
L.4 มีระบบประเมินและปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลจริงและมีการเรียนรู้ขององคก์รใน

การปรับปรุง 
L.5 มีระบบการประเมินและปรับปรุงโดยใชข้อ้มูลจริงและมีการเรียนรู้ วิเคราะห์ 

แบ่งปันความรู้จนเห็นผลปรับปรุงท่ีดีข้ึนชดัเจน ในสาขาวิชานวตักรรม 
4. การบูรณาการ (I-Integration) หมายถึง การตรวจประเมิน ความครอบคลุมทัว่ถึง 

ความสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสาขา มีการบูรณาการของกระบวนการด าเนินงาน  
I.1  PDCA ไม่มีทิศทาง ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานสาขา แยกกนัท างาน   
I.2  PDCA เร่ิมมีทิศทางเดียวกนัร่วมกนัแกปั้ญหา       
I.3  PDCA เร่ิมมีทิศทางเดียวกนัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการพื้นฐานสาขาร่วมกนั

ท างาน    
I.4  PDCA มีทิศทางเดียวกบัความตอ้งการพื้นฐานของสาขาเป็นอย่างดีร่วมกนั

ท างานและแกปั้ญหา  
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I.5 PDCA มีทิศทางเดียวท่ีบูรณาการกบัความตอ้งการของสาขาเป็นอยา่งดี 
มิติด้านผลการด าเนินงาน หรือผลลพัธ์ (Result) เป็นการตรวจประเมินผลการ

ด าเนินงาน ผลผลิตหรือผลลพัธข์องสาขาวิชา ในการท่ีบรรลุผลตามขอ้ก าหนดในองคป์ระกอบท่ี 12 
ในเร่ือง ระดบั-แนวโนม้-การเปรียบเทียบและการบูรณาการดงัรายละเอียดต่อไปน้ี   

1. ระดบั (Le-Level) หมายถึง การแสดงผลการด าเนินการในปัจจุบนั ความครบถว้น
ของผลการด าเนินงาน 

L.1 ไม่ไดแ้สดงผลการด าเนินงาน หรือ มีผลการด าเนินงานท่ีไม่ดี 
L.2 มีรายงานแสดงผลการด าเนินงานน้อย มีการปรับปรุงบ้าง เ ร่ิมมีผลการ

ด าเนินงานท่ีดีเป็นบางเร่ือง 
L.3 มีรายงานการแสดงผลการด าเนินงาน มีการปรับปรุงและมีผลการด าเนินงานท่ี

ดีหลายเร่ือง 
L.4 มีรายงานแสดงผลการด าเนินงาน มีการปรับปรุงผลการด าเนินงานท่ี ดีในเกือบ

ทุกเร่ือง 
L.5 มีรายงานแสดงผลการด าเนินงานท่ีดีถึงดีเลิศ  ครอบคลุมขอ้ก าหนดส าคญัเป็น

ส่วนใหญ่ 
2.  แนวโนม้ (T-Trend) หมายถึง แนวโนม้ทางบวกหรือทางลบท่ีแสดงถึงระดบัของผล

การด าเนินงานท่ีได ้ตามเกณฑซ่ึ์งประกอบดว้ย  
T.1 ไม่มีรายงานขอ้มูล หรือมีขอ้มูลแสดงระดับผลการด าเนินงานท่ีไม่ดีขอ้มูล

แสดงแนวโนม้ทางลบ 
T.2 ไม่มีรายงานขอ้มูลท่ีแสดงแนวโนม้  หรือมีระดบัผลการด าเนินงานท่ีเร่ิมดีเพียง

เลก็นอ้ย เป็นบางเร่ือง 
T.3 แสดงให้เห็นว่า มีระดับผลการด าเนินงานท่ีเร่ิมดีเป็นบางเร่ือง มีการพฒันา

แนวโนม้ท่ีดี ท่ีมีความส าคญัต่อสาขาวิชา 
T.4 รายงานมีแนวโนม้ปรับปรุงทางบวก มีระดบัผลการด าเนินงานท่ีดีในเกือบทุก

เร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อสาขาวิชา 
T.5 มีรายงานรักษาแนวโนม้ปรับปรุงท่ีดี และรักษาระดบัผลการด าเนินงานท่ีดี ถึงดี

เลิศไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 
3. การเปรียบเทียบ (C-Comparison) หมายถึงแนวโน้มของผลการด าเนินงานในเชิง

เปรียบเทียบ ซ่ึงประกอบดว้ย 
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C.1 ไม่มีรายงานสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ ไม่มีการแสดงแนวโน้มของผลการ
ด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบ 

C.2 เร่ิมมีการแสดงแนวโนม้ของผลการด าเนินงานเป็นบางเร่ือง ไม่ชดัเจนหรือส่วน
ใหญ่มีแนวโนม้ท่ีไม่ดี 

C.3 เร่ิมมีการแสดงแนวโนม้ของผลการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบบางส่วนชดัเจน 
ส่วนใหญ่มีแนวโนม้ท่ีดีข้ึน 

C.4 มีแนวโนม้ระดบัผลการด าเนินเนินงานเชิงเปรียบเทียบบางเร่ืองระดบัดีถึงดีมาก 
การบรรลุพนัธกิจของสาขาวิชามีแนวโนม้ท่ีดีข้ึนอยา่งชดัเจน 

C.5 มีแนวโนม้ระดบัผลการด าเนินงานเชิงเปรียบเทียบท่ีดีข้ึนอยา่งต่อเน่ืองเป็นส่วน
ใหญ่แสดงความเป็นผูน้ าและรักษาระดบัผลการด าเนินท่ีดีเลิศไดเ้ป็นส่วนใหญ่ 

4. การบูรณาการ (I-Integration) หมายถึง ผลการด าเนินงานมีการสอดคลอ้งอย่าง
กลมกลืนในทุกกระบวนการและหน่วยงาน เพื่อสนบัสนุนเป้าประสงคร์ะดบัสาขาวิชา 

I.1 ไม่มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงหรือสอดคลอ้งกนัในทุกรายกระบวนการ  
ผลการการด าเนินงานส่วนใหญ่ตอ้งการการปรับปรุงเร่งด่วน 

I.2 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงหรือสอดคลอ้งกนัในบางกระบวนการอยู่ใน
ระดบัตอ้งการการปรับปรุง 

I.3 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกันในบางกระบวนการอยู่ใน
ระดบัพอใช ้

I.4 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงและสอดคลอ้งกนัในกระบวนการส่วนใหญ่อยู่
ในระดบัดี 

I.5 มีผลการด าเนินงานท่ีเช่ือมโยงสอดคลอ้งกนัในทุกกระบวนการ อยูใ่นระดบัดี
มาก 

การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและทบทวนสถานภาพการพฒันา 
การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและทบทวนสถานภาพการพฒันา ประกอบ 

ดว้ย 
1. การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารเม่ือด าเนินการตามวงรอบครบช่วงระยะ 3 

ปีการศึกษา   
2. การทบทวนสถานภาพการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการ เพื่อก าหนดแนวทางการ

ด าเนินงานในขั้นต่อไป   
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การสรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสาขาวิชา (Program Quality Report – 
PQ.R) จะเป็นสรุปผลรวม เม่ือการด าเนินครบวงรอบระยะ 3 ปีการศึกษา จะเป็นรายงานสรุปถึง
สถานภาพหรือผลการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการท่ีระดบัสาขาวิชาโดยรวมในองคป์ระกอบ
ต่างๆ ซ่ึงช่วยให้สามารถก าหนดการด าเนินการในขั้นต่อไปได ้ตามแนวเกณฑ์การประเมินการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ 

การทบทวนสถานภาพการพฒันาการบริหารจัดการของสาขาวิชา  เป็นการตรวจ
ทบทวน เพื่อก าหนดการด าเนินงานขั้นต่อไป ท่ีอาจเป็นการจดัท าแผนปรับปรุงและด าเนินการ
พฒันาตามวง รอบการประเมินผล-การพฒันาต่อไป หรือด าเนินการในขั้นกา้วหนา้ต่อไป หรือเพื่อ
จดัเขา้สู่ระบบรางวลั(ถา้มี) หรือเพื่อเสนอเขา้สู่กระบวนการพิจารณาตามเกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติ (TQA) ต่อไป (ถา้เป็นไปได)้ 
 
5.2  การอภิปรายผล 

จากผลการวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัน าเสนอการอภิปราย เป็น 7 ประเดน็ ดงัน้ี 
1. องคป์ระกอบท่ีเป็นตวัแปรของระบบประกนัคุณภาพทางการศึกษา (QA) ท่ีมีอยูใ่น

ปัจจุบนั มีส่วนใกลเ้คียงกบัระบบท่ีใชใ้น TQC ถึง 7-9 ส่วนดว้ยกนั เม่ือน าผลมาก าหนดองคป์ระกอบ
หลกั 12 องค์ประกอบหลกั กับองค์ประกอบย่อย 52 องค์ประกอบย่อย ก็จะสอดคลอ้งกับระบบ
ประกนัคุณภาพการศึกษา เกณฑก์ารประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และเกณฑคุ์ณภาพแห่งชาติ 
ขอ้คน้พบท่ีได้สอดคลอ้งกบักรอบแนวคิดการวิจยัท่ีตั้งไว  ้ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ ผูว้ิจยัก าหนด
องคป์ระกอบจาก แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจดัการคุณภาพแบบทัว่ทั้งองคก์ร จากผูว้างแนวคิด
ทางดา้นการควบคุมและการจดัการคุณภาพหลายท่าน บูรณาการเขา้กบัแนวคิดเกณฑร์างวลัคุณภาพ
แห่งชาติ หรือ MBNQA แนวคิดเกณฑ์การบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC) เกณฑ์รางวลัคุณภาพ
แห่งชาติของประเทศไทย (TQA) และแนวคิดการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) 
เช่ือมโยงกบัแนวคิดเกณฑ์ประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ระดบัอุดมศึกษาของไทย ผลการวิจยั
เป็นไปในทางเดียวกบังานวิจยัของ พิสณุ ฟองศรี (2548) ท่ีศึกษาการพฒันาและตรวจ สอบตวัช้ีวดั
ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ตามแนวทางรางวลัมลั
คอม บรัลดริจ เนชลัแนล ควอลิตี อวอร์ด พบว่า มีองคป์ระกอบ 7 ประการท่ีมีความสอดคลอ้งตาม
แนวทางรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ รางวลัคุณภาพแห่งชาติของไทย รางวลัการบริหารภาครัฐ 
และรางวลัคุณภาพแห่งชาติมลัคอร์มบลัดริตจ ์อีกทั้งสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อภิธีร์ ทรงบณัฑิตย ์
(2550) ซ่ึงพฒันาแบบประเมินสถานศึกษาตามแนวการประกันคุณภาพการศึกษาระบบ 
มลัคอม บลัดริจ ส าหรับสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีพบว่ามี 7 องคป์ระกอบหลกั 19 
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องคป์ระกอบยอ่ย ส่วนงานวิจยัของ รุ่งชชัดาพร เวหะชาติ (2548) พบว่า รูปแบบการบริหารคุณภาพ
ทั้งองคก์ารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา่มี 6 องคป์ระกอบ คือ 1) การน าองคก์รและการวางแผนกล
ยทุธ์ 2) ระบบและกระบวนการ 3) ทรัพยากรบุคคลและทีมงาน 4) การวิเคราะห์ การประเมินและ
การจดัการเรียนรู้ 5) ความพึงพอใจของผูเ้รียนและผูเ้ก่ียวขอ้ง 6) ผลลพัธ์องคก์ร และ งานวิจยัของ 
อนันต์ เตียวต๋อย (2551) ท่ีศึกษารูปแบบการบริหารคุณภาพแบบเบ็ดเสร็จในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล พบว่า มี 7 องค์ประกอบ ในขณะท่ีงานวิจยัของ ศุภลกัษณ์ เศษธะพานิช 
(2550) พบว่า ระบบการบริหารท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของสถานศึกษาเอกชน ประกอบดว้ย 9 
องคป์ระกอบหลกั 35 องคป์ระกอบยอ่ย มีแนวปฏิบติั 209 ขอ้ องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบ
ย่อย และรูปแบบท่ียืนยนัความเหมาะสม โดยผูท้รงคุณวุฒิ เม่ือตรวจสอบการน าไปใช้ในระดบั
สาขาวิชา ผูป้ฏิบติัในระดบัสาขาวิชามีความเห็นว่าเหมาะสมควรน าไปปฏิบติัได ้แต่ผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการบริหารคุณภาพและผู ้ปฏิบัติงาน ย ังมีความคิดเห็นไม่สอดคล้องกันในบางข้อทั้ งน้ี 
ผูท้รงคุณวุฒิอยากให้จดัลงรายละเอียดองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของรูปแบบและกลไก
การบริหารจัดการฯให้ครบทั้ งหมด แต่ในส่วนผูป้ฏิบัติอยากให้ตัด ลงรายละเอียดเฉพาะท่ีสาขา
จ าเป็นตอ้งใช ้แต่เม่ือสรุปความเห็นแลว้ มีความเห็นไปในทางเดียวกนัว่า จดัท ามาให้เห็นในภาพรวม 
ส่วนการน าไปปฏิบติัข้ึนอยูก่บับริบทของสาขาวิชาแต่ละแห่ง  

2. สภาพปัจจุบนั ปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ท่ี
สอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ พบวา่ ปัจจุบนัการจดัโครงสร้างการบริหารจดัการ
คุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชามีทั้งท่ีเป็นแบบทางการและไม่เป็นทางการ สาขาวิชาบางแห่งไม่ไดต้ั้ง
บุคลากรรับผิดชอบ ส่วนใหญ่ยงัเป็นไปตามท่ีระดบัคณะวิชาเป็นผูก้  าหนด และมอบหมายตวัช้ีวดั
ไปยงัสาขา ปัญหาท่ีพบในปัจจุบนั คือ ยงัขาดระบบและกลไกการจดัการความรู้ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 
  

  
  
 

 
 
 
 

ดา้นการจดั การ
เรียนการสอน
และผลิตบณัฑิต 

ดา้นการและ
บริการชุมชนและ 

ท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

 

ดา้นการวจิยั/
จดัการความรู้
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

ดา้นการ
ประกนั
คุณภาพ 

 

ดา้นกิจการ
นกัศึกษา 
ชุมชน/
เครือข่าย 

 

ดา้นการ
บริหารงาน
ธุรการทัว่ไป 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขา / ประธานโปรแกรมวิชา 

DPU



201 

จากการสนทนาเชิงลึกกบัผูบ้ริหาร และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการท างานประกนัคุณภาพ เห็น
ไปในทางเดียวกนัว่า หากมีการจดัโครงสร้างและกลุ่มงานตามกรอบ โครงสร้างและกลไกการ
บริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามรูปแบบน้ี โดยจดัให้มีงานประกนัคุณภาพเป็นพื้นฐานของการ
จดัการด าเนินงานท่ีสาขาวิชา การด าเนินงานก็น่าจะมีประสิทธิภาพดีข้ึน ครอบคลุมกลุ่มงานต่างๆ 
รวมทั้งงานจดัการความรู้และงานเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะปรากฏชดัเจน เป็นการบูรณาการงาน
ประกนัคุณภาพให้เขา้กบัเน้ืองานหรือภาระงานของแต่ละบุคคล และสร้างความตระหนกัและเห็น
ความส าคญัของบุคลากรในสาขาให้ตระหนักและเห็นความส าคญักบังานประกนัคุณภาพท่ีจะได้
ผลผลิตท่ีเป็นคุณภาพของนกัศึกษา รวมถึงการบริหารจดัการของบุคลากร 
3. รูปแบบและกลไกการด าเนินงานการบริหารจดัการ ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะสมและเป็นไปไดส้ าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยั 
ราชภฏั ประกอบดว้ยส่วนส าคญั 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นหลกัการและวตัถุประสงค์ รูปแบบและ
กลไกการด าเนินงานท่ีไดใ้ชห้ลกัการของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้งองคก์รเป็นพื้นฐานส าคญัในการ
บริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ มีการตรวจประเมินตามองคป์ระกอบยอ่ย ซ่ึงจะเป็นทั้งกลไกในการ
ตรวจประเมินและเป็นเคร่ืองมือท่ีให้ขอ้มูลสารสนเทศท่ีส าคญั เพื่อพฒันาคุณภาพการบริหารจดั 
การทัว่ทั้งสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ช่วยให้การด าเนินงานสอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัไดส้ะดวก แต่
ระบบและกลไกท่ีออกแบบข้ึนใหม่น้ี เนน้การประยกุตใ์ชท่ี้ระดบัสาขาวิชา เพื่อใหข้อ้มูลโดยเฉพาะ 
เพื่อการปรับปรุงกลไกการบริหารในขั้นตน้ (Opportunity for Improvement-OFI) ในแต่ละประเด็น
มีจุดเนน้ในการน าเสนอแสดงการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทั้งองคก์ารในบริบทของสาขาวิชา ซ่ึง
เป็นพื้นฐานส าคญัของการวิจยัการบริหารสู่ความเป็นเลิศในระดบัสาขาวิชา และพฒันาการบริหาร
คุณภาพไปสู่ระดบัคณะและมหาวิทยาลยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ชาคริต ชมช่ืน (2546, น. 23) ท่ี
มีแนวคิดของรูปแบบซ่ึงใชก้ารพฒันาเชิงระบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานและการพฒันา
ทั้งระบบโรงเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พิสณุ ฟองศรี (2548) และ P. Kluaypa และ S. O. 
Onuh (2010 ; http://www.iaeng.org/publication /WCE2010 /WCE2010_pp2102-2104.pdf) ท่ีสรุป
ไวใ้นทางเดียวกนัวา่ ปรัชญาของการรวมคุณภาพ Management (TQM) เป็นการจดัการคุณภาพท่ีจะ
บรรลุการปฏิบติัท่ีดีท่ีสุดส าหรับองคก์ร และในการปรับปรุงคุณภาพขององคก์รมีความจ าเป็นตอ้ง
จะด าเนินการอย่างต่อเน่ือง สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2539) และพนัธ์ศกัด์ิ 
พลสารัมย ์(2540, น.163-164) ซ่ึงงานวิจยัทั้งสองฉบบัมีกรอบแนวคิดของการบริหารคุณภาพทัว่ทั้ง
องคก์ร ซ่ึงสามารถน ามาเป็นพื้นฐานส าคญัของการบริหารท่ีมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ ทั้งยงัเป็นไปตาม
ผลการวิจยัของ Masood Abdulla Badri, Hassan Selim, Khaled Alshare, Elizabeth E. Grandon, 
Hassan Younis, Mohammed Abdulla, (2006; http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid 
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=1575558) ท่ีพบว่าความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน มีการเ ช่ือมโยงอย่างมีนัยส าคัญกับทุก
องคป์ระกอบของ Baldrige 

ส่วนท่ีสอง ประกอบด้วย โครงสร้างและกลไกการบริหารจดัการท่ีระดับสาขาวิชา 
องค์ประกอบ และกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานฯ ซ่ึงมีขั้นการด าเนินงาน 3 ส่วน คือ  
1) การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชา 2) การด าเนินตามวงรอบการการตรวจประเมินและพฒันาการ
บริหารฯ ตามวงรอบช่วงระยะ 3 ปี การศึกษา และ3) การสรุปผลส าเร็จในการพฒันาคุณภาพการ
บริหารและการทบทวนสถานภาพการพฒันา ซ่ึงใกลเ้คียงกบัผลการวิจยัของ สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ 
(2539) และพนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์(2540, น. 163-164) ท่ีพบว่ารูปแบบการบริหารประกอบดว้ยส่วน
ส าคญั 3 ส่วน คือ 1) แนวคิดและหลกัการ 2)โครงสร้างระบบงาน 3) ขั้นตอนการด าเนินงาน  
มีขั้นตอนการด าเนินงาน 4 ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการด าเนินงาน 2)ระยะการด าเนินงานตามแผน 
3) ระยะการตรวจประเมินผลการปฏิบติังาน 4) ระยะสรุปผลการด าเนินงาน 

การน ารูปแบบน้ีมาใช้ ควรมีการเตรียมการท่ีระดับสาขาวิชา ซ่ึงประกอบด้วย  
1) การก าหนดกลุ่มงานและบุคคลผูรั้บผิดชอบการด าเนินงานตามระบบ กลไกและแนวปฏิบติั  
2) การสร้างความเขา้ใจและเผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 3) การก าหนดนโยบายและแผนการ
บริหาร เพื่อใหเ้กิดความชดัเจนและสร้างความเช่ือมัน่ให้แก่คณะท างานของสาขา 4) ตั้งกลุ่มท างาน
เฉพาะดา้น 5) การวางแผนการด าเนินงานและการจดัสรรทรัพยากร  6) การก าหนดกรอบแนวการ
ประเมินและแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชา เป็นการก าหนดวงรอบการบริหาร
จดัการด าเนินการในระยะ 3 ปีการศึกษา ตามวงจรการตรวจประเมิน-การจดัท ารายงาน-การจดัท า
แผนพฒันา-การด าเนินการพฒันาปรับปรุง ในการสนทนาเชิงลึกผูท้รงคุณวุฒิในการก าหนด
นโยบาย วางแผนในเร่ืองการสร้างขวญัและก าลงัใจ ก าหนดค่าภาระงานและการให้รางวลั เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปไดด้ว้ยดี ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สมศกัด์ิ ดลประสิทธ์ิ (2539) และ 
พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์(2540, น.163-164) ท่ีพบว่า กระบวนการบริหารงานแบบมุ่งคุณภาพทัว่ทั้ง
องค์การท่ีเหมาะสมประกอบด้วย 1) การด าเนินการสร้างความรู้ความเขา้ใจ 2) การสร้างทีม
ด าเนินงาน 3) การนิยามและการส ารวจความตอ้งการของผูใ้ชบ้ริการ 4) การสร้างวิสัยทศัน์ ก าหนด
ภารกิจและก าหนดรางวลั 5) การก าหนดแผนและการด าเนินงาน 6) การด าเนินการจัดตั้ งทีม  
7) การสร้างความสมัพนัธ์ระหวา่งหน่วยงาน 8) การรายงานผลและวิธีใหร้างวลั 

4. ความเหมาะสมและการน าไปใช ้ในการสนทนากลุ่มพบว่ารูปแบบน้ีหากสามารถ
น ามาใชท่ี้ระดบัสาขาในทางปฏิบติัจะมีประโยชน์ เพราะสามารถเช่ือมโยงเกณฑ์ QA,PMQA,TQC 
และ TQA เขา้ด้วยกนัได้ ซ่ึงหลกัการและวตัถุประสงค ์โครงสร้างและกลไกการบริหาร  
องค ์ประกอบและกลไกการด า เนินงาน กรอบเกณฑ์การประเมิน ไดร้ับการย ืนยนัและ
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ตรวจสอบความเหมาะสม โดยผูท้รงคุณวุฒิและผูเ้ชี่ยวชาญ จากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ 
การประชุมสนทนากลุ่ม ซ่ึงมีความเห็นสอดคลอ้งกนัว ่าทั้ง  12 องคป์ระกอบหลกั และ  
52 องคป์ระกอบย่อย มีความเหมาะสมและครอบคลุม ในการน าไปใช้มีความเห็นขดัแยง้ในบาง
เร่ือง คือ ผูท้รงคุณวฒิุและผูบ้ริหารบางท่านเห็นว่ารูปแบบน้ีเหมาะกบัหน่วยงานท่ีมีขนาดปานกลาง 
เช่น คณะวิชามากกว่า การน ามาใชก้บัสาขาอาจมีขอ้จ ากดัในบางองคป์ระกอบท่ีสาขาไม่สามารถ
บริหารจดัการได ้เช่น งบประมาณ มุมมองของผูป้ฏิบติัจริงเห็นว่า ในสาขาวิชาท่ีมีความพร้อม
สามารถน ามาใชไ้ด ้เพราะตามปกติสาขาก็ไดด้ าเนินการอยูแ่ลว้ ส่วนการจดัวงรอบการด าเนินงาน
เป็นเวลาระยะเวลาสามปีการศึกษา จะท าให้เห็นความกา้วหนา้ของสาขาชดัเจนข้ึน เพราะตอ้งมีการ
แกปั้ญหาและใช้เวลาปรับปรุงการด าเนินงานในสาขาวิชานั้น สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฮอวก์ 
(Hawk.2004: http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?set_num=1.) ท่ีศึกษา เร่ืองความเขา้ใจ
และการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงานท่ีเป็นเลิศของระบบมลัคอม บลัดริจ มาใช้
ศึกษาในโรงเรียน 2 แห่ง ในรัฐอิลินอย (Illinois) พบว่า แนวคิดต่างๆพฒันาไดดี้ในช่วงภาวการณ์
พฒันาระยะท่ี 3 ของการใชร้ะบบมลัคอม บลัดริจ และมีการพฒันาทางบวกทุกองคป์ระกอบของ
โปรแกรมระบบมลัคอม บลัดริจ 

จากการสัมภาษณ์และสนทนาเชิงลึกทั้งผูบ้ริหารและผูท่ี้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ
สรุปในทางเดียวกนัวา่ สาขาวิชาตอ้งการการบริหารจดัการคุณภาพตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ และ
พฒันาระบบและกลไกการด าเนินงานใหค้รบวงจร ซ่ึงกรอบการด าเนินการตามแนวทางการบริหาร
สู่ความเป็นเลิศเหมือนเป็นการทบทวนการท างานของสาขา สาขาตอ้งปรับปรุงในองคป์ระกอบใด 
ถา้เร่ืองไหนด าเนินการไดดี้อยู่แลว้ก็ให้ท าต่อไป และตอ้งการสร้างคู่มือปฏิบติังาน ทั้งน้ีกรอบการ
ด าเนินงานสามารถปรับให้เหมาะกบัการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาได ้จะไม่เกิดแรงกดดนั เน่ืองจาก 
1) องคป์ระกอบไม่แตกต่างจากองคป์ระกอบท่ีท าในปัจจุบนัมากนกั 2) การประกนัคุณภาพท่ีผา่นมา
เม่ือท าเสร็จแลว้ แต่ไม่รู้ว่าจะพฒันาให้ก้าวหน้าสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากลได้อย่างไร  
3)โดยพื้นฐานของรูปแบบน้ีหากสาขาท าไดจ้ะเป็นขอ้ดี เพราะจะเป็นการปรับปรุงตนเอง ในระดบัท่ี
ท างานท่ีสาขาควรจะเป็น 4) หากท าแลว้ท าให้สาขาวิชาเกิดมาตรฐานท่ีเป็นสากลมากกว่าก็น่าจะ
ดีกว่า 5) องคป์ระกอบเขา้ใจง่ายกว่า ค  าอธิบายไม่ยุ่งยากเหมือนการประกนัคุณภาพแบบเดิม ท่ีตี 
ความล าบาก 6) รูปแบบน้ีถึงแมจ้ะมี 12 องคป์ระกอบ แต่องคป์ระกอบยอ่ยคลา้ยกนั ตอบค าถามได้
ง่ายเหมือนเป็นการพดูคุย จดบนัทึกงานท่ีท าสามารถเทียบการพฒันาของสาขาได ้7) ในการประกนั
คุณภาพภายในสาขากมี็การท ารายงานการประเมินตนเองเป็นแบบปีต่อปีอยูแ่ลว้ 

5. ปัญหาและอุปสรรคท่ีควรค านึงถึงในการบริหารจดัการคุณภาพในสาขาวิชา คือ  
1) ในช่วงเร่ิมตน้อาจมีปัญหาและอุปสรรคบา้ง 2) ลกัษณะเฉพาะบุคคลและสมรรถนะบุคคลใน
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สาขาวิชาท่ีไม่ตระหนกัความส าคญัของประกนัคุณภาพ 3) การอบรมลงไปไม่ถึงในระดบัผูป้ฏิบติั
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อนน ามาใช ้ 4) ขาดความร่วมมือในระดบับุคลากร ระดบัคณะวิชาจะตอ้งร่วมมือ
ดว้ย 5) ไม่มีบุคลากรสนับสนุนหรือรับผิดชอบงาน สาขาไม่มีเจา้หน้าท่ีงานประกนัคุณภาพ  
6) การแสดงหลกัฐานยืนยนัการท างานยงัตอ้งหามาประกอบเหมือนการประกนัคุณภาพแบบเดิม  
7) การประกนัคุณภาพแบบ QA ใชศ้พัทท่ี์ยากต่อการเขา้ใจ 8) คณะมีการเปล่ียนพนัธกิจ ยทุธศาสตร์
ทุกปี คณะควรปรับทุก 3-5 ปีเพื่อให้แนวทางการท างานเกิดความต่อเน่ือง 9) ทรัพยากรและ
งบประมาณในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไม่เพียงพอ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ เก็จกนก เอ้ือวงศ ์
(2546, น. 12) ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรค ไดแ้ก่การท่ีวฒันธรรมองคก์ารมีลกัษณะแตกแยก มีการแข่งขนั
ไม่ใหเ้กียรติและไม่ไวว้างใจกนัและกนั  ขาดการยอมรับความสามารถของเพื่อนครู ครูไม่ยอมรับ
การเปล่ียนแปลง และครูไม่เพียงพอ ครูขาดความรับผดิชอบความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีทศันคติไม่ดีต่อ
การประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งผูบ้ริหารไม่ให้เวลากบักระบวนการด าเนินงานการประกนั
คุณภาพ  

การน ากรอบการตรวจประเมินการพฒันาการบริหารจัดการคุณภาพมาใช้ในสาขา  
จากการสนทนาเชิงลึกและการประชุมกลุ่มเห็นว่าน่าจะเป็นไปได ้เน่ืองจากไม่ไดเ้พิ่มงานมากนัก 
แต่ตอ้งท าความเขา้ใจกนัในรายละเอียด เพื่อให้ง่ายในการปฏิบติังานและติดตามงาน  สาขาวิชาควร 
1) จดัแผนการด าเนินงานของสาขาวิชาให้สอดคลอ้งกบัแผนการด าเนินงานของคณะวิชาท่ีจดัไว ้  
2) บุคลากรเขา้มาใหม่ ตอ้งสร้างความเขา้ใจ และแบ่งงานใหบุ้คลากรทุกคนมีส่วนร่วม 3) สาขาวิชา
ควรสรุปรายงานเป็นรายภาคการศึกษา เพื่อรายงานผูบ้ริหารคณะวิชาทราบว่า สาขาวิชามีความ
ต้องการและจ าเป็นต้องท าโครงการใด ท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานของสาขา   
4) การน าไปใชจ้ริงอาจน าร่องก่อนในสาขาคหกรรมศาสตร์ ท าแลว้เป็นผลดีก็จะไดก้ระจายสู่สาขา
อ่ืน  5) การให้ค  าชมเชย การก าหนดภาระงาน ให้รางวลัเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้สาขาอ่ืนอยากท าบา้ง 
หรืออยากมีส่วนร่วมมากข้ึน 6) ควรมีแบบหรือตวัอยา่งให้ดู 7) การช้ีแจงความหมายของค าส าคญั  
ขั้นตอนการท างานอาจต้องมีแบบฟอร์มหรือคู่มือปฏิบัติงาน ก็จะด าเนินงานง่ายมากข้ึน ซ่ึง
ผูท้รงคุณวุฒิในการสนทนาเชิงลึก มีความเห็นในทางเดียวกันว่า รูปแบบน้ีดี ช่วยวางระบบให้
อาจารยร์วบรวมขอ้มูล  การมีกรอบด าเนินงานเป็นส่ิงดีท่ีช่วยประธานสาขาในการติดตามแผน 
เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแผนคณะไดส้ะดวกยิ่งข้ึน ซ่ึงระยะเวลาการด าเนินงานตามกรอบของสาขา
ในช่วง 3 ปีการศึกษาจะพฒันาสาขาวิชาให้กา้วหน้าข้ึนตามระดบั การสรุปรายงานผลการพฒันา
เป็นรายเทอมมีความเป็นไปได้ และหากสาขาวิชาตั้งใจจริงๆ ภายในสองปีก็จะเห็นความกา้วหนา้
พอสมควร 

DPU



205 

6. ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีจะท าใหเ้กิดความส าเร็จในการด าเนินงาน คือ การน าองคก์รท่ี
ระดบัสาขาวิชา ถา้ไม่มีการเปล่ียนแปลงในเร่ืองน้ี การด าเนินการเปล่ียนแปลงในดา้นอ่ืนๆ จะท าได้
ยาก จากการประชุมกลุ่มมีความเห็นไปในทางเดียวกนัว่า ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการ
หลกัสูตร มีบทบาทส าคญัในการขบัเคล่ือนรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการ โดยเฉพาะประธาน
สาขาวิชาตอ้งเร่ิมด าเนินการตั้งแต่  

1)  ก าหนดนโยบายคุณภาพใหช้ดัเจนและการเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชา 
2) การถ่ายทอดและท าความเขา้ใจร่วมกนัในระหวา่งบุคลากรในสาขาหากจะน า

รูปแบบใหม่น้ีมาใชใ้นการบริหารจดัการคุณภาพ 

3)  การก าหนดความรับผดิชอบในการติดตาม การตรวจสอบ การประเมิน และดูแล
ด าเนินการในแต่ละองคป์ระกอบ เพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  และสามารถเช่ือมโยง
ใหเ้กิดคุณภาพในการปฏิบติังานในระดบัสาขาวิชาจนถึงระดบัคณะวิชา 

4)  การจดัทรัพยากรท่ีเพียงพอในการด าเนินงานในสาขาวิชา 
5)  การก าหนดกรอบการด าเนินงาน ซ่ึงคณะวชิาและสาขาวิชาควรจะก าหนดกรอบ

การปฏิบติังานประกนัคุณภาพตามตารางการด าเนินงานควบคู่ไปพร้อมกนั 
6)  การก าหนดภาระงานของคณะท างาน 
7)  การจดัท าขอ้มลูสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

การด าเนินงานน้ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุจิตรา สุธิราวุธ และคณะ (2554, น.1) ท่ี
พบว่า จุดเร่ิมตน้ของการเกิดระบบการบริหารท่ีเป็นเลิศ คือ ผูน้ าทางดา้นการบริหารจะตอ้งก าหนด
ทิศทางท่ีชดัเจน และถ่ายทอดไปยงับุคลากร เพื่อให้เกิดการน าไปปฏิบติัโดยค านึงถึงกฎขอ้บงัคบั
ของหน่วยงานท่ีก ากบัดูแล (http://www.eg.mahidol.ac.th/ dept/egie-bachelor/images/ Selected 
Publications/qma01.pdf) และ มีผลวิจยัใกลเ้คียงกบังานวิจยัของ เก็จกนก เอ้ือวงศ ์ (2546, น. 12) ท่ี
พบว่า ปัจจยัท่ีส่งเสริมการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัมากไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นภาวะ
ผูน้ า ดา้นวฒันธรรมองคก์าร และดา้นบุคลากร โดยประกอบไปดว้ยการท่ีผูบ้ริหารมีความมุ่งมัน่
ทุ่มเท สนใจใฝ่รู้ ใชท้ั้งการบริหารแบบท่ีส่วนมีส่วนร่วมและการบริหารแบบเขม้งวด ซ่ึงผลการ 
วิจยัของ ฮอปเปอร์ (Hooper.2004; http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?Set _num=1.) 
สนับสนุนว่า ผูน้ าท่ีบริหารแบบมีส่วนร่วมในการน าองคก์าร สามารถสร้างความเขม้แข็งให้กบั
สถานศึกษา นอกจากน้ี เก็จกนก เอ้ือวงศ ์ (2546, น. 12) อธิบายเพิ่มว่า วฒันธรรมองคก์ารท่ีดี คือมี
ความสัมพนัธ์ท่ีดี มีแบบแผนการท างานเป็นทีม การยอมรับการเปล่ียนแปลงและเห็นคุณค่าการ
ประเมิน รวมทั้งการท่ีครูมีความรับผิดชอบและเอาใจใส่ในการสอน สนใจใฝ่รู้ และเช่ือว่าการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาน าไปสู่การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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การน าองคก์รท่ีระดบัสาขาวิชานั้น ภาวะผูน้ าจากผลงานวิจยัของซีนอร์ (Seanor, 2000, 
http://wwwlib.umi.com/dissertations/results?set_num=1) ท่ีศึกษาวิเคราะห์ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหาร
มหาวิทยาลยัวิสคอนซิน-สเตาท ์ (Wisconsin-Stout’s) ในการชนะเลิศรางวลัของระบบมลัคอม  
บลัดริจทางการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการบริหารท่ีดีเลิศ พบว่า ภาวะผูน้ าท่ีควรน ามาใช ้ เช่น  
1) การพฒันาพนัธกิจและวิสัยทศัน์ โดยสร้างความเขา้ใจและความเช่ือมัน่ให้กบับุคลากรทุกคน 
 2) พฒันากระบวนการกระจายอ านาจในกระบวนการน าต่างๆ โดยให้กบัผูเ้ก่ียวขอ้งเขา้มามีส่วน
ร่วมในการตดัสินใจ และเขา้มาร่วมสร้างกลยทุธ์ในการบริหาร 3) ใชช่้องทางของการสร้างแรงจูงใจ
และความกระตือรือร้นในการร่วมแรงร่วมใจ การกระจายอ านาจการน าให้กบัหัวหนา้งานต่างๆ  
4) พฒันาประสิทธิผลและความคงท่ีของการส่ือสารในการด าเนินการต่างๆใหก้บักลุ่มผูมี้ส่วนร่วม 
5) การตดัสินใจในเร่ืองต่างๆ โดยใชข้อ้มูล 6) จดัระเบียบและสร้างทีม สร้างความสัมพนัธ์ในการท า
กิจกรรมต่างๆ ใหก้บัผูน้ าทีมต่างๆในองคก์าร 7) ตรวจดูและปรับปรุงในทุกส่วนเม่ือมีโอกาส ทั้ง
ดา้นบุคคลและกลุ่ม ทั้งส่วนบุคคล และส่วนงานสมัพนัธ์ 8) มีการพฒันาตามพนัธสัญญาโดยใชเ้วลา
พฒันากระบวนการตามระบบมลัคอม บลัดริจ โดยมีการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง 

7. จุดเด่นของรูปแบบและกลไกการด าเนินงานเพื่อการบริหารสู่ความเป็นเลิศน้ี คือ 
หากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลยัราชภฏั น าเอาองค์ประกอบเหล่าน้ีไปด าเนินการ 
สาขาวิชาสามารถมีคุณภาพท่ีตรงตามกรอบสามมาตรฐานท่ีใชป้ระกนัคุณภาพทางการศึกษา ทั้งยงั
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานสากล องคป์ระกอบยอ่ยเหล่าน้ีหากมีกลไกและแนวทางในการปฏิบติั จะท า
ให้สาขามีกลไกการบริหารคุณภาพส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเป็น
แนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามแนวทางการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
เพื่อการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และเพื่อจะไดใ้ชเ้ป็นกรอบใน
การด าเนินการพฒันาการบริหารคุณภาพในระดบัสาขาวิชาของตนเองไดโ้ดยตรง ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา (QA) ในปัจจุบนัครอบคลุมและสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์าร
ประเมินการบริหารตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ (TQC) และสอดคลอ้งกับกรอบเกณฑ์รางวลั
คุณภาพแห่งชาติ (TQA) ท่ีส าคญัคือ จะเป็นระบบและเคร่ืองมือประเมินท่ีใหข้อ้มูลเพื่อการปรับปรุง 
(Opportunity for Improvement - OFI) เป็นกลไกส าคญัส าหรับการปรับปรุงการบริหารคุณภาพ ท่ี
ระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัโดยตรง เป็นไปตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 
และมีมาตรฐานในระดบัสากลในอนาคตต่อไป 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1  ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย 

จากผลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผลการวิจยัสามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการบริหารคุณภาพ
ท่ีระดบัสาขาวิชา หากน าไปใชจ้ะเกิดประโยชน์มากในการพฒันาการบริหารเพื่อการด าเนินงานตาม
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศในระดบัสาขาวิชา ดังน้ี 

1. ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง อาจน า
แนวทางมาใชใ้นการสร้างภาวะผูน้ า และจดัตั้งทีมงานเพื่อสร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ และ
เตรียมการในระดับสาขาวิชา จดัตารางการด าเนินงานตามวงรอบ มีการสรุปและทบทวนและ
รายงานผลการพฒันา ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาท่ีพยายามใชร้ะบบน้ีก็คือ จะได ้
Opportunity for improvement ท่ีเรียกวา่ OFI ท่ีจะไดม้าจาก feedback report 

2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในมหาวิทยาลยัราชภฏัแต่ละแห่ง สามารถน าขอ้มูลไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 
รูปแบบฯน้ีมีการเตรียมการและกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนสามารถสังเกตเห็นไดช้ดัเจน และมีการ
ประเมินผลยอ้นกลบั (feedback) เพื่อการพฒันาต่อเน่ือง เป็นแบบวงจรในช่วง 3 ปีการศึกษา 
(circle) เช่นเดียวกบัวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA) เม่ือน ามาก าหนดเป็นนโยบายบริหาร 
สาขาวิชาจึงควรใหค้วามส าคญั และถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา ท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง และการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะวิชา 

3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ควรจดัท าคู่มือปฏิบติังานเพื่อการด าเนินงานตามแนวทาง 
การบริหารสู่ความเป็นเลิศ หรือใชก้รอบการด าเนินการพฒันาการบริหารในระดบัสาขาวิชาท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึนเป็นแนวทางในการบริหารจดัการ 

4. สาขาวิชาควรจดัอบรม และท าความเขา้ใจในการปฏิบติังานแก่บุคลากรผูป้ฏิบติังาน 
ในการประเมินคุณภาพภายในสาขาวิชา 

5. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แต่ละแห่งสามารถบริหารจดัการสาขาวิชาโดยประเมินจาก
รายงานการประเมินตนเองว่า องคป์ระกอบใดท่ีมีความส าคญัและจ าเป็นต่อการบริหารจดัการคุณภาพ
ของสาขาวิชา เพื่อน ามาด าเนินการปรับปรุงและรีบพฒันาเป็นล าดบัแรกๆ และองคป์ระกอบใดท่ีท าให้
สาขาวิชาสามารถกา้วหนา้ไปสู่เป้าหมายระดบัมาตรฐานสากลไดต้ามบริบทของสาขา 

6. ประธานสาขาวิชาควรก าหนดนโยบายและสร้างความตระหนกั สร้างความเขา้ใจ
ในรายละเอียดของรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการฯน้ี จะตอ้งมีการเตรียมความพร้อมใน
ระดบัสาขา เช่น การตั้งทีมงาน การจดัการอบรมให้เกิดความรู้ความเขา้ใจก่อนไปปฏิบติั  
จดัโครงสร้างการบริหาร และกลุ่มงานในระดบัสาขา มีการติดตามผลการด าเนินงานซ่ึงจะท าให้
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สาขาพฒันาการบริหารจดัการงานมากข้ึน ซ่ึงจะเป็นจุดเร่ิมตน้ในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการ
บริหารสู่ความเป็นเลิศในระดบัสาขาวิชาท่ีครอบคลุมมาตรฐานสากล 

5.3.2  ขอ้เสนอแนะเชิงปฏิบติั 

จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี เน้นการน าผลการศึกษาไปใชใ้นการบริหารคุณภาพในระดบั
สาขาวิชาสอดคลอ้งกับการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในสาขาวิชา เพื่อพร้อมรับการ
ประเมิน ตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพ จึงมีแนวทางการ
น าไปปฏิบติัจริงในระดบัสาขาวิชา ดงัน้ี 

1. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน หากน ารูปแบบและกลไกการ
ด าเนินงานน้ีไปใชแ้ละพฒันาตามกรอบการบริหารจดัการไดก้า้วหนา้ไปไกลมากๆ สาขาวิชาจะมี
ระบบและกระบวนการท่ีเป็นขั้นตอนสามารถสังเกตเห็น ไดช้ดัเจน มีการประเมินผลยอ้นกลบัเพื่อ
การพฒันาท่ีต่อเน่ืองเป็นวงรอบ เช่นเดียวกบัวงจรคุณภาพของเดมม่ิง(PDCA) เม่ือน ามาก าหนด
เป็นนโยบายบริหารสาขาวิชา จึงควรใหค้วามส าคญัอยา่งยิง่ 

2. สาขาวิชาอ่ืนอาจน าผลการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หรือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ การบริหารตามกรอบการประเมินตามแนวทางด าเนินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ จะ
ช่วยให้สาขาวิชาไดป้ระเด็นและแนวทางปรับปรุงคุณภาพการบริหารจดัการของตนเอง ตามก าลงั
ศกัยภาพของตนเอง เพื่อใหส้าขาวิชามีคุณภาพท่ีกา้วหนา้ยิง่ข้ึน 

3.  ผูท่ี้รับผิดชอบงานประกนัคุณภาพในสาขาวิชาต่างๆ คณะวิชา หรือมหาวิทยาลยั 
อาจใชผ้ลการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในระดบัสาขาวิชา และคณะ
วิชา หรือมหาวิทยาลยั เพื่อเป็นกรอบและรูปแบบของการบริหารคุณภาพตามแนวทางการบริหารสู่ความ
เป็นเลิศ 

4. สมาคมคหเศรษฐศาสตร์ อาจตอ้งรับภาระและร่วมกนัพฒันาปรับปรุงสาขาวิชาให้
เขม้แขง็โดยใชก้รอบตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานระดบัสากล ซ่ึงออกแบบ
ให้เขา้กับบริบทของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หากสมาคมวิชาชีพน ากรอบการประเมินน้ีไป
ประเมินคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์แลว้ไดม้าตรฐาน ไดค้รอบคลุมครบถว้นสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร์ท่ีอาจอยู่ในระดบัมาตรฐานสากลไดเ้ช่นกนั หรือปรับเกณฑ์ประเมินวิชาชีพของ
สาขาทางดา้นคหกรรมศาสตร์ ในระดบัสถาบนัอุดมศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานสากลได ้

5.3.3  ขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป 
การวิจยัน้ี มุ่งศึกษาเฉพาะรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนว

ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ในการวิจยัคร้ังต่อไปจึงควร 
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1 ศึกษาวิจยัเพื่อน าเสนอรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาอ่ืนท่ีมีบริบทใกลเ้คียงกนั หรือ พฒันารูปแบบและ
กลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับคณะวิชา 
เพื่อช่วยให้การด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสาขาและคณะวิชา มีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบมีความสอดคลอ้งกบัการปฏิบติังานประกนัคุณภาพการศึกษา และสอดคลอ้งกบั
เกณฑก์ารบริหารสู่ความเป็นเลิศ และเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติท่ีเป็นมาตรฐานในระดบัสากล 

2. ใช้งานวิจยัน้ีเป็นกรอบแนวทางท่ีสามารถศึกษาคน้ควา้ต่อในเร่ืองการก าหนดค่า
ระดับการประเมินในรายองค์ประกอบย่อย ซ่ึงผูท่ี้สนใจควรได้มีการวิจัยในเชิงลึกเก่ียวกับ 
การก าหนดค่าระดับคะแนนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกับบริหารของสาขาวิชา สอดคลอ้งกับ 
การบริหารจดัการคุณภาพตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และสอดคลอ้งกบัเกณฑร์างวลั
คุณภาพแห่งชาติ 

3. น าขอ้มูลไปใช้เป็นพื้นฐาน เพื่อศึกษาปัญหาการบริหารจดัการคุณภาพตามแนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศท่ีระดบัสาขาวิชา ทดลองน าไปปฏิบติัจริง เพื่อน าผลการทดลองมา
ปรับปรุงการด าเนินงานประกนัคุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชาต่อไป 
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คุณภาพกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ กบัแนวทางการด าเนินงานตามแนวทางทางการบริหาร

จดัการสู่ความเป็นเลิศ     ท่านมีความคิดเห็นต่อหลกัการ  วตัถุประสงค ์ การสร้างรูปแบบการบริหาร

จดัการของสาขาวิชา   องคป์ระกอบหลกัองคป์ระกอบยอ่ยในแต่ละองคป์ระกอบ  ท่ีไดน้ าเสนอมา

ต่อไปน้ี อยา่งไร 

แบบน าสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญการบริหารคุณภาพ 

เกีย่วกบัองค์ประกอบหลกัและองค์ประกอบย่อยการบริหารจัดการและแนวทางการด าเนินงานตาม

แนวทางสู่ความเป็นเลศิส าหรับสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
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รูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศส าหรับ

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นระบบการพฒันาการบริหาร

คุณภาพท่ีบูรณาการการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ท่ีสอดคลอ้งกับระบบประกัน

คุณภาพการศึกษา(QA)ในปัจจุบนั สอดคลอ้งกบัแนวการประเมินตามเกณฑร์างวลัการบริหารสู่

ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑ์รางวลัคุณภาพแห่งชาติ(TQA) ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมสาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหรู้ปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานตาม

แนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นระบบและ

เคร่ืองมือประเมินท่ีใหข้อ้มูลเพื่อการปรับปรุง(Opportunity for Improvement-OFI) เป็นกลไกส าคญั

ส าหรับการปรับปรุง การบริหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัสู่ความเป็นเลิศ ดว้ย

กลไกการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษาในปัจจุบนั ดว้ยวิธีการประเมิน

ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวการประเมินตามเกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติ(TQA) 

 

ประเด็นค าถาม 

1.  หลกัการและวตัถุประสงค ์ในการสร้างรูปแบบการบริหารจดัการของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์

ดงักล่าวท่านมีความเห็นวา่ความเหมาะสมหรือไม่  ควรปรับปรุงในเร่ืองใด ประเดน็ใดบา้ง อยา่งไร   

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

 ส่วนที่ 1.  เร่ืองหลกัการและวตัถุประสงค์ 
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การด าเนินงานตามรูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความ

เป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั เป็นการบริหารจดัการสาขาวิชาใน

มหาวิทยาลยัราชภฏัตามปกติในแต่ละมหาวิทยาลยัโดยท่ีระดบัสาขาหรือโปรแกรมวิชามีหัวหน้า 

ภาควิชา หัวหนา้สาขาหรือประธานโปรแกรมวิชา ท าหนา้ท่ีควบคุม บริหารจดัการสาขาวิชา ดูแล

บุคลากรในสาขา ในการบริหารงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ จะครอบคลุมงานหลกัสูตรและงาน

วิชาการ งานบุคลากร งานธุรการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ งานกิจการนกัศึกษา และ งานประกนั

คุณภาพ ดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพโครงสร้างการบริหารสาขาวิชา 

อธิการบดี 

คณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 

ดา้นธุรการทัว่ไป 

กรรมการดา้น

หลกัสูตรและ

วิชาการ 

กรรมการดา้น

กิจการนกัศึกษา 

 

กรรมการดา้น 

การจดัการ

ความรู้ 

 

กรรมการดา้น

การประกนั

คุณภาพ 

 

กรรมการดา้น 

วิจยัและบริการ

ชุมชน 

 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขา / ประธานโปรแกรมวิชา 

สภามหาวทิยาลัย 

 ส่วนที่ 2.  เร่ืองโครงสร้างและกลไกการบริหารเพือ่การด าเนินงาน 
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โครงสร้างการบริหารตามรูปแบบท่ีวิจยัน้ีจะประกอบดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน

ระบบการประกนัคุณภาพทางการศึกษาปัจจุบนั โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินอยา่งต่อเน่ือง โดยบุคลากรในสาขา และมีองคก์รภายนอกคณะมาประเมิน ตรวจสอบ 

ผลการด าเนินการของระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ และรับรองสาขาวิชา ซ่ึงเป็นระบบ

ประกนัคุณภาพอยูแ่ลว้ และส่วนท่ีเพิ่มเติมจะเป็นกลไกท่ีท าให้สาขาวิชาสามารถด าเนินงานต่อได ้

โดยไม่ขดัแยง้กบัแนวทางการรับรองมาตรฐานและการประกนัคุณภาพทางการศึกษา(QA)และการ

บริหารคุณภาพโดยรวม(TQM) และกลไกท่ีเสนอจะช่วย ใหมี้โอกาสไดป้รับปรุงการบริหารงานได้

มากในส่วนต่างๆ ในบริบททางการศึกษาและสอดคลอ้งกบัสภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ไม่

ขดัแยง้หรือเป็นภาระกบัระบบบริหารในปัจจุบนัและจากการศึกษาวิเคราะห์ วิจยัเชิงเอกสารและ

สาระจากภาคปฏิบติัจริงได้ พบว่า องคป์ระกอบหลกัท่ีเป็นตวัแปรของระบบประกนัคุณภาพทาง

การศึกษา QA) ท่ีมีอยูแ่ลว้ใกลเ้คียงกบัระบบท่ีใชใ้น TQC ถึง 7-9 ตวัดว้ยกนั ช่วยใหก้ารด าเนินงาน

สอดคลอ้งต่อเน่ืองกนัไดส้ะดวก แต่ระบบและกลไกท่ีออกแบบข้ึนใหม่น้ี เน้นท่ีการให้ขอ้มูลเพื่อ

ปรับปรุงกลไกการบริหาร (OFI) และการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ 

 

ประเด็นค าถาม 

2.  ท่านเห็นวา่การจดัโครงสร้างและกลไกการบริหารด าเนินงานตามท่ีเสนอ เพื่อการด าเนินงานตาม

แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีความเหมาะสมหรือไม่  ควร

ปรับปรุงอะไร  อยา่งไร มีขอ้สงัเกตหรือขอ้เสนอใดบา้ง 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

 

 

องค์ประกอบหลกั ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัขั้นพื้นฐานของรูปแบบและกลไกการบริหาร

จัดการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัในการวิจยัน้ี เป็นขอ้ก าหนดท่ีใชเ้ป็นกรอบในการพฒันาเกณฑก์ารประเมิน ใช้

ส่วนที่ 3.  เร่ืององค์ประกอบหลกั 
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ตรวจสอบประเมินกลไกการบริหารจดัการคุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชา ซ่ึงพบว่ามีความสอดคลอ้งกบั

ท่ีมีในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา(QA)ส าหรับระดบัอุดมศึกษาปัจจุบนั 9 องค์ประกอบ

ครอบคลุมพนัธกิจหลกั 4 ประการของการอุดมศึกษาและภารกิจของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ และ

จากการ ศึกษาวิเคราะห์จากเอกสาร คู่มือ เกณฑคุ์ณภาพการศึกษา(QA) เกณฑก์ารพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครัฐ(PMQA) เกณฑร์างวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ(TQC) เกณฑร์างวลั

คุณภาพแห่งชาติ(TQA) รายงานการตรวจประเมินของเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ(TQA) งานวิจยั

ท่ีเก่ียวขอ้งและรายงานเก่ียวกบัพฒันาการบริหารคุณภาพ สรุปไดเ้ป็นองคป์ระกอบหลกัในขั้นตน้

ไดด้งัน้ี  

 

 
 

ประเด็นค าถาม 

3. ท่านมีความเห็นวา่องคป์ระกอบหลกัแต่ละองคป์ระกอบท่ีผูว้ิจยัเสนอมีความครอบคลุมเหมาะสม

หรือไม่ ควรเพิ่มเติมหรือปรับปรุงในองคป์ระกอบดา้นใดบา้ง อย่างไร  และองคป์ระกอบใดท่ีตอ้ง

ใหค้วามส าคญัเป็นพิเศษ  

องค์ประกอบหลกั 

1.  ภาวะผู้น า 

2.  การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัตกิาร 

3.  การให้ความส าคญักบัผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

4.  การประเมนิการด าเนินงานและการจัดการความรู้ 

5.  การบริหารที่ให้ความส าคัญแก่บุคลากร 

6.  กระบวนการด าเนินงานสนับสนุน 

7.  ผลการด าเนินงาน 

8.  การบริการทางวิชาการและผลติบัณฑิต 

9.  การจัดกจิกรรมนักศึกษา 

10. การวจิัยและการสร้างนวตักรรม 

11. การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

12. การประกนัคุณภาพสาขา 
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องค์ประกอบหลกัที่ควรเพิม่เติม(ถ้ามี) 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………………….…………………………………………………………………

……………….…………………….……………………………………………………………… 

ส่ิงทีค่วรปรับปรุงหรือเพิม่เติมในองค์ประกอบแต่ละด้าน 

ภาวะผู้น า  

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

การวางแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตัิการ   

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………..………… 

การให้ความส าคญักบัผู้เรียน ผู้ปกครองการให้ความส าคญักบัผู้เรียน ผู้ปกครอง  และผู้ทีเ่กีย่วข้องและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….…………………………………………………………………..……… 

การประเมินการด าเนินงานและการจัดการความรู้  

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………….…………………………………………………………………………… 

….…………………….……………………………………………………………………..……… 

การบริหารที่ให้ความส าคญัแก่บุคลากร  

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………….……………… 
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กระบวนการด าเนินงานสนับสนุน    

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………….……………………… 

ผลการด าเนินงาน   

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….…………………………………………………………..……………… 

การบริการทางวชิาการและผลติบัณฑติ  

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….…………… 

การจัดกจิกรรมนักศึกษา  

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

.…………………….……………………………………………………………………..………… 

การวิจัยและการสร้างนวตักรรม 

………………………………………………………….……………………………………………

…………………………………….…………………….……………………………..……………

……………………………………………………………………………………………………… 

การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม      

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………..………………… 
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การประกนัคุณภาพสาขา    

………………………….…………………………………………………………………………… 

………………………….……………………………………………………………………………

…….…………………….………………………………………………………………..………… 

องค์ประกอบที่ให้ล าดับความส าคญัเป็นพเิศษ เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ( 12 ล าดับ) 

……………………….………………………………………………………………………… 

          

 

ในแต่ละองคป์ระกอบหลกัจะมีองคป์ระกอบย่อยท่ีสามารถบ่งช้ี ใช้ช้ีวดัคุณลกัษณะ

หรือ พฤติกรรมการบริหารจดัการและการด าเนินงานท่ีพึงประสงค ์ท่ีใชส้ าหรับการสร้างเกณฑก์าร

ประเมินซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวการประเมินตามเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานการบริหารสู่

ความเป็นเลิศ ซ่ึงจะเป็นทั้งกลไกในการตรวจประเมิน และเป็นเคร่ืองมือท่ีให้ขอ้มูลส าหรับการ

ปรับปรุง (Opportunity for Improvement - OFI) กลไกการบริหารส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีเป็นมาตรฐานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ  ตามแนวทางการ

ด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ต่อไป องคป์ระกอบยอ่ยท่ีใชพ้ิจารณา

ในแต่ละองคป์ระกอบหลกัมีดงัน้ี  

 

ประเด็นค าถาม 

4.  ท่านมีความเห็นว่าองคป์ระกอบยอ่ยของแต่ละองคป์ระกอบหลกั ท่ีน าเสนอต่อไปน้ีมีครอบคลุม 

ความเหมาะสม ท่ีจะใชเ้ป็นตวับ่งช้ีหรือไม่ ควรปรับปรุง หรือเพิ่มเติมอยา่งไร 

 

องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบย่อย 

1. ภาวะผู้น า   1.  สาขามีการก าหนดค่านิยมและพฒันาทิศทางของสาขาวิชา    

2.  ผูบ้ริหารมีการส่ือสารท าใหบุ้คลากรในสาขาเกิดความเขา้ใจร่วมกนัใน

วิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าหมายของสาขาวิชา   

3.  ผูบ้ริหารมีการมอบหมายอ านาจและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ส่วนที่ 4. เร่ืององค์ประกอบย่อย DPU
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บุคลากร  

4.  ผูบ้ริหารมีการทบทวนทิศทางและติดตามผลการด าเนินงานของสาขา   

5.  ผูบ้ริหารมีการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง  

6.  ผูบ้ริหารมีส่วนช่วยเหลือสนบัสนุนกิจกรรมของสงัคม ชุมชนและมี

ความรับผดิชอบต่อสงัคม 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

………………………….……………………………………………… 

….……………………………………………………………………… 

2. การวางแผนกลยุทธ์

และแผนปฏบิตัิการ    

1.  สาขาวิชามีกระบวนการวางแผนกลยทุธ์และท าซ ้ าได ้

2.  สาขาวิชามีการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์และปฏิบติังานตามแผนปฏิบติัการ   

3.  สาขาวิชามีการจดัสรรทรัพยากร ควบคุมแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

4.  สาขาวิชามีการปรับปรุงและทบทวนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

………………….……………………………………………………… 

3. การให้ความส าคญั 
กบัผู้เรียน ผู้ปกครอง 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง    

1.  สาขาวิชามีวิธีการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของนกัศึกษา 

ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

2.  สาขาวิชามีการสร้างความผกูพนั การสร้างความสัมพนัธ์และการ

จดัการขอ้ร้องเรียนใหก้บันกัศึกษา ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

3.  สาขาวิชามีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษา ผูป้กครอง ผูมี้ส่วน

เก่ียวขอ้ง และน าผลมาปรับปรุง 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………… 
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4. การประเมินการ

ด าเนินงานและ 

การจัดการความรู้   

1.  สาขาวิชามีการประเมินผลการด าเนินโครงการของสาขา 

2.  สาขาวิชามีการจดัการความรู้ เช่น การก าหนดความรู้ส าคญั การ

แสวงหาความรู้  การรวบรวม เผยแพร่ และถ่ายทอดความรู้ระหวา่ง

บุคลากร ฯลฯ ) 

3.  สาขาวิชามีการจดัการสารสนเทศ การเขา้ถึงสารสนเทศและใชข้อ้มูล

เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ        

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

5.การบริหารที่ให้

ความส าคญัแก่

บุคลากร 

 

1.  สาขาวิชามีการสรรหา และการเลือกบุคลากร 

2.  สาขาวิชามีการแลกเปล่ียนความรู้ การฝึกอบรมและการพฒันาบุคลากร  

3.  สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการปฏิบติังานของ

บุคลากร 

4.  สาขาวิชามีการมอบอ านาจในการตดัสินใจและการมีส่วนร่วมในงาน 

5.  สาขามีการสร้างแรงจูงใจและความกา้วหนา้ในอาชีพ 

6.  สาขาใหค้วามส าคญักบัความปลอดภยัและความเป็นอยูท่ี่ดีของ

บุคลากร 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

6. กระบวนการ

ด าเนินงานสนับสนุน     

1.  สาขามีกระบวนสนบัสนุนการด าเนินงานประจ าวนั การจดัสถานท่ี 

พสัดุ ครุภณัฑ ์ของสาขาวิชา  อยา่งเป็นระบบ 

2.  สาขาวิชามีการบริหารการเงินอยา่งเป็นระบบโปร่งใส และตรวจสอบได ้

3.  สาขามีการน าเทคโนโลยสีารสนเทศเขา้มาใชใ้นการบริหารจดัการ

สาขา  
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4.  สาขามีการจดัการดา้นการตลาดและการประชาสมัพนัธ์ 

5.  สาขามีการบริหารความเส่ียงและการบริหารการเปล่ียนแปลงท่ีมีความ

คล่องตวัและยดืหยุน่ 

6.  สาขาวิชามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

7. ผลการด าเนินงาน    7.1 สาขามีผลการด าเนินงานครบทุกองคป์ระกอบ (การน าองคก์ร,การ

เรียนรู้ บุคลากร,การบริการทางวิชาการและผลิตบณัฑิต,ฯ)  

7.2 สาขามีผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ 

7.3 สาขามีการสะทอ้นระดบัประสิทธิผลในผลการด าเนินงาน 

7.4 สาขามีการน าผลการด าเนินงานมาปรับปรุง ............ 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

8. การบริการทาง 

วชิาการและผลติ

บัณฑิต   

8.1  สาขามีการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 

8.2  สาขามีกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

8.3  สาขาวิชามีการวดัและประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

8.4  สาขาวิชามีการจดัการนิเทศอยา่งเป็นระบบ 

8.5  สาขามีโครงการหรือกิจกรรมหรือการสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตร

และการเรียนการสอนซ่ึงบุคคลองคก์รและชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม 

8.6  สาขามีการบริหารวิชาการแก่สงัคมตามเป้าหมายของสาขาวิชา 

8.7  สาขามีการบริการท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ มีการจดัส่ือและเทคโนโลยี

การเรียนรู้  บริการการศึกษาอ่ืนๆ และการส่งเสริมนกัศึกษา บุคลากร และ

ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย 
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ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

9. การจัดกจิกรรม

นักศึกษา   

9.1 สาขามีการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสารแก่นกัศึกษา

และศิษยเ์ก่า 

9.2 สาขามีการจดัและส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา   

9.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการจดักิจกรรมนกัศึกษา 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

10. การวิจัยและการ

สร้างนวตักรรม 

10.1 สาขามีการสนบัสนุนใหอ้าจารยก์ารผลิตงานวิจยัและงานสร้างสรรค์

เพื่อพฒันาการเรียนการสอน 

10.2 สาขามีการบริหารจดัการความรู้จากงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

10.3 สาขามีการสนบัสนุนการวิจยัท่ีมีความสอดคลอ้งและตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน  

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

11. การท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม    

11.1 สาขามีการสนบัสนุนและส่งเสริมใหมี้การบูรณาการกบัการสอน เขา้

กบักิจกรรมเรียนรู้เพื่อท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม. 

11.2 สาขามีการอนุรักษ ์พฒันา และเสริมสร้างเอกลกัษณ์ศิลปวฒันธรรม  

11.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาปรับปรุงการการท านุบ ารุงฯ 

ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 
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12. การประกนั

คุณภาพสาขา   

12.1 สาขามีการประกนัคุณภาพภายในท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการบวนการ

บริหารสาขาวิชาท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 

12.2 สาขามีการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา  

12.3 สาขามีการประเมินและน าผลมาจดัท าแผนคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะ/เพิม่เติม/ปรับปรุง 

….………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………… 

   

 

 

ในการวิจยัและพฒันารูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนว 

ทางสู่ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัน้ี ในการด าเนินงานภาค 

ปฏิบติัจริง จะอาศยัระบบและกลไกในการด าเนินงานในการควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน 

และการพฒันาการด าเนินงานของสาขาวิชา ดว้ยโครงสร้างระบบการบริหารจดัการในระดบัสาขา  

วิชา กบักลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบันโยบาย เป้าประสงค ์และระดบัคุณภาพ

ตามมาตรฐาน ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแต่ละองคป์ระกอบยอ่ยจะมี

เกณฑก์ารประเมิน  เพื่อใหข้อ้มูลป้อนกลบัการปรับปรุง (Opportunity for Improvement - OFI)  

การบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ กรอบแนวทางการด าเนินงานตาม

รูปแบบและกลไกฯน้ีจะประกอบดว้ยส่วนต่างๆดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

ด้านโครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน 

ในด้านโครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน จะอาศยัระบบและกลไกในการด าเนินงาน

ในการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินและการพฒันา   การด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา   โครง 

สร้างระบบการบริหารจดัการในระดบัสาขาวิชา กบักลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลอ้ง

ส่วนที่ 5  เร่ืองแนวทางการด าเนินงาน DPU
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กบันโยบาย เป้าประสงค ์และระดบัคุณภาพตามมาตรฐาน ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลยัและหน่วยงาน

ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงอิงระบบปกติท่ีด าเนินงานอยูใ่นปัจจุบนั 

ในส่วนการด าเนินงาน  จะเป็นแนวการด าเนินงานในการตรวจประเมิน ตามแนวทางสู่

ความเป็นเลิศและการปฏิบติัตามขั้นตอนการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ พฒันา

และส่งเสริมการบริหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ตามรูปแบบและกลไกการประเมินท่ีเนน้เพื่อการ

ปรับปรุงกลไกการบริหารสาขาฯ (Opportunity for Improvement - OFI) เพื่อใหมี้ระบบและกลไก

การบริหารจดัการตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ การด าเนินงานจะเป็น 3 ส่วน คือ1.การเตรียมการ  

2. การด าเนินการ และ 3. การทบทวนและสรุปผล 

 

การด าเนินงาน การตรวจประเมินตามแนวทางสู่ความเป็นเลศิ 

การตรวจประเมินจะเป็นการตรวจประเมินตามแนวทางท่ีสอดคล้องกับแนวการ

ประเมิน ตามเกณฑ์รางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศเป็นส่วนส าคญั ส่วนท่ีจะได้รับและเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพฒันาการบริหารจดัการ คือ “ รายงานป้อนกลับ” หรือเรียกกันว่า 

“Feedback Report” หรือ “รายงานเพือ่การปรับปรุง” ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจส าคญัของระบบน้ี  ท่ีเรียก

กนัในวงการบริหารสู่ความเป็นเลิศว่า “OFI”  หรือ “ Opportunity for Improvement ” ส่วนน้ี  จะ

เป็นผลจากการตรวจประเมินและรายงานท่ีสะทอ้นกลบัถึงจุดเด่นทางดา้นการบริหารจดัการของ

สาขา ท่ีควรต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ให้กา้วหน้า และเปิดโอกาสให้ได้เร่งปรับปรุงหรือ

ด าเนินการพฒันาการบริหารจดัการ ซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสอดคลอ้งกบัการพฒันาการบริหารสู่ความ

เป็นเลิศไดโ้ดยตรง ในการด าเนินงานส าหรับระดบัสาขาวิชาน้ี จะประกอบดว้ยการด าเนินงานใน 3 

ส่วนท่ีส าคญัดงัแผนภาพต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

DPU



238 

1. การเตรียมการส าหรับสาขาวิชา 
1.1 การปูพื้นฐาน 
1.2 การประกาศนโยบาย  
2. การจัดตั้งกลุ่มท างาน 
2.1 คณะกรรมการบริหาร  
( Steering Committee) 
2.2 ผูบ้ริหารโครการ 
(Project Manager)  
2.3  ตวัแทนกลุ่มยอ่ยประจ าหมวด  
(Representative groups.)   
2.4 คณะท างาน(Project team)  
2.5  เลขานุการ/ ผูจ้ดัท ารูปเล่ม
รายงาน(Editor & Production ) 
3. การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม 
จรรยาบรรณ      
 3.1 ผูบ้ริหารตน้แบบ                 
  3.2 การใชม้าตรฐานในการ
ใหบ้ริการ  
  3.3 การอบรมอยา่งเป็นระบบ                                                   

                 การเตรียมการ                         การด าเนินการ                   การรายงานและสรุปผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
       
                               
  
 

 

 

 

 

รายละเอียดและวิธีการปฏิบติัเฉพาะในการด าเนินการ การทบทวนและสรุปผล จะมี

รายละเอียดจากการรวบรวมขอ้มูลต่างๆ ซ่ึงจะแสดงรายละเอียดประกอบให้ชดัเจนยิ่งข้ึน เม่ือได้

พฒันางานวิจยัไปถึงระดับการก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบ และก าหนดวิธีการด าเนินงานหรือ

กิจกรรมเฉพาะเร่ืองส าหรับปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ท่ีเหมาะสมตาม

ประเดน็ในแต่ละส่วน ซ่ึงสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัระบบการบริหารคุณภาพของสาขาคหกรรมศาสตร์

ในปัจจุบนั 

 

 

1. การด าเนินการตรวจประเมินตามแนว
ทางการบริหารสู่ความเป็นเลศิ  
 1.1 การตรวจประเมิน  
  1)   การประเมินตนเอง  
        (Self Assessment) 
  2)  การตรวจติดตามคุณภาพ  
         (Quality Audit) 
   3)  การตรวจวินิจฉยั 
         (Diagnosis)  
1.2. แนวการตรวจใหค้ะแนน       
      1) มีแนวทาง 
      2) การน าไปปฏิบติั  
      3) ผลการด าเนินงาน    
2. การด าเนินการพฒันาการบริหารตาม
แนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลศิ       
 2.1 การจดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ี
จะปรับปรุง 
2.2. การจดัท าแผนท่ีเพื่อการปรับปรุง
และพฒันาตามแนวทางฯ 
2.3. การตรวจสอบผล 
2.4  การจดัท าวิธีปฏิบติั    

1. การจัดท ารายงาน
และสรุปผล 
1.1 การจดัท ารายงาน
เพื่อขอรับรางวลัระดบั
สาขาวิชา 
1.2 การตรวจประเมิน
เพื่อใหร้างวลัระดบั
สาขาวิชา 
1.3 การสรุปผลการให้
รางวลัระดบัสาขาวิชา     
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1 การเตรียมการส าหรับสาขาวชิา 
1.1 การปูพื้นฐาน 
1.2 การประกาศนโยบาย  
2 การจัดตั้งกลุ่มท างาน 
2.1 คณะกรรมการบริหาร ( Steering Committee) 
2.2 ผูบ้ริหารโครการ(Project Manager)  
2.3  ตวัแทนกลุ่มยอ่ยประจ าหมวด (Representative groups.)   
2.4 คณะท างาน(Project team)  
2.5  เลขานุการ/ผูจ้ดัท ารูปเล่มรายงาน(Editor&Production ) 
3. การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยม จรรยาบรรณ    
3.1ผูบ้ริหารตน้แบบ                 
3.2การใชม้าตรฐานในการใหบ้ริการ  
3.3การอบรมอยา่งเป็นระบบ                                                                  
 

ประเด็นค าถาม 

5.  ท่านมีความเห็นว่า กรอบแนวทางการด าเนินงานตามรูปแบบและกลไกฯทั้ง 3 ส่วนท่ีเสนอน้ี 

เหมาะสมหรือไม่  ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง  

โครงสร้างและกลไกการด าเนินงาน  

………………………….……………………………………………………………………………

………………………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

กรอบการด าเนินงานในด้านการเตรียมการส าหรับสาขาวชิา   

 ข้อเสนอแนะ 

….……………………….…………… 

……………………………………….. 

……………………..………………… 

………….……………………………. 

……………………………………….. 

….……………………………………. 

 ………….……………………….….… 

………………………………….…..… 

…….………………………..………… 
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1. การจัดท ารายงานและสรุปผล 

1.1 การจดัท ารายงานเพื่อขอรับรางวลัระดบัสาขาวชิา 

1.2  การตรวจประเมินเพื่อใหร้างวลัระดบัสาขาวิชา 

1.3 การสรุปผลการใหร้างวลัระดบัสาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การด าเนินการตรวจประเมินตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลศิ  
 1.1 การตรวจประเมิน  
  1) การประเมินตนเอง (Self Assessment) 
  2)  การตรวจติดตามคุณภาพ (Quality Audit) 
   3)  การตรวจวินิจฉยั (Diagnosis)  

1.2 แนวการตรวจใหค้ะแนน       
      1) มีแนวทาง 
      2) การน าไปปฏิบติั  
      3) ผลการด าเนินงาน   
 2. การด าเนินการก าหนดการพฒันาการบริหารตามแนวทางการบริหาร
สู่ความเป็นเลศิ       
 2.1 การจดัล าดบัความส าคญัของเร่ืองท่ีจะปรับปรุง 
2.2. การจดัท าแผนท่ีเพื่อการปรับปรุงและพฒันาตามแนวทางฯ 
2.3. การตรวจสอบผล 
2.4  การจดัท าวิธีปฏิบติั    

กรอบการด าเนินการ                                                                                 

                                                                                                                           

ข้อเสนอแนะ 

……………...……………..… 

……………….……………… 

….……………………..…….. 

……………………………… 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 

     

 

 

 

      กรอบการด าเนินงานในด้านการทบทวนและสรุปผล 

ข้อเสนอแนะ 

….…………………………………… 

………………………….….………… 

….……………………….…………… 

 

 

6.  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ๆเพิม่เตมิ 

.......................……….……………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………………………………….. 

ปิดการสัมภาษณ์เวลา......……………….. 

รด าเนินการ  

 

DPU



241 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
รายนามทรงคุณวุฒิ 

ในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการวจิัย    
 และ การสัมภาษณ์และสนทนาเชิงลกึ 

เร่ืององค์ประกอบรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่การ

ด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลศิส าหรับสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภัฏและ 

ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์(IOC) 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

1. รศ.ดร.สมหญิง  จนัทรุไทย 

ผูท้รงคุณวฒิุคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

2. พต.หญิง ดร.วรรณรัตน์  ศรีกนก 
ผูท้รงคุณวฒิุฝ่ายวจิยัและประกนัคุณภาพ  วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

3. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี 
ผูท้รงคุณวฒิุสาขาการจดัการการศึกษา วิทยาลยัครุศาสตร์  มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รศ. รัชตว์รรณ กาญจนปัญญาคม      

ผูท้รงคุณวฒิุดา้นรางวลัคุณภาพแห่งชาติ เป็นผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ, 

ท่ีปรึกษาของสกอ. และเป็นวิทยากรอบรมผูต้รวจประเมินรางวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA Assessor) ของสถาบนัเพิ่มผลผลิต ปัจจุบนัเป็นผูอ้  านวยการโครงการ 

PMQA มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. ผศ.ดร. พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์      
ผูเ้ช่ียวชาญระบบคุณภาพคณะครุศาสตร์(TQM) 

อดีตหวัหนา้ภาควิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3. น.ท. บดินทร์  วิจารณ์                
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการพฒันาองคก์าร PMQA  ของกพร. 

วิทยากรการอบรม TQA ของสถาบนัเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

ท่ีปรึกษาอาวโุส บริษทั ADLI Solutions จ ากดั (ระบบและการประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ) 

4. รศ.ดร.สุพล อนนัตา                    
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นการประกนัคุณภาพภายใน ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์  

รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันา คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

(รางวลัประกนัคุณภาพภายในเป็นเลิศปี 2552) 
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5. ผศ.ดร. จีรพนัธ์  ไตรทิพยจ์รัส      
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นงานประกนัคุณภาพ  PMQA  และงานประกนัคุณภาพการศึกษา  QA                                                                    

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ส านกัส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

6. อ.กิตติ รัตนราษี                                
ผูท้รงคุณวฒิุดา้นมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาตรฐาน 

และการประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.)  และ ระบบ  ISO 

ผูป้ระเมินระดบัอาชีวศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 

7. อ.ดร. กิตติ  กอบวัแกว้                    
รองประธานกรรมการฝ่ายประกนัคุณภาพคณะวิชาวิทยาศาสตร์ฯ( QA) /ISO 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

8. อ.ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ                  
กรรมการประกนัคุณภาพภายในคณะ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี             

ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ผลการวเิคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC)  
 
ตารางที่ 1   ผลการวิเคราะห์ดชันีความสอดคลอ้งของขอ้ค าถาม 
 

ขอ้ค าถาม คะแนนผูเ้ช่ียวชาญ (คน) ผลรวมของคะแนน 
∑R 

IOC = ∑R 
              N 

ผลการ
พิจารณา 1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
2 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
3 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
4 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
7 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
8 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 

10 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคลอ้ง 
11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
12 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคลอ้ง 
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ภาคผนวก ค 
รายนามผู้บริหารระดับคณะ  ประธานหลกัสูตร  

และผู้ทีรั่บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ 

ในการสัมภาษณ์ในการศึกษาภาคสนามและสนทนาเชิงลกึ 
เร่ืองสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการการบริหาร 

จัดการเพือ่การด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลศิ       
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รายนามผูบ้ริหารระดบัคณะ  ประธานหลกัสูตร และผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานประกนัคุณภาพ   
 

รายช่ือ ต าแหน่ง 

อ.กฤษณะ  กนัอ ่า รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ผศ.จินดา  นยัผอ่งศรี ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

อ.วริศรา   แน่นอุดร ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

รศ.สุนี  ศกัดาเดช ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

ดร.สง่า  สืบเพง็ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   
มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

อ.ลลิดา   เจริญวิเศษ ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี                                      

อ.สุรางค ์พรหมสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ดร.น ้าฝน   คีตะจิคต ์ ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

อ.เบญจางค ์อจัฉริยะโพธา ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

ผศ.ดร.พรยพุรรณ  
พรสุขสวสัด์ิ 

รองคณบดี ดา้นงานประกนัคุณภาพ     

โรงเรียนการเรือนสวนดุสิต 

ผศ.เอกพล อ่อนนอ้มพนัธ์ุ ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์  
 โรงเรียนการเรือนสวนดุสิต 

อ.นฤมล อินทะโส ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์ โรงเรียนการเรือนสวนดุสิต 
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รายช่ือ ต าแหน่ง 

ผศ.นทัญา  จะเรียมพนัธ์ุ ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และ 

เทคโนดลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ดร.จามรกลุ  เหล่าเกียรติกลุ รองคณบดีฝ่ายแผนและพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี     

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

อ.วิธิดา  สิริทรัพยเ์จริญ ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  มหาวิทยาลยัราชภฏั

จนัทรเกษม 

ผศ.สุวรรณี   สิมะกรพินธ์ุ คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี      

มหาวิทยาลยัราชภฏัราชภฏัธนบุรี 

อ.ข่ายทอง  ชุนหสุวรรณ ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์        
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

อ.ศศิอาภา   บุญคง ผูท่ี้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพระดบัสาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์ฯ มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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ภาคผนวก ง 

แบบน าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดบัคณะ  ประธานหลกัสูตร  

และผู้เกีย่วข้องกบังานประกนัคุณภาพของสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  

 ใน  6  มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
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ผู้ให้สัมภาษณ์ ..................................................................................................................................... 

ต าแหน่งบริหาร......................................................ต าแหน่งทางวิชาการ............................................ 

สถาบันการศึกษา................................................................................................................................ 

วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี.................................................................................................................... 

                       ปริญญาโท................................................................................................................... 

                       ปริญญาเอก.................................................................................................................. 

                       อ่ืนๆ.............................................................................................................................  

ประเด็นการศึกษา   ศึกษาสภาพปัจจุบนั ปัญหา และความตอ้งการการบริหารจดัการของสาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัซ่ึงสอดคลอ้งกบักรอบเกณฑก์าร

ประเมินการบริหารสู่ความเป็นเลิศ และกรอบเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

สัมภาษณ์เมื่อ  วนัท่ี  ..........เดือน.....................พ.ศ................. สถานท่ี................................................  

เร่ิมสัมภาษณ์   เวลา..................................... โทรศพัทติ์ดต่อ............................................................... 

1.  รูปแบบ โครงสร้างและกลไกการบริหารของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 

ปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นอยา่งไร 
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

2.  ระบบการบริหารการบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชาในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นอยา่งไร   
………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……… 

 

แบบน าสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับคณะ  ประธานหลกัสูตร และผู้เกีย่วข้องกบังานประกนัคุณภาพ

ของสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั 

การวิจยัเร่ืองรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศ 

ส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั 
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3.  การบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชา ตามท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั หากน าองคป์ระกอบยอ่ยใน 12

องคป์ระกอบมาปรับขยายและใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงศกัยภาพดา้นการบริหาร และความเขม้แขง็

ของสาขาวิชา(ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางการประเมินระดบัรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (TQC)  

ซ่ึงเป็นบนัไดสู่รางวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) ต่อไปนั้น)  ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีความ

เป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด  จะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้งท่ีพึงค านึงถึง และท่านมี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง  
………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………..……… 

………………………….………………………………………………………………………….………………………………………..……… 

4.  ท่านมีความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบักรอบการด าเนินงานในระดบัสาขาวิชาต่อไปน้ี

อยา่งไร  
………………………….…………………………………………………….……………………………………………………………..……… 

………………………….…………………………………………………………………….……………………………………………..……… 

………………………….………………………………………………………………………….………………………………………..……… 
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กรอบการบริหารฯเพื่อการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์    

                                                
 

 

 

 

กรอบการด าเนินงาน

ใระดบัสาขาวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การด าเนินการตามวงรอบการประเมนิ-การพฒันา 

ช่วงระยะ  3  ปีการศึกษา 

1.การประเมินและรายงานผลการประเมินตนเอง   

 (Self-Assessment 1 & Self-Assessment Report.1 )  

2.การจดัท าแผนปรับปรุง    

(Improvement Planning 1)  

3.ด าเนินการพฒันา 1 

 ( Developmment.1) 

4.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 1  

(Quality Audit. 1 & Quality Audit Report.1)  

5.การจดัท าแผนปรับปรุง 2 

 (Improvement Planning 2 )  

6.การด าเนินการพฒันา 2   

(Developmment.2) 

7.การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการตรวจติดตามคุณภาพ 2 

 (Quality Audit. 2 & Quality Audit Report.2)  

8.การจดัท าแผนปรับปรุง 

 ((Improvement Planning 3 )  

9. การด าเนินการพฒันา 3 

( Developmment.3) 

10.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ3       

 (Quality Audit. 3 & Quality Audit Report 

11.การจดัท าแผนปรับปรุง 

 (Improvement Planning 4 )  

12.การด าเนินการพฒันา 4   

(Developmment.4) 

13.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ4 

(Quality Audit.4 & Quality Audit Report.4)  

14.การจดัท าแผนปรับปรุง 5  

(Improvement Planning 5)  

15.การด าเนินการพฒันา 5  

(Developmment.5) 

16.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ5  

 (Quality Audit. 5 & Quality Audit Report.5)  

17.การจดัท าแผนปรับปรุง 6.          

(Improvement Planning 6 )  

18.การด าเนินการพฒันา 6  

(Developmment.6) 

19.การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการตรวจติดตามคุณภาพ6 

 (Quality Audit.6 & Quality Audit Report.6)  

 

 

 

       

 

 

 

การสรุปผลการพฒันา

คุณภาพการบริหารและ

ทบทวนสถานภาพการ

พฒันา 

1) สรุปผลการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการ   

 2) ทบทวนสถานภาพของ

พฒันาการบริหารจดัการ 

       2.1  สรุปผลการทบทวน

สถานภาพการพฒันาการ

บริหาร          ( จดัท ารายงาน

ผลการติดตามผลการพฒันา

คุณภาพการบริหารของ

สาขาวิชา   (Self-Assessment 

Report. ) 

        2.2  การจดัท าแผน

ปรับปรุงและด าเนินการ

พฒันาตามวงรอบการ

ประเมินผล-การพฒันา  หรือ

ด าเนินการในขั้นกา้วหนา้

ต่อไป หรือ  

         2.3  สรุปผลและ

สถานภาพการพฒันา การ

บริหารฯ เพ่ือจดัเขา้สู่ระบบ

รางวลั (ถา้มี) 

         2.4  เสนอตวัเขา้สู่

กระบวนการพิจารณาตาม

เกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA) ต่อไป    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมการส าหรับสาขาวชิา 

คหกรรมศาสตร์ 

1) การจดัระบบและโครงสร้าง

กลไกการด าเนินงาน 

2)  การสร้างความเขา้ใจและ

เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

3)  การก าหนดนโยบายและ

แผนการบริหารตามแนว ทางสู่

ความเป็นเลิศของสาขาวชิา 

4)  การตั้งกลุ่มท างาน 

เฉพาะดา้น 

5)  การร่างแผนการด าเนินงานและ

การจดัสรร 

ทรัพยากร 

6)  การก าหนดกรอบแนว 

การประเมินและแนวทางการ

พฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ

ของสาขา วชิา ตามวงจรการตรวจ

ประเมิน-การจดัท ารายงาน-การ

จดัท าแผน พฒันา-การด าเนิน การ

พฒันาปรับปรุง รายงาน-การจดัท า

แผนพฒันา-การด าเนินการพฒันา

ปรับปรุง 
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กจิกรรมปีการศึกษาที่ 1 

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคเรียนที่ 1  

 

เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การประเมินและรายงานผลการประเมิน

ตนเอง   (Self-Assessment 1 & Self-

Assessment Report.1/SA.1 & SA.R1 )  

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง    

(Improvement Planning 1 /IP 1)  

                        

 ด าเนินการพฒันา 1 

 ( Developmment.1 /D.1) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 1 (Quality Audit. 1 

& Quality Audit Report.1/ QA. 1  & 

QA.R.1)  
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กจิกรรม 

ปีการศึกษาที่ 1 / ภาคเรียนที่ 2 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 1 (Quality Audit. 1 

& Quality Audit Report.1/ QA. 1  & 

QA.R.1)  

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง 2 

 (Improvement Planning 2/ IP2)  

                        

การด าเนินการพฒันา 2   

(Developmment.2/D.2) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงาน

การตรวจติดตามคุณภาพ 2 

 (Quality Audit. 2 & Quality Audit 

Report.2/ QA.2 & QA.R.2)  
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กจิกรรมปีการศึกษาที่ 2 

ปีการศึกษาที่  2 / ภาคเรียนที่ 1  

เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การจดัท าแผนปรับปรุง 

((Improvement Planning 3/ IP 3 ) 

                        

การด าเนินการพฒันา 3 

( Developmment.3/D.3) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงาน

การตรวจติดตามคุณภาพ 3 

(Quality Audit. 3 & Quality Audit 

Report/ QA. 3  & QA.R.3) 
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กจิกรรม 

ปีการศึกษาที่ 2 / ภาคเรียนที่ 2 

 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 3       

 (Quality Audit. 3 & Quality Audit Report/ 

QA. 3  & QA.R.3 

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง (Improvement 

Planning 4 /IP 3 )  

                        

การด าเนินการพฒันา 4   

(Developmment.4/D.4) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและ รายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 4 

(Quality Audit.4 & Quality Audit Report.4/ 

QA. 4  & QA.R.4)  
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กจิกรรมปีการศึกษาที่ 3 

ปีการศึกษาที่ 3/ ภาคเรียนที ่1  

เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การจดัท าแผนปรับปรุง 5  

(Improvement Planning 5/ IP 5) 

                        

การด าเนินการพฒันา 5 

(Developmment.5/D.5) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 5 

 (Quality Audit. 5 & Quality Audit 

Report.5/ QA. 5  & QA.R.5) 
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กจิกรรม 

ปีการศึกษาที่ 3 / ภาคเรียนที่ 2  

 

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กมุภาพนัธ์ มีนาคม 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 5 

 (Quality Audit. 5 & Quality Audit 

Report.5/ QA. 5  & QA.R.5)  

                        

การจดัท าแผนปรับปรุง 6.          

(Improvement Planning 6 /IP 6)  

                        

การด าเนินการพฒันา 6  

(Developmment.6/D.6) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ 6 

 (Quality Audit.6 & Quality Audit 

Report.6/ QA. 6  & QA.R.6)  
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กจิกรรมการศึกษาที่ 4 

ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคเรียนที่ 1 

เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

พฒันาคุณภาพการบริหารและสรุปผล 

1) สรุปผลการพฒันาคุณภาพการบริหาร

จดัการ   (Summary -  Report/ SP…. ) 

                        

2) ทบทวนสถานภาพของการพฒันาการ

บริหารจดัการ (Development Report 

Review ) 

2.1  สรุปผลการทบทวนสถานภาพการ

พฒันาการบริหาร (จดัท ารายงานผลการ

ติดตามผลการพฒันาคุณภาพการบริหารของ

สาขาวิชา 

2.2  การจดัท าแผนปรับปรุงและด าเนินการ

พฒันาตามวงรอบการประเมินผลการพฒันา 

หรือด าเนินการในขั้นกา้วหนา้ต่อไป หรือ 
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กจิกรรมการศึกษาที่ 4 

ปีการศึกษาที่ 4 / ภาคเรียนที่ 1 

เมษายน พฤษภาคม มถุินายน กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.3  สรุปผลและสถานภาพการพฒันาการ

บริหารฯ เพื่อจดัเขา้สู่ระบบรางวลั (ถา้มี) 

2.4  เสนอตวัเขา้สู่กระบวนการพิจารณา

ตามเกณฑร์างวลัคุณภาพแห่งชาติ (TQA) 

ต่อไป 

                        

การด าเนินการพฒันาในวงรอบต่อไป   

(Developmment……) 

                        

การตรวจติดตามคุณภาพและรายงานการ

ตรวจติดตามคุณภาพ ในวงรอบต่อไป   

(Quality Audit.....  & Quality Audit 

report……) 

                        

259 

DPU



260 

5)  ท่านมีขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาให้มีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานตาม

แนวทางการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศอย่างไร ท่านเห็นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ควร

ค านึงถึงปัญหาหรืออุปสรรคใด ท่ีอาจจะเกิดข้ึนในขั้นเตรียมการน้ี และท่านมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม

อยา่งไรบา้ง 

.……………………………………………………………………………………….……………  

.……………………………………………………………………………………….……………  

.……………………………………………………………………………………….……………  

6)  ท่านเห็นว่าการด าเนินการตามวงรอบ การตรวจประเมิน-การจดัท ารายงานผล-การจดัท าแผน

ปรับปรุง-การด าเนินการพฒันา แบบเป็นวงรอบในช่วง 3 ปีการศึกษา มีความเหมาะสมและเป็นไป

ไดใ้นการด าเนินการอย่างไร  หรือน่าจะมีปัญหาหรืออุปสรรคใดบา้งท่ีควรค านึงถึง และท่านมี

ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมอยา่งไรบา้ง  

.………………………………………………………………………...……………….……………

……………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………  

7) ท่านมีความเห็นเก่ียวกบักรอบการด าเนินงาน ในการการทบทวนรายงานผลการพฒันาคุณภาพ 

การบริหารและสรุปผลอยา่งไร    ท่านเห็นวา่มีความเหมาะสมหรือมีปัญหาและอุปสรรคใดในการ 

ด าเนินงานขั้นตอนน้ี   และท่านมีความคิดเห็นเพิ่มเติมในการด าเนินการอยา่งไรบา้ง  

.……………………………………………………………………...………………….……………

……………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………  

8) ขอ้เสนออ่ืนๆเพิ่มเติม 

.……………………………………………………………………...………………….……………

……………………………………….………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….………………………  

ส้ินสุดการสมัภาษณ์เวลา..........................น.  
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ภาคผนวก  จ 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิในการจัดสนทนากลุ่ม 
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รายช่ือผู้ทรงคุณวุฒิในขั้นการประชุมสนทนากลุ่ม ตรวจสอบรูปแบบ 
 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นนักวชิาการ 
1. ผศ.ดร.พนัธ์ศกัด์ิ พลสารัมย ์

 

ภาควิชานโยบายการจดัการและความเป็นผูน้ าทางการศึกษา   

สาขาวิชาอุดมศึกษา  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  

ผูจ้ดัการระบบคุณภาพคณะครุศาสตร์ ( TQM) 

2. อ.ดร.กิตติ รัตนราษี รองผูอ้  านวยการวิทยาลยัเทคโนโลยปัีญญาภิวฒัน์ 
ผูป้ระเมินระดบัอาชีวศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา(สอศ.)  มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกของ
ส านกังานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพภายนอก  
(สมศ.) และ ระบบ  ISO 

3. พอ.ดร.นพมาศสิริ   วงคบ์า 

 

หวัหนา้กองวิชาบริหาร  วิทยาลยัการทพับก  (ระบบการบริหาร

จดัการภาครัฐ PMQA) 

4. ดร.มานิต  บุญประเสริฐ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
5. อ.ดร.ณฐัพล  ฟ้าภิญโญ รองผูอ้  านวยการ โรงเรียนการเรือนศูนยสุ์พรรณบุรี 

ผูจ้ดัการโครงการ บริษทั T Leading Food 
การประกนัคุณภาพดา้น HACCP/HALAL/GMP/ISO 

กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้บริหาร 
1. นอ.หญิง. รศ.ดร. ทิพยรั์ตน์      
สีเพชรเหลือง 

ผูอ้  านวยการกองวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
กองการศึกษา โรงเรียนนายเรืออากาศ 

2. ดร.พิณสุดา  สิริธรังศรี ผูอ้  านวยการศูนยว์ิจยัและฝึกอบรมทางการศึกษา 
วิทยาลยัครุศาสตร์      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

3. รศ. อนุกลู พลศิริ หวัหนา้ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

อุปนายกสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 

ในพระบรมราชินูปถมัภ ์

4. อ. ศศิอาภา  บุญคง รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
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กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ป็นผู้ปฏบิัติงานทีมี่ความช านาญประสบการณ์ 

1.   อ.วิธิดา  สิริทรัพยเ์จริญ 

 

อาจารยป์ระจ าสาขาคหกรรมศาสตร์ รับผดิชอบงานประกนั

คุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

2.อ.ข่ายทอง  ชุนหสุวรรณ ประธานหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ งานประกนัคุณภาพภายใน
สาขา มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

3.ผศ.ดร.พรยพุรรณ    
พรสุขสวสัด์ิ 

รองคณบดีฝ่ายงานประกนัคุณภาพ  โรงเรียนการเรือน  
มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต 

4.ผศ.ภาวนา ชลาภิรมย ์ ผูป้ระเมินคุณภาพภายใน  คณะเทคโนโลยคีหกรรมศาสตร์ 

สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ (พระนครใต)้ 
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ก าหนดการประชุมกลุ่ม 
เร่ือง   รูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่การด าเนินงาน 
ตามแนวทางสู่ความเป็นเลศิส าหรับสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์   

มหาวทิยาลยัราชภฏั 
วนัที ่ 6   มีนาคม  2556 

ณ  ห้องประชุมวทิยาลยัครุศาสตร์  อาคาร  6  ช้ัน 16   
มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย์ 

 
 
เวลา 12.45 น.  ลงทะเบียน 
เวลา 13.00 น. เปิดการประชุมกลุ่ม 
เวลา 13.10 – 13.30 น.  น าเสนอร่างรูปแบบและกลไกการบริหารจดัการเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่

ความเป็นเลิศส าหรับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏั โดย ศตรัตน์ 
ทิพยผ์อ่ง นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาการจดัการการศึกษา  วิทยาลยัครุศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์  

เวลา 13.30 น. – 15.50 น. ผูท้รงคุณวฒิุใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะ 
เวลา 15.50 น. – 16.00 น. กล่าวขอบคุณ และ จบการประชุม 
 
หมายเหตุ  รับประทานอาหารวา่งในหอ้งสัมมนา 

 
 
 
 
 
 

ภาพการประชุมระดมความคดิเห็นงานวจัิยเร่ือง 
รูปแบบการบริหารจัดการรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการเพือ่การ 

ด าเนินงานตามแนวทางสู่ความเป็นเลศิส าหรับสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏ 
วนัที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมวทิยาลยัครุศาสตร์ อาคาร ๖ ช้ัน ๑๖  มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
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ภาคผนวก  ฉ 
รายงาน 

ศึกษากรณสีาขาวขิาคหกรรมศาสตร์  

ใน  6  มหาวทิยาลยัราชภัฏ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



268 

การวิจยัในตอนน้ีเป็นการศึกษาวิจยั เพื่อตรวจสอบถึงสภาพการด าเนินงานการบริหาร

คุณภาพท่ีระดบัสาขาวิชา งานการประกันคุณภาพการศึกษา และสภาพความสอดคลอ้งในการ

ด าเนินงานท่ีสัมพนัธ์กบัแนวเกณฑก์ารประเมินรางวลัการบริหารสู่ความเป็นเลิศและกรอบเกณฑ์

รางวลัคุณภาพแห่งชาติ ดว้ยการศึกษาเฉพาะกรณีศึกษาเป็นการศึกษาภาคสนาม (Field Research)

จากระบบบริหารงานปัจจุบนัของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั 6 แห่ง ซ่ึงยินดีให้

ความร่วมมือในการวิจยั เพื่อรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานและบริบทการบริหารคุณภาพในระดบัสาขา 

วิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  

จนัทรเกษม สวนดุสิต วไลยอลงกรณ์ ร าไพพรรณี และพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาสรุปได้

ดงัต่อไปน้ี 

 

กรณีสาขาคหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏัธนบุรี 

บริบทและ สภาพปัจจุบัน 
หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต  สาขาคหกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 

เป็นหลกัสูตร  อยูภ่ายใตก้ารบริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคณะกรรมการบริหาร
ในระดับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยประธานหลกัสูตร กรรมการ และเลขานุการ 
ปัจจุบนั มีอาจารยท์ั้งส้ิน 5 คน  มีนกัศึกษารวม 75 คน อตัตลกัษณ์ของสาขาวิชาฯ คือ “นกัคหกรรม
ศาสตร์มืออาชีพ”  มีแผนการบริหารและพฒันาคณาจารยท์ั้งดา้นวิชาการ  เทคนิคการสอนและการ
วดัผล  มีแผนการบริหารและพฒันาบุคลากร  มีการส่งเสริมให้คณาจารยใ์นสาขาเขา้ร่วมอบรม/
สมัมนาดา้นการเรียนการสอน ดา้นสหกิจศึกษา ดา้นเครือข่ายวิชาการ ดา้นประกนัคุณภาพและดา้น
อ่ืนๆ มีคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพดา้นพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนพฒันาการเรียนการ
สอน  และการวดัผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา  มีคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบติังาน  มีการจดัท า
แผนการสอน/โครงการสอน/รายละเอียดของรายวิชา และของประสบการณ์ภาคสนามในแต่ละภาค
การศึกษา 

การบริหารการจดัการเรียนการสอน เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั มีการจดัรายวิชาท่ีส่งเสริม

ทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเองและการใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั  ทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือ

จากการท าโครงงาน/การวิจยั  มีการส่งนกัศึกษาฝึกงานหรือปฏิบติังานในรายวิชาฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในสถานประกอบการมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อคุณภาพการจดัการเรียน

การสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคการศึกษา  มีการประเมินความพึงพอใจของแต่ละ
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รายวิชาและมีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  มีการติดตามผลบณัฑิตร่วมกบัคณะและ

รายงานผลการประเมินหลกัสูตรและน าผลมาปรับปรุงเพื่อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิต  มีการก าหนด

พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีโครงการเพื่อส่งเสริมและพฒันาดา้น

คุณธรรมจริยธรรมของนกัศึกษา  มีตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัทุกโครงการ  มีการส่งเสริม

ให้บุคลากรและนักศึกษาเขา้ร่วมการประชุมทางวิชาการหรือการน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  มีบริการแนะแนวและการให้ค  าปรึกษาโดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษา มี

การจดัท าขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษยเ์ก่าและศิษยปั์จจุบนัโดยแจง้ผา่นทางเวบ็ไซตค์ณะ 

สาขาวิชา และเฟสบุ๊คของสาขาวิชา เปิดโอกาสให้ศิษยเ์ก่าได ้มีส่วนร่วมในการสอนและแนะน า

แนวทางการท างานแก่นักศึกษารุ่นน้อง  และมีผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจาก

ภายนอกมาเป็นอาจารยพ์ิเศษ 

สาขาวิชาจดับริการเคร่ืองคอมพิวเตอร์แก่นกัศึกษาเพื่อใชป้ระกอบในการเรียนการสอน 

ส่วนส่ือ/หนงัสือ/ต ารา/เอกสารส าหรับการศึกษาจดัไวร้วมกนัไวท่ี้ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศของมหาวิทยาลัย มีห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา และจุดเช่ือมต่อ

อินเทอร์เน็ต สามารถใชร้ะบบเทคโนโลยีสารสนเทศประมวลผลการเรียนของนกัศึกษาผา่นระบบ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขา และมีตวัแทนของสาขา

เป็นคณะกรรมการฝ่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาร่วมในระดบัคณะ มีคู่มือการประกนัคุณภาพ

การศึกษา ส าหรับคณาจารยใ์นสาขาวิชา ให้ใช้ปฏิบติัตามกลไกการประกันคุณภาพฯตามท่ีได้

ก าหนดไว ้

ปรัชญา  วสัิยทศัน์พนัธกจิวตัถุประสงค์คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

หลกัสูตรน้ีมุ่งผลิตบณัฑิตให้มีความรู้ความสามารถดา้นอาหารและโภชนาการ เพื่อ

พฒันาคุณภาพชีวิตของตนเองและชุมชน ให้มีศกัยภาพในการประกอบธุรกิจเพื่อสนองความ

ตอ้งการก าลงัคนดา้นคหกรรมศาสตร์ของทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนสามารถประกอบอาชีพ

ไดท้ั้งในประเทศและต่างประเทศ  มุ่งเนน้เป็นสาขาวิชาแนวหนา้ในการสร้างและในการพฒันานกัค

หกรรมศาสตร์มืออาชีพ มุ่งสร้างและพฒันานกัคหกรรมศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับของสังคม  พร้อม

บริการทอ้งถ่ินด้วยการผสมผสานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้กับเทคโนโลยี  มุ่งให้บณัฑิตคหกรรม

ศาสตร์มีคุณสมบติัท่ีพึงประสงค์คือมีความรู้ ความสามารถ และจรรยาบรรณในสาขาวิชาชีพ มี
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ความสามารถในการคิด การวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล สามารถประยุกต์ทฤษฎีและหลกัการสู่การ

ปฏิบัติ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเองอยู่เสมอ สามารถใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษในการ

ติดต่อส่ือสารมีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพนัธ์ท่ีดี  มีความเป็นผูน้ า มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ

สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้

โครงสร้างการบริหารของสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

ภารกิจหลกัของสาขาวิชาเป็นไปตามขอ้ก าหนดส าหรับการอุดมศึกษา  ในดา้นการเรียน

การสอน  ดา้นการวิจยั  ดา้นการบริการวิชาการ  และดา้นการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ  ภารกิจ

อ่ืนตามนโยบายของคณะ บทบาทและหนา้ท่ีของประธานและคณะ กรรมการบริหารหลกัสูตร  คือ 

ด าเนินการและบริหารเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  วางแผนและดูแลเก่ียวกบัการเรียน

การสอน  เตรียมการรับนักศึกษาโดยประสานงานกับส านักส่งเสริมวิชาการ ทบทวนปรับปรุง

หลกัสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลวางแผนด าเนินการและประสานงานท่ีเก่ียวกบัการ

จดัหาพสัดุ  ประสานงานและควบคุมดูแลการส่งนกัศึกษาเขา้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  วางแผนและ

เสนออตัราก าลงัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี  แจง้ประกาศ  ระเบียบ  ค  าสั่งและขอ้บงัคบัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี  การประเมินผลคุณภาพการเรียนการสอนและโครงการต่างๆ  ปฏิบติั

หนา้ท่ีอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากอธิการบดีและคณบดี  ดงัโครงสร้างองคก์รในระดบัคณะและ

ในระดบัสาขาวิชาดงัน้ี 
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 โครงสร้างการบริหารจัดการระดบับน – ระดบัเหนือสาขาวชิา 

 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

โครงสร้างการบริหารจัดการที่ระดบัสาขาวชิา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 

กรรมการและเลขานุการ 

ดา้นธุรการทัว่ไป 

กรรมการดา้น

หลกัสูตรและ

วิชาการ 

กรรมการดา้น

กิจการนกัศึกษา 

 

กรรมการดา้น 

การจดัการ

ความรู้ 

 

กรรมการดา้น

การประกนั

คุณภาพ 

 

กรรมการดา้น 

วิจยัและบริการ

ชุมชน 

 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้าสาขา / 

ประธานโปรแกรมวิชา 

สภามหาวทิยาลยั 

หัวหน้าภาควชิา/ หัวหน้า-ประธานสาขา / ประธานโปรแกรมวชิา 

สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 
คณะกรรมการ ติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวทิยาลยั 

- สภาวชิาการ 
-  คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลยั

มหาวทิยาลยั 
 

ผูช่้วยอธิการบดี 

ผูอ้  านวยการ รองอธิการบดี 

อธิการบดี 

หวัหนา้ส านกังาน

คณบดี 

หวัหนา้ส านกั 

งานผูอ้  านวยการ 

หวัหนา้กอง 
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โครงสร้างการบริหารคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง (SAR 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี(2553, น. 7) 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

คณบดีคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประธานหลักสูตรสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

กรรมการบริหารหลักสูตร 

 

 

 

คณบดี 

ผศ.สุวรรณี  สิมะกรพินธ์ 

 

 

คณะกรรมการบริหาร 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ 

คณะกรรมการบณัฑิตศึกษา 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

 

 

รองฝ่ายกิจการนกัศึกษา 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

 

งานบริหารคณะ 

งานงบประมาณ 

งานจดัซ้ือ จดัจา้ง 

งานตรวจสอบภายใน 

งานอาคารสถานท่ี 

รายงานประจ าปี 

งานอ่ืนๆ 

 

งานบริหารหลกัสูตร 

งานจดัการเรียนการสอน 

งานพฒันาวชิาการ 

งานพฒันาบุคลากร 

งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์

งานประกนัคุณภาพ 

งานบณัฑิตศึกษา 

งานอ่ืนๆ 

 

 

 

งานกิจการนกัศึกษา 

งานท านุบ ารุง

ศิลปวฒันธรรม 

งานสหกิจศึกษา 

งานประสบการณ์วิชาชีพ 

งานประชาสมัพนัธ ์

งานนโยบายและแผน 

งานอ่ืนๆ 

 

 

 

 

หลกัสูตร 

 

 

เทคโนโลยกีารจดัการอุตสาหกรรม 

เทคโนโลยอุีตสาหกรรม 

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 

วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม 

คหกรรมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีาร

อาหาร 

สถิติประยกุต ์

ฟิสิกส์ 

เคมี 

ชีววิทยา 
 

 

 

 

หวัหนา้ส านกังานคณะ 
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ท่ีระดบัสาขาวิชามีคณะกรรมการหลกัสูตร (แบบไม่เป็นทางการ) โดยจดัให้กรรมการ

แต่ละดา้นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการพฒันาศกัยภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ  

1) ดา้นบริหารและจดัการ 2) ดา้นพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 3) ดา้นฝึกประสบการณ์

วิชาชีพและสหกิจศึกษา 4) ดา้นพฒันานกัศึกษา 5) ดา้นวิจยัและงานสร้างสรรค ์6) ดา้นพฒันาระบบ

สารสนเทศ 7) ดา้นการประชาสัมพนัธ์ 8) ดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม 9)  ดา้นประเมิน

นโยบาย แผนงานและโครงการ และ 10) ดา้นประกนัคุณภาพ  โดยกรรมการบางท่านอาจมีช่ือ

รับผิดชอบในงานแต่ละด้านมากกว่าหน่ึงงาน คณะกรรมการบริหารสาขาสามารถติดตามงาน

เอกสาร โครงการท่ีไดรั้บมอบหมายเพื่อด าเนินการประเมินตนเองและประกนัคุณภาพท่ีระดบัสาขา

ตามองคป์ระกอบ 9 ขอ้ในงานการประกนัคุณภาพภายในรายละเอียดดงัน้ี 

 

ดา้น รายละเอียด 
1)   ดา้นบริหารและ
จดัการ 

 
 

ทบทวนนโยบายปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ  ทบทวน
แผนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวนแผนพฒันาบุคลากร ทบทวน
นโยบายและแผนพัฒนาการบริหารของคณะและสาขาวิชา  พิจารณาการท า
แผนปฏิบติังานประจ าปีของคณะ บริหารและจดัการด าเนินงานของคณะ/สาขาวิชา 
รับผิด ชอบพสัดุ-ครุภณัฑ์ของคณะ/สาขาวิชา ด าเนินการขออนุมติัจดัซ้ือ/จา้งวสัดุ-
ครุภณัฑ์ ประเมินผลการบริหารงาน ประเมินผลการปฏิบติังานของคณาจารยแ์ละ
บุคลากร ก ากบัติดตามและประเมินผลการ    ด า เนินงานต่างๆของคณะ ปฏิบติังาน
อ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   

2) ดา้นพฒันา
หลกัสูตรและการเรียน
การสอน 
 

ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาหลกัสูตร  บริหารพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร/
กลุ่มวิชา  จัดท ามาตรฐานหลกัสูตร ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการของคณะ พฒันาบุคลากร คณาจารย ์นักศึกษา จดัท าประเมินผลหลกัสูตร  
ติดตามและประเมินผล การเรียนการสอน/ผลการปฏิบติังานของคณาจารย ์ ก ากบั
ติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมทางวิชาการของคณะ และงานอ่ืนๆท่ีไดรั้บ
มอบหมาย 

3) ดา้นฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
และสหกิจศึกษา    
 

ก าหนดนโยบายและแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ดูแลและพิจารณาการ
หาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประสานงานกบัโครงการสหกิจศึกษาและศูนย์
บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประเมินผลการด าเนินงานตาม
นโยบายของแผนดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจและบ่มเพาะวสิาหกิจ 
- ด าเนินการติดต่อกบัสถานประกอบการเพื่อจดัส่งนกัศึกษาไปฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 

- พฒันาและปรับปรุงเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 
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ดา้น รายละเอียด 
- จดัปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- จดัประชุมสัมมนานกัศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์วิชาชีพและอาจารยนิ์เทศในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการฝึกประสบการณ์วชิาชีพ 

- ประสานงานกบัสถานประกอบการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษา 

- ด าเนินการจดัอาจารยนิ์เทศเพื่อนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
- ด าเนินการประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาร่วมกบัอาจารย์
นิเทศและสถานประกอบการ 

- ควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนกัศึกษาใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 
4)  ดา้นพฒันา
นกัศึกษา  
 

ทบทวนนโยบายและแผนการพัฒนานักศึกษา  ประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องทั้ งภายในและภายนอก  ประชาสัมพนัธ์การพัฒนางานนักศึกษา ให้
ค  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา ก ากบัดูแลนกัศึกษาให้ปฏิบติัตามระเบียบของ
คณะและมหาวิทยาลยั  ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของแผนพฒันา
นกัศึกษา จดัหาทุน/แหล่งทุนส าหรับนกัศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5)  ดา้นวจิยัและงาน
สร้างสรรค ์ 
 

ก าหนด ทบทวนนโยบายและแผนการวิจยัและงานสร้างสรรค์ ส่งเสริมสนับสนุน 
การท างานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อการท าผลงานวิชาการ จดัท าระบบฐานขอ้มูล
และสารสนเทศงานวจิยัและงานสร้างสรรค ์ประสานงานในการจดัหาทุนและแหล่ง
ทุนเพื่อพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค ์บริการความสะดวกในการจดัท างานวิจยั
และงานสร้างสรรค์ จดักิจกรรมหรือเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่งานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์ สร้างขวญัและก าลงัใจ และยกยอ่งนกัวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

6) ดา้นพฒันาระบบ
สารสนเทศ 

ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบาย และแผนพฒันาระบบสารสนเทศ  ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

7)  ดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์  
 

ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบายและแผนพฒันาระบบการประชา -สัมพนัธ์  
เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและการด าเนินงานของคณะ   
ทุกประเภทในมหาวิทยาลัยสู่ประชาคม  ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการ
ปฏิบติังาน 

8) ดา้นบริการวิชาการ
และศิลปวฒันธรรม 

ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบาย และแผนพฒันาระบบสารสนเทศ  ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

9)  ดา้นประเมิน
นโยบาย แผนงานและ
โครงการ 
 

ทบทวนนโยบายแผนงานและโครงการ   ก  าหนดแนวทาง/ทิศทาง ในการด าเนินงาน
ของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินนโยบาย 
แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามโครงการ ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ผลการ 
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ดา้น รายละเอียด 
ด าเนินการโครงการ  ปรับปรุงเพื่อด าเนินการปรับกลยทุธ์ของคณะในปีต่อไป 

10)  ดา้นประกนั
คุณภาพ    
 

ก าหนด ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาดา้นการประกนัคุณภาพ จดัท าคู่มือการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในจดัท ารายงานประเมินตนเองของคณะและหลกัสูตร  
ให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษา  จดักิจกรรม
และเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ การประกนัคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พฒันา
ระบบประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 
ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย   

 

ระบบการบริหารและกลไกการบริหารการจัดการคุณภาพของสาขาวชิาในปัจจุบัน 

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกิจกรรมในภารกิจหลกัท่ีด าเนินการอยา่งเป็นระบบ 
ตามแผนท่ีก าหนดไวแ้ละมีการติดตามตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการอย่าง

ต่อเน่ือง ตามท่ีก าหนดภายใตน้โยบายการบริหารและจดัการของคณะกรรมการบริหารระดบัคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประธานหลักสูตรมีหน้าท่ีควบคุมดูแลคณาจารย์ในสาขาวิชา 
บริหารงานทางวิชาการ บุคลากร งานธุรการ งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพและงานกิจการนกัศึกษา
ให้สัมพนัธ์กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ระดบัสาขาวิชามีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
สาขา และมีตวัแทนของสาขาร่วมเป็นคณะกรรมการศกัยภาพฝ่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา
ระดบัคณะ และประสานงานขอ้มูลประกนัคุณภาพกบัคณะ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปดว้ยความ
เรียบร้อยสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกบัคณะวิชา คณะด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพฯมีการ
ควบคุม ติดตามและประเมินผลอยา่งต่อเน่ือง จดัท ารายงานการประเมินตนเองเพื่อเป็นขอ้มูลในการ
ด าเนิน การดา้นการประกนัคุณภาพ และรายงานผลการตรวจประเมินตนเองของสาขาวิชาฯแก่คณะ 
แลว้น าผลการตรวจประเมินมาใชใ้นการปรับปรุงและพฒันาเป็นแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา
ในปีต่อไป รวมทั้ งน าระบบฐานขอ้มูลด้านงานประกันคุณภาพของคณะวิชามาปรับใช้ในงาน
ประกันคุณภาพในระดับสาขาวิชา น าผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะมาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงการด าเนินงานภายในสาขาวิชา เพื่อใหทุ้กตวัช้ีวดัพฒันา 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาในปัจจุบันเป็นกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบตามแผนท่ีก าหนดไว ้สาขาวิชาจึงไดว้างแนวทางในการ
ด าเนินงานไวด้งัน้ี 1) ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพสาขาและแนวทางด าเนินงาน โดยศึกษา
จากคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลยั 2) ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรของ
สาขาวิชาทราบถึงความส าคญัและความจ าเป็นของการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) จดัประชุม/
อบรม/สัมมนา ให้บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจในระบบและขั้นตอนการประกนัคุณภาพการศึกษา
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ของสาขาวิชา 4) แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวิชา 5) จดัท ารายงาน
การศึกษาตนเองและรายงานการประเมินตนเองเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลยั 6) เตรียมการและ
จดัระบบเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายในสาขา ท่ีระดบัคณะมีการแต่งตั้งกรรมการหลกัสูตรจะเขา้
ไปร่วมอยา่งนอ้ย 1 คน เพื่อเป็นคณะกรรมการในงาน 11 ดา้น และคณะวิชาไดจ้ดัเจา้หนา้ท่ีคณะ 1 
คน มาเป็นผูช่้วยเลขานุการของแต่ละสาขาวิชา ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอ านวยการ ท าหนา้ท่ีทบทวนนโยบายการด าเนินงานทุกฝ่ายของคณะ

และใหค้  าปรึกษาเก่ียวกบัการด าเนินงานของคณะ ส่วนใหญ่ประธานหลกัสูตรจะเขา้ร่วม 

2.  คณะกรรมการฝ่ายบริหารและจดัการ ท าหนา้ท่ีทบทวนนโยบาย ปรัชญา วิสัยทศัน์ 

พนัธกิจ และแผนกลยุทธ์ของคณะ ทบทวนแผนพฒันาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทบทวน

แผนพฒันาบุคลากร ทบทวนนโยบายและแผนพฒันาการบริหารของคณะและสาขาวิชา  พิจารณา

การท าแผนปฏิบติังานประจ าปีของคณะ บริหารและจดัการด าเนินงานของคณะ/สาขาวิชา รับผิด 

ชอบพสัดุ-ครุภณัฑ์ของคณะ/สาขาวิชา ด าเนินการขออนุมติัจดัซ้ือ/จา้งวสัดุ-ครุภณัฑ์ ประเมินผล

การบริหารงาน ประเมินผลการปฏิบติังานของคณาจารยแ์ละบุคลากร ก ากบัติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานต่างๆของคณะ ปฏิบติังานอ่ืนๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ส่วนใหญ่ประธานหลกัสูตรจะ

เขา้ร่วม 

3.  คณะกรรมการฝ่ายพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอนท าหนา้ท่ี ก าหนดนโยบาย

และแผนพฒันาหลกัสูตร บริหารพฒันาและปรับปรุงหลกัสูตร/กลุ่มวิชา จดัท ามาตรฐานหลกัสุตร 

ส่งเสริมและสนับสนุนการจดักิจกรรมทางวิชาการของคณะ พฒันาบุคลากร คณาจารย ์นักศึกษา 

จัดท าประเมินผลหลักสูตร ติดตามและประเมินผล การเรียนการสอน/ผลการปฏิบัติงานของ

คณาจารย ์ก ากบัติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมทางวิชาการของคณะ ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ี

ไดรั้บมอบหมาย 

4.  คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาท าหน้าท่ี ก าหนด

นโยบายและแผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษา ดูแลและพิจารณาหาแหล่งฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ประสานงานกบัโครงการสหกิจศึกษาและศูนยบ่์มเพาะวิสาหกิจ ประเมินผลการด าเนินงาน

ตามนโยบายของแผนดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจและบ่มเพาะวิสาหกิจ 

5.  คณะกรรมการฝ่ายพฒันานักศึกษาท าหน้าท่ี ทบทวนนโยบายและแผนการพฒันา

นกัศึกษา ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอก ประชาสัมพนัธ์การพฒันา
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งานนกัศึกษา ใหค้  าปรึกษาและแนะแนวแก่นกัศึกษา ก ากบัดูแลนกัศึกษาใหป้ฏิบติัตามระเบียบของ

คณะและมหาวิทยาลยั ประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายของแผนพฒันานกัศึกษา จดัหาทุน/

แหล่งทุนส าหรับนกัศึกษา ปฏิบติังานอ่ืนๆท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6.  คณะกรรมการฝ่ายงานวิจยั/งานสร้างสรรค์ หน้าท่ี ก าหนด ทบทวนนโยบายและ

แผนการวิจยัและงานสร้างสรรค ์ส่งเสริมสนบัสนุน การท างานวิจยัและงานสร้างสรรคเ์พื่อการท า

ผลงานวิชาการ จดัท าระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ประสานงานใน

การจดัหาทุนและแหล่งทุนเพื่อพฒันางานวิจยัและงานสร้างสรรค ์บริการความสะดวกในการจดัท า

งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์จดักิจกรรมหรือเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่งานวิจยัและงาน

สร้างสรรค์ สร้างขวญัและก าลงัใจ และยกย่องนักวิจยัท่ีมีผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ติดตาม

ประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

7.  คณะกรรมการฝ่ายการพฒันาระบบสารสนเทศท าหน้าท่ี  ทบทวนและปรับปรุง

พฒันานโยบาย และแผนพฒันาระบบสารสนเทศ ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

8.  คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพนัธ์ท าหน้าท่ี ทบทวนและปรับปรุงพฒันานโยบาย 

และแผนพฒันาระบบการประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนกัศึกษาและการ

ด าเนินงานของคณะ ทุกประเภทในมหาวิทยาลยัสู่ประชาคม ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการ

ปฏิบติังาน 

9.  คณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม ท าหน้าท่ี  ทบทวนและ

ปรับปรุงพฒันาดา้นบริการวิชาการและศิลปวฒันธรรม ประชาสัมพนัธ์งานบริการวิชาการและ

ศิลปะ วฒันธรรม ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน 

10. คณะกรรมการฝ่ายประเมินนโยบาย ท าหน้าท่ี ทบทวนนโยบายแผนงานและ

โครงการ ก าหนดแนวทาง/ทิศทาง ในการด าเนินงานของโครงการให้สอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์

ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินนโยบาย แผนงาน และผลการปฏิบติังานตามโครงการ ประชาสัมพนัธ์

และเผยแพร่ผลการด าเนินการโครงการ ปรับปรุงเพื่อด าเนินการปรับกลยทุธ์ของคณะในปีต่อไป 

11. คณะกรรมการฝ่ายประกันคุณภาพ ท าหน้าท่ี ก าหนด ทบทวนนโยบายและ
แผนพฒันา 

ดา้นการประกนัคุณภาพ จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในจดัท ารายงาน
ประเมินตนเองของหลกัสูตร ใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษา 
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จดักิจกรรมและเอกสารเพื่อประชาสัมพนัธ์ การประกนัคุณภาพแก่ชุมชนและสังคม พฒันาระบบ
ประกนัคุณภาพอย่างต่อเน่ือง ติดตามประเมินผลและปรับปรุงการปฏิบติังาน ปฏิบติังานอ่ืนตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม

ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานในเร่ืองการประกนัคุณภาพของสาขาวิชา กลไกท่ี

ส าคญั คือ 1) คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัคณะวิชา 2) คณะกรรมการประกนั

คุณภาพระดบัสาขาวิชา 3) การมีคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 4) การรายงานผลการ

ด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันา 5) ระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยท่ีคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี

การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินโดยองคก์รภายนอกมีระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพภายใน ดงัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง ( SAR 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี(2553, น. 20) 
 

 

คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัสาขาวิชา 

คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศกึษาคณะฯ 

สาขาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการอาหาร 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

    สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม

(ตอ่เน่ือง) 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน 
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สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ไดก้ าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาสอดคลอ้ง

กบันโยบายของคณะ คือ 1) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพอย่าง

ต่อเน่ือง 2) พฒันาความร่วมมือระหว่างสาขาวิชา คณะและสถานท่ีอ่ืนในชุมชน หรือหน่วยงาน

ภายนอกในการจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา3)พฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยเผยแพร่

ข่าวสารและกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะสู่ชุมชนและสังคมและ 4) การให้

ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนกัศึกษาในสาขาวิชา ประธานหลกัสูตร

จะมอบหมายใหก้รรมการหลกัสูตรช่วยรับผดิชอบดูแล ติดตาม และประสานงานขอ้มูลสารสนเทศ

และการด าเนินงานในองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพตามแนวของคณะกรรมการในระดบัคณะ 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไดแ้ต่งตั้งเป็นคณะกรรมการท างานเพื่อพฒันางานดา้นต่างๆ 

ร่วมกนั ดงัน้ี 

1.  ดา้นการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน  ครอบคลุม 

1. การพฒันาหลกัสูตรและประเมินผลการใชห้ลกัสูตร เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัปรัชญา 
วิสยัทศัน์และพนัธกิจของสาขาวิชา  คณะและมหาวิทยาลยั 

2. การส่งเสริมการจดักิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผูเ้รียนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถใน
สาขาวิชาสร้างเสริมจริยธรรมและคุณธรรม รวมทั้งพฒันาความรู้ดา้นคอมพิวเตอร์และภาษาต่าง 
ประเทศ 

3. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้หอ้งเรียนและหอ้งปฏิบติัการต่างๆ ใหมี้วสัดุครุภณัฑ์
ท่ีทนัสมยั เหมาะสมใชไ้ดคุ้ม้ค่าและเพียงพอต่อการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางการ
เรียนรู้ 

4. การติดตามคุณภาพบณัฑิตและประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตน าผลท่ี
ไดม้าปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรและการเรียนการสอน 

5. การสนบัสนุนและด าเนินการใหน้กัศึกษามีผลงานสร้างสรรคด์า้นงานวิจยั 
2. ดา้นพฒันานกัศึกษา มีบทบาทหนา้ท่ีครอบคลุม 

1. การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษาใหมี้ความรู้ความสามารถในวิชาการและวิชาชีพ
อยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะออกไปประกอบอาชีพตามศกัยภาพของตน 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหน้กัศึกษามีบุคลิกภาพท่ีดี เป็นคนดีของสงัคม มี
มนุษยสมัพนัธ์ มีภาวะผูน้ าเป็นท่ีตอ้งการของสถานประกอบการ/สงัคม และพร้อมท่ีจะเผยแพร่
ช่ือเสียงของมหาวิทยาลยั 
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3. การส่งเสริมใหน้กัศึกษามีสุขภาพกาย ใจท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง 
4. การส่งเสริมใหน้กัศึกษาบ าเพญ็ประโยชนเ์พื่อส่วนรวมและรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
5. การส่งเสริมใหน้กัศึกษาประกอบกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีและ

ศิลปวฒันธรรม 
6. การส่งเสริมสานสมัพนัธ์ระหวา่งศิษยเ์ก่า ศิษยปั์จจุบนัและคณาจารย ์
7. การประชาสมัพนัธ์กิจกรรมของนกัศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 
8. การติดตามและประเมินผลการจดักิจกรรมของนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าเพือ่น ามา

ปรับปรุงและพฒันาในโอกาสต่อไป 
3. ดา้นงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์ ครอบคลุม 

1. การส่งเสริมและสนบัสนุนใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาในสาขาวิชาไดมี้โอกาส
เพิ่มพนูความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นวจิยั 

2. การส่งเสริมและสนบัสนุนให้คณาจารย ์ท าวิจยัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงองคค์วามรู้ใหม่
ร่วม กบันกัศึกษา 

3.  การสนบัสนุนให้คณาอาจารยแ์ละนกัศึกษาสร้างสรรคผ์ลงานท่ีดีเด่นเพื่อให้รับ
สิทธิบตัรและลิขสิทธ์ิ 

4. ดา้นการบริหารและการจดัการ  ประกอบดว้ย 
1. การก าหนดทิศทาง  นโยบาย  และยทุธศาสตร์ใหส้อดคลอ้งกบัของคณะ 
2. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจากคณะและประชาคม 
3. มุ่งการบริหารงานโดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
4. การส่งเสริมใหใ้ชง้บประมาณใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการพฒันาทรัพยากรบุคคล  

และทรัพยากรการเรียนการสอน  รวมถึงมีแผนการใชท้รัพยากรร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนทั้งในภายใน
คณะ นอกคณะและมหาวิทยาลยั 

5. การมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้พฒันาตนเองให้สูงข้ึนจากการอบรม 
ประชุม  ปฏิบติัการและการศึกษาต่อ 

6. การมุ่งส่งเสริมใหใ้ชร้ะบบฐานขอ้มูลเพื่อการบริหารจดัการ 
7. การมุ่งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ

ตรวจสอบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบันโยบายและการด าเนินงานต่าง ๆ ของคณะ 
8. การมุ่งส่งเสริมให้คณาจารยเ์สนอผลงานดา้นวิชาการ/ดา้นวิชาชีพในระดบัชาติ/

นานาชาติ 
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9. การมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรหาแหล่งทุนทั้ งภายในและภายนอกคณะเพื่อการ
ด าเนินงานดา้นวิชาการ  วิจยั / งานสร้างสรรค ์ และบริหารจดัการ 

10. การมีกระบวนการจดัสรรงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได ้
5. ดา้นระบบสารสนเทศและการประชาสมัพนัธ์  ประกอบดว้ย 

1. การส่งเสริมการสร้างระบบสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ถูกตอ้ง
ชดัเจน เป็นปัจจุบนัตรงกบัความตอ้งการ และทนัต่อการใชง้าน 

2. การส่งเสริมการพฒันาระบบและวิธีการประชาสัมพนัธ์ ให้มีความหลากหลาย 
แปลกใหม่  ไดผ้ลอยา่งกวา้งขวาง 

3. การสนับสนุนให้มีการเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา การ
ด าเนินงานของคณะไปสู่สงัคมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั 

4. ความร่วมมือจากในการประชาสมัพนัธ์สาขาวิชาและฝ่ายประชาสมัพนัธ์ของ
มหาวิทยาลยัในการเผยแพร่กิจกรรมต่าง ๆ 

6. ดา้นการบริการวิชาการ   ครอบคลุม 
1. การส่งเสริมใหค้ณาจารย ์และนกัศึกษาจดัโครงการต่างๆ  เพื่อเป็นบริการใหแ้ก่

ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
2. การส่งเสริมใหค้ณาจารย ์ นกัศึกษา  ชุมชน และทอ้งถ่ินเขา้ร่วมกิจกรรมบริการ

วิชาการในโอกาสต่างๆ  ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัชาติ/นานาชาติ 
7. ดา้นศิลปวฒันธรรม  ครอบคลุม 

1.  การส่งเสริมใหค้ณาจารยแ์ละนกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรมใน
โอกาสต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัทั้งในระดบัชาติ/นานาชาติ 

2.  การส่งเสริมใหมี้การสร้างและพฒันามาตรฐานศิลปวฒันธรรมโดยมีการบูรณา
การศิลปวฒันธรรมภูมิปัญญาไทยในการเรียนการสอน 

8.  ดา้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ประกอบดว้ย 
1.  การมุ่งส่งเสริมและพฒันางานใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 
2.  การมุ่งส่งเสริมใหน้กัศึกษามีการพฒันาทางดา้นวิชาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อใหเ้ป็นท่ี

ตอ้งการของสถานประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
9.  ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประกอบดว้ย 

1.  การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
2.  การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสาขา คณะและสถานท่ีอ่ืนในชุมชน หรือ

หน่วยงานภายนอกในการจดักิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 
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3.  การพฒันาการประชาสัมพนัธ์โดยเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสาขาไปสู่ชุมชนและสงัคม 

4.  การให้ความรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่บุคลากรและนักศึกษาใน

สาขาในการจดัแบ่งงานและผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงานการประกนัคุณภาพสาขา มีดงัน้ี 
 

โครงการ / 
กจิกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมาย
เหตุ 

1. การประชุม
คณะกรรมการดา้น
การประกนั
คุณภาพการศึกษา
ของคณะวชิาและ
สาขาวชิา 

มีการประชุมเพื่อจดัท า
แผนการด าเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบ และ
การประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. มีการประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 

ก.ย.54 -ก.พ.55 คณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
สาขาวชิา คหกรรม 
ศาสตร์และคณะ
วชิา 

 

2. โครงการจดัท า
รายงานการ
ประเมิน 

มีเอกสาร รายงานการ 1. มีเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเองของ 
สาขาวชิา 
คหกรรมศาสตร์ 

ม.ค.– พ.ค.55  ประธานและ
กรรมการสาขาวชิา 

 

2.1 การจดัท า
ขอ้มูลพื้นฐานของ
สาขาวชิา 

มีการจดัท าขอ้มูล 1. มีขอ้มูลพื้นฐานของ
สาขาวชิาประจ าปี 

ม.ค-ก.พ.55 ประธานและ
กรรมการสาขาวชิา 

 

2.2 การจดัท า
เอกสาร รายงาน
การประเมิน 
ตนเองระดบัสาขา 
วชิาฉบบัร่าง 

มีเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ฉบบัร่างในระดบั
สาขาวชิา 

2. มีเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบบัร่างของทุก
สาขาวชิา 

ม.ค.– ก.พ.55  ประธานและ
กรรมการสาขาวชิา 

 

2.3 มีการประชุม
คณาจารยร์ะดบั
สาขาวชิาวพิากษ์
เอกสาร รายงาน
การประชุม 

มีการจดัประชุมคณาจารย์
ระดบั 

3. มีเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบบัจริง 

ม.ค.–พ.ค. 55 ประธานและ
กรรมการสาขาวชิา 
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โครงการ / 
กจิกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมาย
เหตุ 

2.4 สาขาวชิาจดัส่ง
เอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ใหก้บัคณะ 

มีเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเองใหก้บั 
คณะเพื่อน าไปใชใ้นการ
ด าเนินงานต่อไปจ านวน 
7 เล่ม 

4. มีเอกสารรายงาน 
การประเมินตนเอง
(SAR) แต่ละระดบั
สาขาวชิาใหก้บั
คณะกรรมการ 
5.  ผูป้ระเมินจ านวน 7 
เล่มมีเอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ของทุก
สาขาวชิาเกบ็ไวท่ี้คณะ
สาขาละ 1 เล่ม 

ม.ค.– พ.ค.55 ประธานและ
กรรมการสาขาวชิา 

 

3. การตรวจ
รายงานการ
ประเมินตนเอง
ระดบัสาขาวชิา 

มีโครงการเพื่อการ
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพในระดบั
สาขาวชิา 

1. มีโครงการตรวจการ
ประเมินตนเอง ( SAR)
ในระดบัสาขา 

ม.ค.55 คณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพ
ของคณะ 

 

3.1ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
เขา้ตรวจเยีย่ม
ระดบัสาขา 

มีค  าสัง่แต่งตั้งแต่งตั้งคณะ 
กรรมการเพื่อเขา้ตรวจ
เยีย่มระดบัสาขาและ
ประเมิน ผลการ
ด าเนินงานสาขา 

1. มีค  าสัง่แต่งตั้งคณะ 
กรรมการตรวจเยีย่ม
และประเมินผลการ
ด าเนินงานระดบัสาขา 

ม.ค.55 
 
 
 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพ 
ของคณะ 

 
 

3.2 คณะกรรม การ
ดา้นประกนั
คุณภาพของคณะ
เขา้ตรวจเยีย่มและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

มีการตรวจเยีย่มและ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

1. มีคณะกรรมการดา้น
การประกนัคุณภาพเขา้
ตรวจเยีย่มและประเมิน 
ผลการด าเนินงานใน
ระดบัสาขา 
2. มีผลการประเมิน
ตนเองในระดบัสาขาท่ี
ไดจ้ากการประเมินของ
คณะ กรรมการ 

ม.ค.– พ.ค.55 -คณะ กรรมการ
ด าเนินงานดา้น
ประกนัคุณภาพ 
ของคณะและสาขา 

 

3.3 การประชุม
คณะ กรรมการ
ดา้นการประกนั
คุณภาพการ 
ศึกษาของคณะ 

มีการประชุมเพื่อจดัท า
แผนการด าเนินงาน
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผล 
การด าเนินงาน 

1. มีการประชุมเพื่อวาง
แผนการด าเนินงาน 
อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
2. มีการประชุมเพื่อ
ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนิน 
งานอยา่งนอ้ย 1 คร้ัง 
3. มีการประชุมเพื่อ
สรุปผลการด าเนินงาน

ก.ย.55-ก.พ .56  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
ของคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
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โครงการ / 
กจิกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมาย
เหตุ 

และเสนอแนะแนว
ทางการปรับปรุงอยา่ง
นอ้ย 1 คร้ัง 

3.4. โครงการ
วพิากษเ์อกสาร 
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ระดบั
สาขาวชิา 

มีโครงการเพื่อการด าเนิน 
งานดา้นการประกนั
คุณภาพในระดบั
สาขาวชิา 

1. มีโครงการ 
วพิากษเ์อกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ในระดบั
สาขาวชิา 

ม.ค.56 คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
ของคณะ
วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

 

3.5 ค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อ
เขา้ตรวจเยีย่ม 
SAR ระดบั
สาขาวชิา 

มีค  าสัง่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการดา้นการ
ประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาเพื่อเขา้ตรวจเยีย่ม
สาขาวชิาและประเมินผล
การด าเนินงานของสาขา 

1. มีค  าสัง่แต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจ
เยีย่มและประเมิน ผล
การด าเนินงานระดบั
สาขาวชิา 

ม.ค.56  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้น  
การประกนั  
คุณภาพของคณะ 
วทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลย ี

 

4. การจดัท า
เอกสารรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ระดบั
สาขาวชิา (ฉบบั
ร่าง) 

มีเอกสาร รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ฉบบัร่างในระดบั
สาขาวชิา 

1. มีเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบบัร่าง 

ม.ค. – ก.พ. 56  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
ของสาขา 

 

5. การจดัท าขอ้มูล
พื้นฐานของ
สาขาวชิา 

มีการจดัท าขอ้มูลพื้นฐาน
ในระดบั สาขาวชิา 

1. มีขอ้มูล พื้นฐานของ
สาขาวชิาประจ าปี 

ม.ค. – ก.พ. 56  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ
ประกนัคุณภาพ
สาขา 

 

6. มีการประชุม
คณาจารยร์ะดบั
สาขาวชิาวพิากษ์
เอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR)  

มีการจดัประชุมคณาจารย์
ระดบัสาขาวชิาเพือ่
วพิากษเ์อกสารรายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) 

1. มีเอกสารรายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ฉบบัจริง 

ม.ค. – ก.พ. 56  คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ 
ประกนัคุณภาพ
ของสาขา 

 

7. การจดัท า
เอกสาร 
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ระดบั
สาขาวชิา 

มีเอกสาร รายงานการ 
ประเมินตนเองระดบั
สาขา  

1. มีเอกสาร รายงาน
การประเมินตนเองของ
สาขาวชิา 

ม.ค. – พ.ค.56  -คณะกรรมการ 
ด าเนินงานดา้นการ 
ประกนัคุณภาพ
ของ 
สาขา 

 

8. สาขาวชิาจดัส่ง มีเอกสาร รายงานการ 1. มีเอกสาร รายงาน ม.ค. – ก.พ. 56  คณะกรรมการ  

DPU



285 

โครงการ / 
กจิกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวดั ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

ผู้รับผดิชอบ หมาย
เหตุ 

เอกสาร รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR) ใหก้บัคณะ 
7 เล่ม 

ประเมินตนเองใหก้บั
คณะเพื่อน าไปใชใ้นการ 
ด าเนินงานต่อ จ านวน 7 
เล่ม 

การประเมินตนเอง
(SAR) ระดบัสาขาวชิา
ใหก้บัคณะกรรมการผู ้
ประเมินจ านวน  7 เล่ม
เกบ็ไวท่ี้คณะและ
สาขาวชิา 

ด าเนินงานดา้นการ 
ประกนัคุณภาพ
ของสาขา 

 

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง (SAR 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราชภฏั

ธนบุรี (2553, น. 23-30) 
 

สาขาวิชามีอาจารยรั์บผิดชอบในองค์ประกอบการประกันคุณภาพ ด าเนินงานตาม

ตารางการด าเนินตามแผนการประกนัคุณภาพของคณะ มีการปรับเปล่ียนบุคคลผูรั้บผดิชอบบา้ง แต่

งานประกนัคุณภาพของสาขาจะข้ึนอยู่กบัระบบของคณะว่า จะให้ระดบัสาขาวิชาจดัท าหรือดูแลก่ี

องค์ประกอบ  ในปีท่ีผ่านมาสาขาวิชาจะดูแลจัดท า 5 องค์ประกอบ คือ 1 ปรัชญา ปณิธาน 

วตัถุประสงค ์และแผนด าเนินการ 2 การผลิตบณัฑิต  3  กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา  5 การบริการ

ทางวิชาการแก่สังคม  และองคป์ระกอบท่ี  9  คือ ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ   ส่ิงท่ีสาขา

ยงัขาด คือ ขาดความต่อเน่ืองของการจดัท างานประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสาขาอย่างเป็น

ระบบท่ีสมบูรณ์ในตวัเอง ปัจจุบนัยงัเป็นไปตามท่ีระดบัคณะก าหนดและมีการประสานงานร่วมกนั  

และด าเนินงานตามตารางด าเนินงานตามแผนการประกนัคุณภาพของระดบัคณะเป็นหลกั และยงั

ไม่มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเป็นระบบของตนเอง 

 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลศิ 

ต่อขอ้ค าถามท่ีว่า  การบริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชา หากน าองคป์ระกอบยอ่ยใน 
12 องค์ประกอบมาปรับและใช้ ตวับ่งช้ีท่ีแสดงศกัยภาพดา้นการบริหารและความเขม้แข็งของ
สาขาวิชา มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัมากน้อยเพียงใด จะมีปัญหาหรือ
อุปสรรคใดบา้งท่ีพึงค านึงถึง ปรากฏค าตอบสรุปไดด้งัน้ี 

1. หากน าองคป์ระกอบยอ่ยใน 12  องคป์ระกอบมาปรับขยายและใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดง
ถึงศกัยภาพดา้นการบริหารและความเขม้แขง็ท่ีระดบัสาขาวิชา รูปแบบน้ีน่าสนใจ มองในเชิงบวก 
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จะท าใหก้ารท างานมีเส้นทางเดินดีมากข้ึน การประกนัคุณภาพก็มีค  าตอบใหด้ว้ย ถา้ไม่เพิ่มภาระกบั
งานหลกัมากนกั  ถา้มีแบบฟอร์มให้ชดัเจนก็จะท าง่ายข้ึน การท่ีจะเพิ่มงานรูปแบบใหม่น้ีสาขาวิชา
สามารถท าไดท้ั้ง 12 องคป์ระกอบ 

2. ระยะเร่ิมแรก อาจารยจ์ะรู้สึกว่ามีงานมากอยูแ่ลว้ ตอ้งช้ีประเด็น ช้ีประโยชน์ให้เห็น 
ทุกองคก์รในมหาวิทยาลยัตอ้งการมีคุณภาพ รูปแบบน้ีกเ็ป็นวิธีการท่ีน าไปสู่คุณภาพ มีส่วนช่วยการ
ท าให้สาขามีคุณภาพ  ก็เป็นเร่ืองท่ีดี   ถา้ดู 12 องคป์ระกอบ ก็ดูเหมือนกบัท่ีสาขาวิชาท าอยูแ่ลว้ แต่
อาจจะเรียกช่ือต่างกนั ล าดบัขอ้ต่างกนั  ไม่คิดวา่จะเป็นปัญหามากนกั  สามารถท าความเขา้ใจได ้

3. ส่ิงท่ีตอ้งค านึงหรือพึงระวงั คือ ความหมายขององคป์ระกอบยอ่ย จากประสบการณ์
การท า QA ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเร่ืองการตีความ  ท่ีไม่เหมือนกนั   ดงันั้นจึงควรตอ้งใหค้วามรู้ก่อน
หรือให้ความเขา้ใจให้ชัด ทั้ งระบบ กลไกและประเด็น กับวิธีการประเมิน  ควรแสดงให้ชัดว่า  
เป้าหมายหรือจุดหมายคืออะไร 

ในการน ากรอบการด าเนินงานตามแนวทางการบริหารสู่ความเป็นเลิศมาใชใ้นระดบั
สาขาวิชา  อาจตอ้งใชเ้วลาบา้ง  แต่มีความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติัเพราะ 1)  สาขายงัใชก้ระบวนการ
แบบเดิมและท ารายงานตามระบบประกนัคุณภาพภายในตามปกติอยูแ่ลว้ 2)  การปรับเปล่ียนเพื่อให้
เกิดการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ แต่เดิมไม่มีกฎเกณฑ์ในการปฏิบติัท่ีลงถึงระดบัสาขา หากน า
กรอบการด าเนินงานมาใชจ้ะมีส่วนดีท่ีสาขาจะมีขั้นตอน  มีการช้ีน าในทางปฏิบติั  มีเคร่ืองมือหรือ
มีแนวทางและกลไกการด าเนินงานท่ีชดัเจนถึงในระดับสาขา  3) การจดัท ากรอบการด าเนินงาน
และกลไกการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาวิชา  มีการจดัท าคลา้ยๆกนั ซ่ึงครอบคลุมอยูแ่ลว้  สามารถท า
ใหเ้ป็นรูปธรรมได ้ การด าเนินการโดยวงรอบสามปีน่าจะเห็นผล และอา้งอิงกบัการประกนัคุณภาพ
ทั้งภายในภายนอกไดอ้ยู่แลว้ 4) การน ารูปแบบและกรอบทั้งสามน้ีมาด าเนินการ  มีความเห็นไป
ในทางเดียวกนั เกิดประโยชน์ดว้ยกนัทุกฝ่าย เน่ืองจากปกติสาขาวิชาท าประกนัคุณภาพอยูแ่ลว้ ถา้
น าเสนอในรูปของระดบัสาขาวิชาได ้  ก็จะเห็นความโดดเด่นของสาขาไดช้ดัเจนข้ึน จะเห็นความ
แตกต่าง สาขาก็สามารถท าได ้ไม่น่าจะมีปัญหา ไม่คิดว่าเป็นภาระ คิดในเชิงบวกน่าจะเป็นการช่วย
ช้ีชดัวา่ สาขาวิชามีคุณภาพในส่วนใดบา้ง กส็ามารถน ารูปแบบน้ีมาด าเนินการได ้

จากการส ารวจขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองการเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาให้พร้อมด าเนิน 
การตามแนวทางการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ไดรั้บค าตอบสรุปไดว้่า การเตรียมการท่ี
ระดบัสาขาวิชาตามแนวทางการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะสอดคลอ้ง
ตามแนวระบบของประกนัคุณภาพภายในอยู่แลว้  มีการเตรียมการเป็นปกติในสาขาอยู่แลว้ ใน
กรอบการเตรียมการท่ีมีการจดัโครงสร้าง การท าความเขา้ใจ การก าหนดนโยบาย ก็ไดท้  าอยูแ่ลว้ ใน
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กลุ่มท างานเฉพาะก็มีผูรั้บผิดชอบแน่นอนอยู่แลว้ แต่ช่ืออาจไม่เหมือนกบัในรูปแบบใหม่น้ี ถา้จะ
ปรับสู่แนวทางสู่ความเป็นเลิศกไ็ม่น่าจะมีปัญหาอะไร 

การเตรียมการท่ีระดบัสาขาใหมี้ความพร้อม  ตามรูปแบบน้ี ถา้ลงท่ีระดบัสาขา ก็เป็นแง่

ท่ีดีเพราะสาขาวิชาเป็นจุดท่ีเป็นหน่วยท่ีส าคญัท่ีสุดทางวิชาการของคณะและของมหาวิทยาลยั การ

ท่ีสาขาวิชามีคุณภาพและท างานไดอ้ยา่งดีมีคุณภาพมีมาตรฐานสูง ก็อยากให้ส่งเสริมท่ีสาขาคหกร

รมศาสตร์มาก  จะได้ช่วยกันผลกัดัน ขอ้เสนอแนะคือ 1) ตอ้งท าเป็นนโยบาย สาขาตอ้งการมี

คุณภาพ  ให้ทุกคนยอมรับกฎกติกา  งานก็จะด าเนินงานไปได ้ บางคนอาจตอ้งรับภาระหลายอยา่ง 

ทุกคนตอ้งร่วมมือร่วมใจกนั  2) ประธานตอ้งเก่ง ถา้ประธานเก่ง ความร่วมมือก็น่าท่ีจะท าไดไ้ม่ยาก

นกั และ  3) ตอ้งหาคนนอก กรรมการหรือผูเ้ช่ียวชาญ  หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ผูป้ระกอบการ 

ผูเ้ก่ียวขอ้งมาร่วมช่วยดว้ย แผนด าเนินการกน่็าจะบรรลุผลไดดี้ข้ึน 

การพิจารณาการด าเนินการตามวงรอบการตรวจประเมินและการพฒันาการบริหารจดั 
การ ช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา  ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจประเมิน-การจดัท ารายงานผล-การจดัท า
แผนปรับปรุง-การด าเนินการพฒันา  แบบเป็นวงรอบในช่วง 3 ปีการศึกษา  ดูจากตารางด าเนินงาน 
3 ปีก็มีความเป็นไปได ้ ปกติสาขาวิชาก็ใชต้ารางตามแนวของคณะอยู่แลว้ ถา้มีแผนมีตารางเวลา
ด าเนินการส าหรับระดบัสาขาและท า QA ควบกนัไปดว้ย ก็คิดว่ามีความเหมาะสม  สามารถใช้
ควบคุมหรือกระตุน้การด าเนินงานไดส้ะดวก วงรอบเวลาสามปีอาจจะน าไปสู่การพฒันาท่ีกา้วหนา้
สู่ความเป็นเลิศได ้ มีในประเดน็ท่ีเป็นขอ้สงัเกตดงัต่อน้ี 

1. การด าเนินการในช่วงแรกสาขาอาจท าไม่ไดค้รบทุกองคป์ระกอบ  ควรค่อยๆขยาย
ตามรายภาค  เลือกด าเนินการแต่ส่วนท่ีส าคญัๆก่อน  งานก็จะเบาหน่อย  แผนในการเก็บขอ้มูลของ
สาขา แต่ถา้เกบ็ขอ้มูลตลอดทั้งปี และจดัเป็นส่วนๆได ้ ก็น่าจะมีโอกาสแยกขอ้มูลตามองคป์ระกอบ
ไดท้ั้งหมด 

2. กรอบด าเนินงาน 3 ปี เห็นว่าก าลงัดี ในช่วง 3 ปีประธานก็สามารถปรับปรุงได้
สะดวก สามารถปรับปรุงไดท้นั ด าเนินการต่อเน่ืองได ้ สามารถน ามาทบทวน ตรวจสอบ ตามวาระ
การท างานของประธานได ้ และเม่ือเลือกประธานใหม่  ถา้สาขากา้วหนา้ท างานดีอยูแ่ลว้  ก็ท างาน
สานต่อใหย้งัคงมาตรฐานหรือท างานสานต่อได ้

3. การทบทวนการรายงานผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและสรุปผล น่าจะท าไดดี้   

ถา้เป็นรูปแบบน้ีจะมีเวลาให้ 1 เดือนใน 1 ภาคเรียน  น่าจะท าไดดี้และเร็วข้ึน ในการเก็บหลกัฐาน 
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ถา้มีรูปแบบและองคป์ระกอบหลกั องคป์ระกอบย่อย ชดัเจน  ก็น่าท่ีจะจดัเก็บขมู้ลไดง่้ายข้ึน เป็น

ชั้นๆตามองคป์ระกอบ 

4. การน ารูปแบบน้ีมาใชก้บัสาขา ไม่น่าจะยุง่ยากหรือเป็นการเพิ่มภาระงานในสาขาวิชา 

การเพิ่มวงรอบในการเขียนรายงานท่ีตอ้งเขียน 2 รอบต่อปี จริงๆ รายงานประจ าปีก็เขียน 2 รอบอยู่

แลว้และเห็นดว้ยในการต่อยอดซ่ึงเป็นส่ิงท่ีดี สาขาไหนท่ีดีก็ควรให้ก าลงัใจ มีการพฒันาดว้ยของ

การใหร้างวลั 

 

ปัจจัยให้เกดิความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. การสนบัสนุนจากผูบ้ริหาร  ในเร่ืองการยอมรับหรือสนบัสนุนใหน้ าเกณฑเ์หล่าน้ีมา

ใชต้ามความตอ้งการของสาขา 

2. การจดัทรัพยากรท่ีเอ้ือต่อการด าเนินงานบริหารเพื่อการด าเนินงานตามแนวทางสู่

ความเป็นเลิศในเร่ืองสถานท่ี  การมีอาจารยค์รบตามหลกัสูตรและมีเจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัการจะ

สามารถท างานบริหารจดัการเพื่อด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศไดดี้ยิง่ข้ึน การมีงบประมาณสนบัสนุน

ท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินงานประกนัคุณภาพสู่ความเป็นเลิศ 

3. ประธานหลกัสูตรควรรู้ถึงความรู้ความสามารถของบุคลากรในสาขา อะไรเป็นจุด 

เด่นหรือจุดรอง  ใชค้นเป็นสอดคลอ้งกบัความสามารถ 

4. การใหค้วามร่วมมือของบุคลากรในสาขาในการตอบค าถามตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและ
ผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

5. การท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพและขั้นตอนการประเมินคุณภาพ 
6. การเปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างใน

การด าเนินงานประกนัคุณภาพรูปแบบใหม่ ในทุกประเดน็ 
 

กรณีศึกษาสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

บริบทและสภาพปัจจุบัน 

เดิมเป็นภาควิชาคหกรรมศาสตร์ของวิทยาลยัครูจนัทรเกษม เร่ิมเปิดสอนในระดบัป.กศ.

สูง วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2518 ในปีพ.ศ.2535 เปล่ียนเป็นสถาบนัราชภฏัจนัทรเกษม 

โดยมีคหกรรมศาสตร์เป็นภาควิชาหน่ึงในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีพ.ศ2542เปล่ียนการ
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บริหารเป็นโปรแกรมวิชาคหกรรมศาสตร์ มีการปรับปรุงหลกัสูตรใหม่เป็นหลกัสูตรวิทยาศาสตร์

บณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม ในปีพ.ศ.2550-2555 สาขาวิชาค

หกรรมศาสตร์จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี 2 หลกัสูตร มีจ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 140 คน มีอาจารย์

ประจ า 5 คน และมีเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการท าหนา้ท่ีธุรการและเจา้หนา้ท่ีดูแลอาคาร 

ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิวตัถุประสงค์ คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ปรัชญาของคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม คือ “คหกรรมฯ น าความรู้ 

สู่ชุมชน มุ่งมัน่พฒันา” สาขาน้ีมุ่งพฒันาการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์และเป็นวิทยาศาสตร์  

การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การอนุรักษว์ฒันธรรม รวมทั้งพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้มีคุณภาพและ

คุณธรรม มุ่งผลิตบณัฑิตดา้นคหกรรมศาสตร์วิจยั พฒันา และเผยแพร่องค์ความรู้ทางคหกรรม

ศาสตร์ บริการวิชาการแก่สงัคม อนุรักษแ์ละเผยแพร่ศิลปวฒันธรรม มีวตัถุประสงคเ์พื่อผลิตบณัฑิต

ให้มีคุณลกัษณะดงัน้ี 1) มีคุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพและมีความภาคภูมิใจใน

เอกลกัษณ์ไทย 2) มีความรู้ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ มีทกัษะในวิชาชีพ และสามารถ

ประกอบธุรกิจทางดา้นคหกรรมศาสตร์ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีทกัษะในการศึกษาคน้ควา้หา

ความ รู้ได้ด้วยตนเอง  ตลอดจนสามารถวิ จัยและพัฒนางานด้านคหกรรมศาสตร์ได้  

4) มีความสามารถดา้นการจดัการ ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นได ้5) สามารถประยกุต ์ความรู้ในวิชาชีพให้

เกิดประโยชน์สูงสุดต่อครอบครัวและสงัคม 

 

โครงสร้างการบริหารสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

ท่ีสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม คณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรจะเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัสาขาวิชาโดยต าแหน่ง ท าหน้าท่ี

ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ด าเนินงานประกนัคุณภาพตาม

เกณฑม์าตรฐานของสกอ.และจดัท ารายงานการประเมินตนเองทุกปีการศึกษา 
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โครงสร้างการบริหารสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา : ปรับจากรายงานประเมินตนเอง 12 หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม (2554, น. 4) 

 

ระบบและกลไกการบริหารคุณภาพในปัจจุบัน 

สาขาวิชามีระบบและกลไกการบริหารงานท่ีครอบคลุม 4 พนัธกิจและดูแลงานท่ี

เก่ียวขอ้งกบัองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพ คือ 1) ปรัชญา ปณิธานวตัถุประสงค ์และแผนการ

ด าเนินการ 2) การเรียนการสอน 3) กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา 4) การวิจยั 5) การบริการทาง

วิชาการแก่สังคม 6) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 7) การบริหารและการจดัการ 8) การเงินและ

งบประมาณ 9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ มีการตั้งกรรมการและคณะกรรมการในการ

ดูแลมาตรฐานการประกนัคุณภาพ มีการติดตามดูแลในแต่ละดา้นตามองค์ประกอบ ระบบการ

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม 

ประธานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

กรรมการสาขาวิชา กรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 

กรรมการและเลขานุการ

สาขาวิชา 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

งานและองคป์ระกอบแต่ละดา้น ไดแ้ก่  1) แผนการด าเนินการ  2) การเรียนการสอน        

3) กิจกรรมการพฒันานิสิตนกัศึกษา  4) การวจิยั  5) การบริการทางวชิาการแก่สังคม         

6) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม   7)  การบริหารและการจดัการ                                              

8) การเงินและงบประมาณ   9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
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บริหารจดัการคุณภาพของสาขาวิชากลไกการบริหารคุณภาพครอบคลุมงานของสาขาวิชาในเร่ือง

ต่างๆ ดงัน้ี 

ด้านการเรียนการสอน สาขาวิชามีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผูเ้รียนเป็นส าคญัทุกหลกัสูตร มีคู่มือการจดัการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั มีรายละเอียดของ

รายวิชาและการฝึกประสบการณ์ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา มีการจดัท าเอกสารมคอ. 

3 ทุกรายวิชา มีการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติั

นอกสถานท่ี ให้ผูมี้ประสบการณ์ทางวิชาชีพจากชุมชนภายนอกเขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอน มีกระบวนการจดัการความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน มีการประเมินความพึง

พอใจของผูเ้รียนต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยการให้นักศึกษาประเมินผ่านระบบออนไลน์ มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการ

เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา  มีการรายงานผลการ

ด าเนินการของรายวิชา มีการจัดกิจกรรมในด้านวิชาการและวิชาชีพส าหรับนักศึกษา โดยให้

นกัศึกษาเป็นผูรั้บผิดชอบในการด าเนินงาน จดัโครงการศึกษาดูงานและประสบการณ์ทางวิชาการ 

และแหล่งฝึกประสบการณ์ของนกัศึกษา มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่า มี

การประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการ มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการมาใชเ้ป็น

ขอ้มูลในการพฒันาการจดับริการท่ีสนองความตอ้งการของนกัศึกษา 

ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มีการจดัท าแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษา มีการ

แต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษา มีการท าฐานขอ้มูลนกัศึกษาประกอบดว้ยขอ้มูลดา้นสุขภาพทั้งทางกายและ

ทางจิต ขอ้มูลดา้นการเรียน ขอ้มูลครอบครัว และบุคลท่ีสามารถติดต่อเม่ือนกัศึกษามีปัญหา และมี

การประชุมระหว่างอาจารยก์บันกัศึกษาในรูปแบบของการป้องกนัปัญหามากกว่าแกปั้ญหา มีการ

จัดบริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพนัธ์ขอ้มูล

ข่าวสาร และในเวปไซตข์องสาขาคหกรรมศาสตร์ มีการสนบัสนุนใหน้กัศึกษาสร้างเครือข่ายพฒันา

คุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั และมีการจดักิจกรรมร่วมกนั มีการประเมินความส าเร็จ

ของโครงการ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงกิจกรรมเพื่อพฒันานักศึกษา โดยจดัท าแนว

ทางการปรับปรุงและรายงานการประชุมการปรับปรุงการจดักิจกรรม มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา

ความรู้และประสบการณ์ใหก้บัศิษยเ์ก่า 
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ด้านการวจิัย 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ใช้ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงในปี

การศึกษา 2554 ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. คือ มีระบบและกลไกควบคุมใหส้ามารถด าเนินการใน

พันธกิจด้านน้ีอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละคณะเพื่อให้ได้

ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท่ี์เกิดประโยชน์ การวิจยัจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์ 

โดยดูในเร่ือง ระบบและกลไกการพฒันางานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ระบบและกลไกการจดัการ

ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์เงินสนบัสนุนงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจยัประจ า งานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์ไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ งานวิจยัท่ี

น าไปใชป้ระโยชน์ ผลงานวิชาการท่ีไดรั้บรองคุณภาพ 

มีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผน

ดา้นการวิจยัของสาขา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด มีการบูรณาการกระบวนการวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคก์บัการจดัการเรียนการสอน มีการพฒันาศกัยภาพดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคแ์ละ

ให้ความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวิจยัประจ า มีการสนบัสนุนพนัธกิจ

ดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของสาขา มีการจดัสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็น

ทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ มีการติดตามและประเมิน มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ

สนบัสนุนพนัธกิจดา้นการวิจยัหรืองานสร้างสรรคข์องสาขา มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงาน วิจยั

หรืองานสร้างสรรคบ์นพื้นฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน หรือจากสภาพปัญหาของสังคมเพื่อตอบ สนอง

ความตอ้งการของทอ้งถ่ินและสังคม มีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติหรือนานาชาติ  และมีการ

เผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการ หรือ การตีพิมพใ์นวารสารระดบัชาติ

หรือนานาชาติ มีระบบและกลไกการรวบรวม คดัสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจยั

หรืองานสร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองคค์วามรู้ท่ีคนทัว่ไปเขา้ใจได ้และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

มีการประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่องคค์วามรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์สู่สาธารณชนและ

ผูเ้ก่ียวขอ้ง มีการน าผลงานงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคไ์ปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ และมีการรับรองการ

ใชป้ระโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุม้ครองสิทธิ

ของงานวิจยัหรืองานสร้างสรรคท่ี์น าไปใชป้ระโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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ด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาความรู้และประสบการณ์

ให้กับศิษยเ์ก่า มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบท่ี

ก าหนดโดยมีการจดัท าแผนงาน มีการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมเขา้กบัการจดักิจกรรมการ

เรียนการสอน และมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวจิยัสาขาวิชาส ารวจความ

ตอ้งการของชุมชนเพื่อใหค้วามรู้และตรงกบัแผนการบริการวิชาการ มีความร่วมมือดา้นบริการทาง

วิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน มีโครงการสาธิตการประกอบอาหาร

และการให้ความรู้ทางดา้นอาหารและโภชนาการ มีการประเมินผลโครงการเก่ียวกบัการใหค้วามรู้

ทางดา้นอาหารและโภชนาการ น าผลการประเมินมาพฒันากิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ มี

การพฒันาการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและ

ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด สาขาวิชาได้จดัท าแผนกลยุทธ์ จดัท าแผนด าเนินงาน ท่ีก าหนด

ผูรั้บผิดชอบ จดัท าแผนงบประมาณโครงการสู่การปฏิบติั ไดมี้การบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุง

ศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ

การบริการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน โดยสาขาวิชาไดจ้ดับริการวิชาการดา้น

ศิลปะและวฒันธรรมอาหารโดยสอนอาหารให้กบัชาวต่างชาติ มีการประเมินผลความส าเร็จของ

การบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

นกัศึกษา มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม

กับการจัดการเรียนและกิจกรรมนักศึกษา มีนโยบายและแผนงาน ตลอดจนโครงการท่ีเป็น

ประโยชน์สอดคลอ้งกบัแผนงาน และมีการจดัสรรงบประมาณ มีการบูรณาการงานดา้นศิลปะและ

วฒันธรรมกบัภารกิจดา้นอ่ืน ๆ และด าเนินกิจกรรมดา้นศิลปะและวฒันธรรมในระดบัชาติ 

ด้านการบริหารและการจัดการ 

สาขาและคณะให้ความส าคญักบัการบริหารจดัการโดยมีคณะกรรมการประจ าคณะท า

หนา้ท่ีในการก ากบัดูแลการท างานของคณะให้มีประสิทธิภาพ มีการบริหารจดัการดา้นต่างๆ ให้มี

คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอ้มูล การบริหารความเส่ียง การบริหารการเปล่ียนแปลง 

การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ โดยใชห้ลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) โดยสาขาวิชา 
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คหกรรมศาสตร์ไดใ้ชผ้ลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงไดด้ าเนินงานดา้นต่างๆตามเกณฑ์

มาตรฐานสกอ. ดงัน้ี ภาวะผูน้ าของสาขาวิชา การพฒันาสาขาสู่องคก์รแห่งเรียนรู้ ระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารและการตดัสินใจ ระบบบริหารความเส่ียง 

ภาวะผูน้ าของสาขาวิชา ประธานปฏิบติัหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายก าหนดครบถว้นและมี

การประเมินตนเองตามหลกัเกณฑท่ี์ก าหนดล่วงหนา้ มีวิสยัทศัน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และ

สามารถถ่ายทอดไปยงับุคลากรทุกระดบั มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าขอ้มูล

สารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบติังานและพฒันาสาขา ผูบ้ริหารมีการก ากบั ติดตามและประเมินผล

การด าเนินงานตามท่ีมอบหมายรวมทั้งสามารถส่ือสารแผน และผลการด าเนินงานของสาขาไปยงั

บุคลากรในสาขา ผูบ้ริหารสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสาขามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ ใหอ้  านาจ

ในการตดัสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม ผูบ้ริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพฒันา

ผูร่้วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุวตัถุประสงคข์องสาขาวิชาเต็มตามศกัยภาพ ผูบ้ริหาร

บริหารงานดว้ยหลกัธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสาขาและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย คณะ 

กรรมการประจ าสาขาประเมินผลการบริหารงานของสาขาและผูบ้ริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอยา่งเป็นรูปธรรม คณะกรรมการประจ าสาขามีการพิจารณาการบริหารงาน 

และให้ผูบ้ริหารน าผลการพิจารณาไปปรับปรุง เช่น การพฒันาหลกัสูตร อาจารยพ์ิเศษ เพื่อให้

ผูบ้ริหารน าไปปรับปรุงแกไ้ข 

การพฒันาสาขาสู่องคก์รแห่งเรียนรู้ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ

จดัการความรู้ท่ีสอดคลอ้งกับแผนกลยุทธ์ของสาขา อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจด้านการผลิต

บณัฑิตและดา้นการวิจยั ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายท่ีจะพฒันาความรู้และทกัษะดา้นการผลิต

บณัฑิตและดา้นการวิจยัอยา่งชดัเจน มีการแบ่งปันและแลก-เปล่ียนเรียนรู้จากความรู้ ทกัษะของผูมี้

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อคน้หาแนวปฏิบติัท่ีดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่ม 

เป้าหมายท่ีก าหนด มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ ทั้งท่ีมีอยูใ่นตวับุคคลและแหล่งเรียนรู้

อ่ืนๆ ท่ีเป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาพฒันาและจดัเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์

อกัษร (explicit knowledge) มีการน าความรู้ท่ีไดจ้ากการจดัการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบนัหรือปี

การศึกษา (explicit knowledge) และจากความรู้ทกัษะของผูมี้ประสบการณ์ตรง(tacit knowledge) ท่ี

เป็นแนวปฏิบติัท่ีดีมาปรับใชใ้นการปฏิบติังานจริง 
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ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ สาขาวิชามีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจตามพนัธกิจของ

สาขา โดยอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุมการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริหารจดัการ และการเงิน 

และสามารถน าไปใชใ้นการด าเนินงานประกนัคุณภาพ มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบ

สารสนเทศ มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ชร้ะบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ มีการส่งขอ้มูลผา่นระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนด 

ระบบบริหารความเส่ียง สาขาอาศยัการด าเนินงานของคณะวิชา ท่ีมีการแต่งตั้งคณะ 

กรรมการบริหารความเส่ียงตามพนัธกิจหลกัของคณะ มีการจดัประชุมวิเคราะห์และระบุความเส่ียง

และปัจจยัท่ีก่อให้เกิดความเส่ียงทางดา้นทรัพยากร แผนกลยทุธ์ และการปฏิบติังานมีการประเมิน

โอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจดัล าดบัความเส่ียงมีการจดัท าแผนบริหารความเส่ียง 

เพื่อให้ด าเนินการตามแผนมีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานต่อคณะ มีการน าผลการ

ประเมินและขอ้เสนอแนะจากมาปรับแผนและวิเคราะห์ความเส่ียงในปีต่อไป 

ด้านการเงินและงบประมาณ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ได้ใช้ผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์ ซ่ึงในปี

การศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีการด าเนินงาน 7 ขอ้ ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สกอ. คือ สาขามีแผนกลยทุธ์ทางการเงินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ของคณะโดยคณะ

วิชามีแผนกลยุทธ์ทางการเงินจากแหล่งเงินรายได้และงบประมาณแผ่นดินท่ีสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยัและด าเนินการโดยผ่านคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาค าขอ

งบประมาณประจ าปี ให้เป็นไปตามนโยบาย พนัธกิจของมหาวิทยาลัย สาขาและคณะวิชามี

แผนปฏิบติัราชการประจ าปี มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ประจ าปีงบประมาณ มีเอกสารการประชุม

คณะกรรมการของคณะพิจารณาแผนงบประมาณ มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน 

หลกัเกณฑก์ารจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินอยา่งมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้คณะ

มีการจดัหา ทรัพยากรทางดา้นการเงินแผนการจดัสรร และการวางแผนการใชเ้งินตามแหล่งการใช้

เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ มีเอกสารการประชุมเพื่อวางแผนการจัดสรร

งบประมาณ มีแผนปฏิบัติราชการประจ าปี มีเอกสารการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปี  มี

งบประมาณประจ าปีท่ีสอดคลอ้งกับแผนปฏิบติัการในแต่ละพนัธกิจและการพฒันาสาขาและ
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บุคลากร โดยการจดัท าแผน ปฏิบติังานและงบประมาณในการพฒันาสาขาและบุคลากร มีการจดัท า

รายงานทางการเงินอยา่งเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะอยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

โดยจัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี (รายงานไตรมาส) มีการน าขอ้มูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และ

วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมัน่คงของคณะอยา่งต่อเน่ือง 

ด้านการประกนัคุณภาพภายใน 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม

และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนัและไดด้ าเนินการตามคู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะ

วิทยาศาสตร์รวมทั้งมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อท าหนา้ท่ีจดัท าเอกสารประกนั

คุณภาพการศึกษาประจ าสาขาวิชาฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั มีการ 

ก าหนดนโยบายและให้ความส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยการก าหนดทบทวนและ

ปรับปรุงนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกบัคณะและสถาบนั มีการ

ก าหนดตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์ของสาขา มีการก าหนดอตัลกัษณ์เพิ่มเติม คือ โครงการตาม

แนวพระราชด าริส่งเสริมให้สาขาวิชาน านักศึกษาจดักิจกรรมสนองนโยบายพระราชด าริ มีการ

ด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถว้น ประกอบดว้ย การควบคุม ติดตาม

การด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ มีรายงานการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี เสนอต่อคณะ

วิทยาศาสตร์ตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด โดยเป็นรายงานท่ีมีขอ้มูลครบถว้นตามท่ีส านักงานคณะ 

กรรมการอุดมศึกษาก าหนด ตลอดจนมีแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา มีการน าผลการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลใหมี้การพฒันาผลการด าเนินงานตามตวั

บ่งช้ีของแผนกลยทุธ์ทุกตวับ่งช้ีมีการน าผลการประกนัคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างานโดย

การจดัการประชุมให้กับบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาพฒันา / 

ปรับปรุงตามเป้าหมายการด าเนินงานของแต่ละตวับ่งช้ีมีการพฒันาข้ึนทุกตวับ่งช้ี มีระบบสาร 

สนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาครบทั้ง 9 องคป์ระกอบคุณภาพโดยคณะ

วิทยาศาสตร์ไดมี้การจดัท าระบบฐานขอ้มูลลงเวบ็ไซต ์และการจดัท าเอกสารประกนัคุณภาพเพื่อ

ส่งเสริมให้นกัศึกษาน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 
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มีส่วนร่วมของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนกัศึกษา ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

และผูใ้ช้บริการตามพนัธกิจของสถาบัน มีการสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมต่างๆร่วมกับสาขาวิชาฯ มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการประกันคุณภาพการ 

ศึกษาระหว่างสถาบนัและมีกิจกรรมร่วมกนั มีเครือข่ายและแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหว่างสาขาวิชาฯโดยการร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจการประกนัคุณภาพการ 

ศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืนๆ เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์และแลกเปล่ียนความรู้ดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษา มีแนวปฏิบติัท่ีดีหรืองานวิจยัดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ี

หน่วยงานพฒันาข้ึน และเผยแพร่ใหห้น่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ 

ระบบการบริหารคุณภาพเพื่อการด าเนินงานฯในปัจจุบนัน้ี ผูท่ี้มีความส าคญัส่งผลให้

ระบบบริหารคุณภาพประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพฒันาคุณภาพสาขาวิชาอยา่งต่อเน่ือง คือ

ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการหลกัสูตร และใหค้วามส าคญัในเร่ืองการประกนัคุณภาพ โดย

เร่ิมตั้งแต่การก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพของสาขาท่ีชัดเจนและท าความเขา้ใจร่วมกัน 

คณะกรรมการหลกัสูตร รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุน้ให้เกิดการพฒันา

คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง หนา้ท่ีส าคญัประการหน่ึงของคณะกรรมการคือ การจดัระบบประกนัคุณภาพ

ส าหรับสาขาวิชา ท่ีใชค้วามสามารถเช่ือมโยงให้เกิดคุณภาพในการปฏิบติังานตั้งแต่ระดบับุคคล 

ระดบัสาขาวิชาจนถึงระดบัคณะวิชา โดยใช้ตวับ่งช้ีและเกณฑ์ประกนัคุณภาพตามคู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษาของคณะวิชา เพื่อก ากบัการด าเนินงาน ระบบงานและกลไกในการด าเนินงาน มี

ดงัน้ี 

1. การจดักระบวนการประเมินคุณภาพภายในของสาขาวิชา 
การจดักระบวนการประเมินคุณภาพระดบัสาขา มีกลไกการด าเนินงาน ตั้งแต่ 

1.1 สาขาตอ้งวางแผนการประเมินคุณภาพประจ าปีการศึกษาใหม่ โดยประกาศตวั
บ่งช้ีก่อนเร่ิมตน้ปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจดัท า SAR (กรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงตวับ่งช้ี
วิธีการและก าหนดการประเมินคุณภาพภายในสาขาประจ าปี) 

1.2. สาขาวิชาเก็บขอ้มูลระยะ 12 เดือน ตามตวับ่งช้ีท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะ 
(คณะจดัทีมงานให้ค  าปรึกษาในการเก็บขอ้มูล และพิจารณาปรับปรุงการด าเนินการตามความ
เหมาะสม) 
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1.3  สาขาวิชาตอ้งจดัท า SAR และ เตรียมการประเมินระดบัสาขาวิชาและแต่งตั้ง
กรรมการประเมินระดบัสาขาวิชา 

1.4  ประเมินระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชาตามท่ีคณะวิชาก าหนดเพื่อส่งผลให้คณะ
เพื่อคณะวิชาจะไปจดัท า SAR และเตรียมการประเมินระดบัคณะวิชา 

1.5  ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการหลกัสูตรน าผลการประเมินเสนอคณะ
วิชา เพื่อพิจารณาวางแผนพฒันาสาขาวิชาในปีการศึกษาถดัไป 

1.6 ประธานหลักสูตรและคณะกรรมการหลักสูตร  น าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะ  (รวมทั้งขอ้เสนอแนะของคณะ) 
มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานหรือปรับแผนกลยุทธ์ /แผนปฏิบติัการประจ าปีและเสนอตั้ง
งบประมาณปีถดัไปหรือจดัท าโครงการพฒันาและเสนอใชง้บประมาณกลางปี 

1.7 ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดว้ย 
SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดบัสาขา) ใหค้ณะวิชา 

2. ขั้นตอนการประเมินคุณภาพสาขา  
2.1  การเตรียมการของสาขาก่อนการตรวจของผูป้ระเมิน 

2.1.1  การเตรียมรายงานประจ าปี 
ก. ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการหลกัสูตรจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็น

รายงานการประเมินคุณภาพตนเองโดยใช้รูปแบบการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนด ซ่ึงในการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสาขา 
ตั้งแต่การจดัเกบ็ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารอา้งอิงการประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพระดบัคณะ รวมทั้งการจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในสาขาต่อคณะวิชา 

ข. กรรมการหลกัสูตรจดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองค ์
ประกอบตามท่ีไดรั้บผดิชอบ 

1) เอกสารหรือหลกัฐานในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลา
เดียวกบัท่ีน าเสนอในรายงานการประเมินตนเองตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัช่ือเอกสารท่ี
ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจประเมิน อาจท าไดใ้นสองแนวทาง 
คือ จดัเอกสารให้อยู่ในแฟ้มองคป์ระกอบแต่ละดา้นและเก็บไวท่ี้สาขาวิชา ในกรณีน้ีตอ้งระบุให้
ชดัเจนว่าจะเรียกดูเอกสารไดจ้ากกรรมการหลกัสูตรคนใด ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจ
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จดัในแนวทางท่ีสอง คือ น าเอกสารมารวมไวท่ี้เดียวกนัในห้องท างานของคณะ โดยจดัให้อยู่เป็น
แฟ้มของสาขาวิชา ท่ีเป็นระบบท่ีสะดวกต่อการเรียกใช ้

การน าเสนอเอกสารในแนวทางน้ีเป็นท่ีนิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหา
เอกสารไดร้วดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบบัต่างๆไดใ้นคราวเดียว ซ่ึงในปัจจุบนัเอกสาร
หรือหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีแต่ละตวัและแต่ละองคป์ระกอบสามารถบรรจุหรือจดัเกบ็
เป็นระบบและง่ายต่อการคน้หาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเร่ืองการจดัเตรียม
เอกสารหลกัฐานของสาขาวิชา คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา ด าเนินงาน
ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาในระดบัสาขา โดยมีการจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อคณะ
วิทยาศาสตร์ตามก าหนดเวลาท่ีก าหนด มีการก าหนดทบทวนและปรับปรุงนโยบายการประกนั
คุณภาพการศึกษาให้มีความสอดคลอ้งกับคณะและสถาบนั ตลอดจนมีแผนการพฒันาคุณภาพ
การศึกษา และน าผลการประกนัคุณภาพมาปรับปรุงการท างานสาขามีการจดัท าระบบฐานขอ้มูลลง
เว็บไซต ์มีเครือข่ายและแลกเปล่ียนความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างสาขาวิชาฯ 
บุคลากรในสาขาเป็นคณะกรรมการตรวจประกนัคุณภาพการศึกษาในหน่วยงานหรือสถาบนัอ่ืนๆ 
ในปีท่ีผา่นมาไม่มีการประเมินสาขาวิชา แต่ประเมินภาควิชาในภาพรวม แต่สาขาก็ตอ้งด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพในระดบัสาขาวิชาทุกขอ้ เพราะบางกรณีคณะขาดขอ้มูลในบางองคป์ระกอบ 

2.1.2  การเตรียมบุคลากร 
ก. การเตรียมบุคลากรในสาขาวิชาควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ

ดงัต่อไปน้ี 
1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคญัๆ อาทิการ

ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่น
ไร 

2) เนน้ย  ้ากบับุคลากรในการใหค้วามร่วมมือ การตอบค าถามหรือการ สัมภาษณ์
โดยยดึหลกัวา่ตอบตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความ
กระจ่างในการด าเนินงานของสาขาวิชาในทุกประเดน็เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 

4) เนน้ย  ้าให้บุคลากรทุกคนตระหนกัว่าการประกนัคุณภาพคือภารกิจประจ า
ของทุกคนท่ีตอ้งร่วมมือกนัท าอยา่งต่อเน่ือง 

ข. การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นตอ้งมี
บุคลากรจ านวน 1-3 คนท าหนา้ท่ีประสานงานระหว่างคณะผูป้ระเมินกบับุคคลหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งน้ีผูป้ระสานงานควรเตรียมตวัดงัน้ี 

DPU



300 

1) ท าความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด 
2) ท าความเขา้ใจอยา่งดีกบัภารกิจของสาขา เพื่อสามารถใหข้อ้มูลต่อผูป้ระเมิน

รวมทั้งตอ้งรู้วา่จะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใด หากผูป้ระเมินตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีตนเอง
ไม่สามารถตอบได ้

3) มีรายช่ือสถานท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้คณะกรรมการประเมินจะเชิญมา
ใหข้อ้มูลอยา่งครบถว้น 

4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูท่ี้จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอก
สาขาวิชาว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะ กรรมการ
ประเมินก าหนด 

5) เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผูป้ระเมินจะตอ้งสามารถ
ประสานงานแกไ้ขไดท้นัที 

2.1.3  การเตรียมสถานท่ีส าหรับผูป้ระเมิน 
ก. หอ้งท างานของคณะผูป้ระเมิน 
1) จดัเตรียมหอ้งท างานและโต๊ะท่ีกวา้งพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดย

เป็นหอ้งท่ีปราศจากการรบกวนขณะท างานเพื่อความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการ 
2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริม

อ่ืนๆใหค้ณะผูป้ระเมินพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
3) จดัเตรียมโทรศพัทพ์ร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไวใ้นห้องท างานหรือบริเวณ

ใกลเ้คียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกลก้บัท่ีจดัเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวนัตลอดจน

บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
5) ควรประสานงานกบัคณะผูป้ระเมินเพื่อทราบความตอ้งการพิเศษอ่ืนใด

เพิ่มเติม 
ข. หอ้งท่ีใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารอาจารยบุ์คลากรนกัศึกษาฯลฯควรจดัไวเ้ป็นการ

เฉพาะใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
2.1.4  การเตรียมการประสานงานกบัทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัจดัท าค  าสั่งแต่งตั้งและจดัส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทราบ ทั้งน้ีมีการประสานงานกบัประธานหรือตวัแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
เพื่อร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอาทิการจดัตารางเวลาเขา้ตรวจเยีย่มการให้
ขอ้มูลท่ีคณะกรรมการประเมินฯตอ้งการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยีย่มการนดัหมายต่างๆเป็นตน้ 
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แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินระดบัภาควิชาหรือสาขาวิชา 
- มีกรรมการประเมินฯอยา่งนอ้ย 3 คนทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขนาดของภาควิชาหรือสาขาวิชา 
- เป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือสาขาวิชาท่ีผา่นการฝึกอบรม 
หลกัสูตรผูป้ระเมินของสกอ. อยา่งนอ้ย 1 คนในกรณีท่ีผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชา

หรือสาขาวิชาเทียบเท่าเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าท่ีจะเป็น
ประโยชน์อาจอนุโลมใหไ้ม่ตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. ก็ไดส่้วนผูป้ระเมิน
จากภายในภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าตอ้งผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของสกอ. หรือ
ท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของสกอ. 

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯเป็นผูป้ระเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าโดยตอ้งเป็นผูท่ี้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบนัจดัฝึกอบรม
ใหโ้ดยใชห้ลกัสูตรของสกอ. 

2.2  การด าเนินการของสาขาระหวา่งการตรวจเยีย่มเพื่อประเมินคุณภาพ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละวิธีการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่ม 
2) บุคลากรพึงปฏิบติังานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยมแต่เตรียมพร้อม

ส าหรับการน าเยีย่มชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
3) จดัใหมี้ผูป้ระสานงานท าหนา้ท่ีตลอดช่วงการตรวจเยีย่มเพื่อประสานงานกบั

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการประเมินฯตอ้งการขอ้มูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมสาขาวิชา 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯท างานต่อหลงัเวลาราชการควรมีผู ้
ประสานงานส่วนหน่ึงอยูอ่  านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนมีโอกาสรับฟังการให้ขอ้มูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการ
ประเมินฯเม่ือส้ินสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสใหซ้กัถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้าม
ความเหมาะสม 

2.3 การด าเนินการของสาขาภายหลงัการประเมินคุณภาพ 
1) ผูบ้ริหารระดบัสาขาวิชา ภาควิชา หรือคณะวิชารวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งน าผลการ

ประเมินและขอ้เสนอแนะเขา้สู่การประชุมหรือสมัมนาระดบัต่างๆ เพื่อวางแผนพฒันาหรือปรับปรุง
การด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยจดัท าเป็นแผนปฏิบติัการในการแก้ไขจุดท่ีควร
ปรับปรุงและเสริมจุดแขง็ ซ่ึงประกอบดว้ยกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการก าหนดเวลาเร่ิมตน้จนถึงเวลา
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ส้ินสุดกิจกรรมงบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจนผูรั้บผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้ งน้ี
เพื่อใหส้ามารถติดตามตรวจสอบผลการพฒันาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

2) พิจารณาการจดักิจกรรมเสริมสร้างขวญัก าลงัใจ ช่ืนชมผลส าเร็จท่ีเกิดข้ึน
และ สร้างความตระหนกัวา่ผลส าเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  
 
ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบังานบริหารเพือ่การด าเนินงานสู่ความเป็นเลศิ  

ในกรอบการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลิศ สรุปความเห็นไดว้่าเป็น
รูปแบบการประกนัคุณภาพท่ีสามารถปรับให้เหมาะกบัการด าเนินงานท่ีระดบัสาขาได ้จะไม่เกิด
แรงกดดนั เพราะ 1)การประกนัคุณภาพท่ีผา่นมาท าเสร็จแลว้ไม่รู้ว่าวิธีท่ีจะพฒันาใหส้าขากา้วหนา้
เป็นอย่างไร 2) รูปแบบใหม่องคป์ระกอบก็ไม่แตกต่างกนัมากนัก 3) โดยพื้นฐานๆของรูปแบบน้ี
หากสาขาท าไดจ้ะเป็นขอ้ดี เพราะจะเป็นการปรับปรุงตนเองในระดบัท่ีท างานท่ีสาขาควรจะเป็น 4) 
รูปแบบใหม่น้ี เป็นการจดัการด าเนินงานให้เป็นระบบ องคป์ระกอบมีคลา้ยๆกนั 5) ถา้ท าแลว้เป็น
สากลและเป็นมาตรฐานมากกว่าก็น่าจะดีกว่า ซ่ึงองคป์ระกอบเขา้ใจง่ายกว่า ค  าอธิบายไม่ยุ่งยาก
เหมือนการประกนัคุณภาพแบบเดิมท่ีตีความล าบาก 6) รูปแบบน้ีถึงแมจ้ะมี 12 องค์ประกอบ มี
องคป์ระกอบยอ่ยคลา้ยกนั ตอบค าถามไดง่้ายเหมือนเป็นการพดูคุย จดบนัทึกงานท่ีท าสามารถเทียบ
การพฒันาของสาขาได ้7) ตอนน้ีประกนัคุณภาพภายในสาขาท าเป็นแบบปีต่อปี รูปแบบน้ีหาก
สามารถน ามาใชไ้ดใ้นทางปฏิบติัไดจ้ะมีประโยชน์ เหมือนเป็นการทบทวนการท างานของสาขา 
สาขาตอ้งปรับปรุงอะไรตรงไหน ถา้เร่ืองไหนดีอยู่แลว้ก็ให้ท าต่อไปและควรท าคู่มือปฏิบติังาน
ออกมา 

การจดัวงรอบการด าเนินงานเป็นเวลาสามปีนั้นมีความเหมาะสม จะเห็นความกา้วหนา้

ของสาขาชดัเจนข้ึน ถา้ด าเนินการในรอบปีเดียวคงไม่เหมาะสมเพราะตอ้งมีการแกปั้ญหาและใช้

เวลาปรับปรุงการด าเนินงานในสาขาวิชา มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 1) ส าหรับคณะวิชาเพื่อใหง่้ายในการ

ปฏิบติังานและติดตามงาน ควรจดัแผนการด าเนินงานของสาขาวิชาให้สอดคลอ้งกับแผนการ

ด าเนินงานของคณะวิชาท่ีจดัไวห้้าปี 2) บุคลากรเขา้มาใหม่ ตอ้งสร้างความเขา้ใจ และแบ่งงานให้

บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม 3) สาขาวิชาควรสรุปรายงานเป็นรายภาคการศึกษาเพื่อรายงานผูบ้ริหาร

คณะให้ทราบว่า สาขาวิชามีความตอ้งการและจ าเป็นตอ้งท าโครงการใดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน

การด าเนินงานของสาขา 4) การน าไปใชจ้ริงอาจน าร่องก่อนในสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ถา้ท าแลว้

เป็นผลก็จะไดก้ระจายสู่สาขาอ่ืน 5) การให้รางวลัก็อาจจูงใจให้สาขาอ่ืนอยากท า อยากมีส่วนร่วม
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มากข้ึน จากการสัมภาษณ์ทั้งคณะและสาขาวิชาอยากไดรู้ปแบบและแนวทางการด าเนินงานแบบน้ี

มาใชด้ว้ย 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีควรค านึงถึงมีดงัน้ี 1) ในช่วงเร่ิมตน้อาจมีปัญหาและอุปสรรค 

บา้ง 2) ลักษณะเฉพาะบุคคลและสมรรถนะบุคคลในสาขาวิชาท่ีไม่ตระหนักความส าคญัของ

ประกนั คุณภาพ 3) การอบรมลงไปถึงในระดบัผูป้ฏิบติัและผูท่ี้เก่ียวขอ้งก่อนน ามาใช ้ 4) ความ

ร่วมมือของบุคลากร คณะวิชาจะตอ้งร่วมมือดว้ย 5) ไม่มีบุคลากรสนบัสนุน สาขาไม่มีเจา้หนา้ท่ี 

งานประกนัคุณภาพตอ้งมีบุคลากรรับผดิชอบท างาน 6) การแสดงหลกัฐานยนืยนัเหมือนของเดิม ท่ี

สาขากต็อ้งหามายนืยนัอยูดี่ 7) เน้ือหาความหมายอยา่ง QA ใชศ้พัทท่ี์ยากต่อการเขา้ใจ 8) คณะมีการ

เปล่ียนพนัธกิจ ยุทธศาสตร์ทุกปี ควรปรับทุก 3-5 ปีเพื่อให้แนวทางการท างานเกิดความต่อเน่ือง 

9) ทรัพยากรและงบประมาณในสาขาคหกรรมศาสตร์ไม่เพียงพอ 

เร่ืองการเตรียมการในระดับสาขาวิชาสาขาวิชา มีความเห็นสรุปได้ว่า การประกัน

คุณภาพในสาขาวิชาก็มีการด าเนินงานอยูแ่ลว้ การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาใน 6 เร่ืองจึงไม่เกิด

ความยุง่ยาก สาขาวิชาสามารถท าไดท้ั้งหมด ในเร่ืองกรอบระยะเวลาในการประเมินตนเองทุกรอบ

ปี รวมสามรอบปีการศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสม จะสอดรับกบัการประเมินตนเองของคณะวิชา

ท่ีท าทุกหกเดือนอยูแ่ลว้ 2) เร่ืองทรัพยากรมกัจะมีปัญหาการใชท้รัพยากร คณะให้งบประมาณตาม

ความส าคญักบัการท าช่ือเสียง ความโดดเด่น หรือจ านวนนกัศึกษามาก คหกรรมศาสตร์มีนกัศึกษา

นอ้ย ในการจะสร้างช่ือเสียงประกวดแต่ละงานใชท้รัพยากรและงบประมาณมาก 

ความคิดเห็นในเร่ืองเก่ียวกับกรอบการตรวจประเมินการพฒันาการบริหารจดัการ  

(การตรวจประเมิน-การจดัท ารายงานผล-การจดัท าแผนปรับปรุง-การด าเนินการพฒันา) โอกาสใน

การน ากรอบการด าเนินงานตามวงรอบการตรวจประเมินฯในรูปแบบใหม่มาใชใ้นสาขาจึงน่าจะ

เป็นไปได ้เน่ืองจากไม่ไดเ้ป็นการเพิ่มงาน เพียงแต่ตอ้งท าความเขา้ใจในรายละเอียด ขอ้เสนอแนะ

คือ 1) ควรมีแบบหรือตวัอยา่งมาใหดู้ 2) การช้ีแจงความหมายค าส าคญั ขั้นตอนการท างานอาจตอ้งมี

แบบฟอร์มจะง่ายมากข้ึน 3) รูปแบบน้ีดีจะวางระบบให้อาจารยต์อ้งรวบรวมขอ้มูล การมีกรอบ

ด าเนินงานเป็นส่ิงดีท่ีช่วยประธานสาขาในการติดตามแผนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนคณะไดส้ะดวก

ยิ่งข้ึน 4) ระยะ เวลาการด าเนินงานตามกรอบของสาขา 2 ช่วงใน 1 ปีการศึกษาจะพฒันาสาขาวิชา

ให้กา้วหนา้ข้ึนตามระดบั ซ่ึงหากจะปรับให้ด าเนินการตามรอบเวลา 3 ปีก็สามารถท าได ้หากสรุป
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เป็นรายเทอมมีความเป็นไปได้ และหากสาขาวิชาตั้ งใจจริงๆ สองปีก็จะเห็นความก้าวหน้า

พอสมควร 

ในเร่ืองการทบทวนรายงานผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและสรุปผล เห็นว่ามีความ

เหมาะสม การทบทวนน้ีสาขาเองปกติก็ท าอยูแ่ลว้ มีการประชุม รายงานผลระดบัสาขา และรายงาน

ผลสู่คณะอยูแ่ลว้ ก็ไม่ยุง่ยากในการท า การน าเสนอรางวลัก็อยากใหเ้ป็นภาพรวม คนท าอยากไดช่ื้อ

ว่าท า ไดรั้บการยกย่อง ใบประกาศ หรือมีช่ือข้ึนบอร์ด ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม คือ 1) ประธานสาขา

ต้อง เ ห็นความส าคัญ  ตัวประธานต้อง ติดตามผลงาน มีตาราง ติดตามงานเต รียมการ  

2) จดังบประมาณให้เพียงพอ ควรมีการน าเสนอเพื่อขอรางวลักบัคณะซ่ึงประกนัคุณภาพภายใน

แบบเดิมตอ้งมีหลกัฐานเหมือนกนั 3) หากรูปแบบน้ีเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปสู่อาเซียนไดก้็น่า 

สนใจกระบวนการและการสังเคราะห์ดูดีและครอบคลุม จะเห็นว่าตวักระบวนการน่าสนใจ ไม่

ยุ่งยาก รูปแบบน้ีจะช่วยในการท างานประกนัคุณภาพของคณะได ้4) ควรมีฟอร์มสรุปในการท า 

การเขียน การกรอก ก็จะท าใหส้ะดวกข้ึน เป็นการจดัระบบงานให้ง่ายในการปฏิบติัหรือหยบิใชไ้ด้

ง่าย 

ขอ้เสนอแนะในการน ารูปแบบและกลไกการบริหารคุณภาพตามแนวใหม่มาใช้ใน

สาขาวิชา คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม มีดงัน้ี 

1. ควรการจดัทรัพยากรใหเ้พียงพอ เช่น การจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนอยา่งเพียงพอ
และต่อเน่ือง การจดัสถานท่ีท างานให้เพียงพอ การจดัอตัราก าลงัให้เพียงพอต่อการด าเนินงานของ
สาขา 

2. มีการสร้างความรู้ความเขา้ใจ และความตระหนักถึงความส าคญัของการบริหาร  

คุณภาพตามแนวทางสู่ความเป็นเลิศแก่บุคลากรและอาจารยใ์หม่ 

3. จดักลไกและกระบวนการท างานของสาขาวิชาให้เป็นระบบ ตั้งแต่การวางแผน การ
ก าหนดนโยบายและแผนงาน การก าหนดโครงการท่ีสอดคล้องกับแผนงาน การจัดตั้ ง
คณะกรรมการในแต่ละงานให้ชดัเจน การด าเนินงานตามแผน การจดัท าตารางเวลาการด าเนินงาน
ของสาขา ท่ีชดัเจน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันา 

4. สร้างความร่วมมือในสาขาและพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วย 
งานภายในและภายนอกอยา่งต่อเน่ือง 
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5. พฒันาระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศให้เป็นระบบมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัผลการด าเนินงานการประกนัคุณภาพของสาขา 

6. ควรจดัใหบุ้คลากรในสาขา และนกัศึกษามีส่วนร่วมเผยแพร่บริการวิชาการ การสร้าง

งานวิจยั การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

7. จดัท าคู่มือการปฏิบติังานในแต่ละองคป์ระกอบเพื่อจะไดมี้แนวทางการปฏิบติั มีการ
อธิบายความหมายศพัทใ์หง่้ายต่อการเขา้ใจ 

8. คณะควรจดัใหมี้รางวลัประกนัคุณภาพในระดบัสาขา เพื่อใหเ้กิดขวญัและก าลงัใจ 

 

ปัจจัยส าคญัทีท่ าให้เกดิความส าเร็จในการด าเนินงาน 

ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความส าเร็จในการด าเนินงาน 

1. การจดัทรัพยากรท่ีเพียงพอในการด าเนินงาน ดา้นงบประมาณ และทรัพยากรบุคคล 

2. การก าหนดกรอบการด าเนินงาน คณะวิชาและสาขาวิชาควรจะท างานประกัน

คุณภาพตามตารางการด าเนินงานไปพร้อมกนั 

3. การก าหนดภาระงานของคณะท างาน 

4. การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 

 

กรณีสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 

บริบทและสภาพปัจจุบัน 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต มีประวติัความเป็นมาสืบยอ้นไปไดถึ้งช่วงก่อตั้งเป็น 
“โรงเรียนมธัยมวิสามญัการเรือน” เม่ือปีพ.ศ.2477 ซ่ึงเป็นโรงเรียนการเรือนแห่งแรกของประเทศ
ไทยต่อมาปรับเป็นวิทยาลยัครูสวนดุสิต ระยะแรกผลิตครูทางดา้นคหกรรมศาสตร์ ปีพ.ศ.2538
เปล่ียนเป็นสถาบนัราชภฏัสวนดุสิต และเปล่ียนเป็นมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตในปีพ.ศ.2547 ใน
และปีพ.ศ.2553 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ เปล่ียนมาอยูภ่ายใตส้ังกดัโรงเรียนการเรือน ซ่ึงมีสถานะ
เทียบเท่าคณะวิชา ในสาขาวิชามีจ านวนอาจารย ์ทั้งหมด 14 คน พนักงาน 15 คน นักศึกษา
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 4 ชั้นปีรวม 697 คน 
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ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ คุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงค์ 

ปรัชญาของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คือ ผลิตบณัฑิตคหกรรมศาสตร์ท่ีมีความสามารถ
ในการผลิต การดดัแปลงและการประยุกตใ์ชใ้ห้เกิดคุณค่าทางดา้นคหกรรมศาสตร์ วตัถุประสงค์
ของหลกัสูตรเพื่อผลิตให้บณัฑิตมีคุณสมบติัดงัน้ี มีความรู้ความสามารถในการบูรณาการและการ
ประยุกตค์วามรู้ท่ีไดศึ้กษาส าหรับการปฏิบติังาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนให้เหมาะสมกบัสภาพ
เศรษฐกิจสังคมและสภาพแวดลอ้มในปัจจุบนั มีความสามารถในการจดัการบริการและประกอบ
ธุรกิจทางดา้นคหกรรมศาสตร์ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์มีบุคลิกภาพ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ อนุรักษแ์ละส่งเสริมเผยแพร่ศิลปวฒันธรรมพนัธกิจของสาขาผลิตบณัฑิต
ให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับและตอ้งการของผูป้ระกอบการและสังคม โดยเน้นการน าความรู้ทาง 
ดา้นคหกรรมศาสตร์และดา้นอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งมาบูรณาการ เพื่อให้เกิดความรู้และทกัษะท่ีเช่ียวชาญ
ในงานอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ และพฒันาศกัยภาพอาจารยด์้านคหกรรมศาสตร์ให้มีความ
เช่ียวชาญเป็นเลิศทางวิชาชีพ มีช่ือเสียงและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล สร้างองคค์วามรู้และ
ประสานความร่วมมือดา้นงานวิจยั สามารถน าไปใชเ้ป็นฐานขอ้มูลอา้งอิงในระดบัสากล รวมถึง
พฒันานวตักรรมและสร้างเครือข่ายพนัธมิตรทางวิชาการกบัองคก์รทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง 
บริการวิชาการแก่สงัคมและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์มีพนัธกิจจะเป็นหน่วยงานท่ีมีความเป็นเลิศดา้นอาหารและ
สามารถระดบัชาติ มีหน้าท่ีผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพตามวฒันธรรมสวนดุสิต โดยเน้นจุดเด่นดา้น
การใช้ภาษากาย สร้างและพฒันาองค์ความรู้และนวตักรรมเพื่อพฒันาคุณภาพบณัฑิต เผยแพร่
ความรู้และนวตักรรมเนน้การบริการวิชาการกบัสงัคม 

โครงสร้างการบริหารสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบัน 

โรงเรียนการเรือนเป็นหน่วยงานระดบัคณะ จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรีประกอบดว้ย
หน่วยงานย่อย ไดแ้ก่ หลกัสูตรอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและการบริการ
นอกจากน้ียงัมีศูนยฝึ์กปฏิบติัการอาหารนานาชาติ โครงการศูนยป์ฏิบติัการเนย หอ้งปฏิบติัการแปร
รูปอาหาร โรงน ้ าด่ืมดุสิตา และงานอนามัยและสุขาภิบาลอาหาร ท่ีท าหน้าท่ีเป็นหน่วยงาน
สนบัสนุนการจดัการศึกษาใหด้ าเนินงานเป็นไปดว้ยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
สูงสุดดงัภาพ 
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ที่มา:  รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554 โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต(2554, น. 7) 

 
การบริหารหลกัสูตรคหกรรมศาสตร์จะดูแลโดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แต่ในเร่ือง

กิจการนกัศึกษา ศิลปวฒันธรรม วิจยั การบริการวิชาการ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะดูแลโดย
รองฝ่ายกิจการนักศึกษา หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ศูนยสุ์พรรณบุรี จะดูแลโดยรองคณบดีประจ า
ศูนยก์ารศึกษา ใชห้ลกัสูตรเดียวกบัท่ีสวนดุสิตและมีประธานหลกัสูตรและคณะ กรรมการบริหาร
หลกัสูตรอีก 5 คน ดูแลกิจการนกัศึกษา ศิลปวฒันธรรมและบริการวิชาการเฉพาะท่ีศูนยสุ์พรรณบุรี 
เร่ืองงบประมาณ การจดับุคลากรและทรัพยากรจะสังกดัท่ีโรงเรียนการเรือน มีการพฒันากลไกการ
ประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ือง มีนโยบายอย่างชดัเจนให้ระบบการประกนัคุณภาพเป็นส่วน
หน่ึงของการจดัการศึกษาโดยแต่งตั้งคณะกรรมการดา้นประกนัคุณภาพภายในดงัน้ี 

1. คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ าโรงเรียนการเรือนท าหน้าท่ีพฒันาระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพภายในของโรงเรียน ก ากบัตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนเสนอต่อมหาวิทยาลยั 
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2. คณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ าหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีพฒันาระบบและกลไกการ
ประกนัคุณภาพภายในของหลกัสูตร ก ากบัตรวจสอบและประเมินคุณภาพของหลกัสูตร จดัท า
รายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตรเสนอต่อโรงเรียนการเรือนและมหาวิทยาลยั 

โครงสร้างในการบริหารคุณภาพของสาขาคหกรรมศาสตร์ ทั้งท่ีสวนดุสิตและศูนย ์

สุพรรณบุรี มีการตั้งประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร แบ่งการ

ท างานในสาขาออกเป็น การเรียนการสอนและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การวิจยั การบริการวิชาการ

สู่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การประกนัคุณภาพ มีการตั้งคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

ส่วนอาจารยจ์ะเป็นอาจารยผ์ูส้อนเท่านั้น ในสาขาวิชาจะมีเจา้หนา้ท่ีส านกังาน แต่ละงานกรรมการ

หลกัสูตรจะเป็นหัวหน้างานและจะมีอาจารยช่์วยบางงาน มีเจา้หน้าท่ีห้องปฏิบติัการมาช่วยงาน

ประกนัคุณภาพดว้ย การวดัและการประเมินผลการด าเนินงาน คือ การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของบุคลากรประจ าปี และระบบประกนัคุณภาพภายในก าหนดให้ทุกหลกัสูตรตอ้งท าแผนปฏิบติั

ราชการประจ า ปีและประเมินผลการปฏิบติังานโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อน า

ผลการประเมินมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานให้ดียิ่งข้ึน ดงัรูปโครงสร้างการบริหาร

คุณภาพระดบัสาขา ต่อไปน้ี 
 

 

 
 

 
 
 

 
ที่มา: รายงานการประเมินตนเองประจ าปีการศึกษา 2554 โรงเรียนการเรือนมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดุสิต(2554, น. ก) 
 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการงานประกนัคุณภาพของสาขาวชิาในปัจจุบัน 

ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการประจ าหลกัสูตร ท าหนา้ท่ีพฒันาระบบและกลไก
การประกนัคุณภาพภายในของหลกัสูตร ก ากบัตรวจสอบ คณบดีไดม้อบใหจ้ดัท าแผนปฏิบติังานให้
สอดคลอ้งตามพนัธกิจและแผนกลยทุธ์ของโรงเรียนการเรือนมีการแต่งตั้งให้อาจารยช่์วยในแต่ละ
งานจะมีการก าหนดค่าภาระงานและมีค าสั่งเป็นลายลกัษณ์อกัษร มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่

ประธานหลกัสตูร 

การจดัการเรียนการสอน 

และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

การวิจยั การบริการ

วิชาการสูส่งัคม 

การท านบุ ารุง 

ศิลปวฒันธรรม 

การประกนั

คณุภาพ 
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บุคลากรภายในหลกัสูตร มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรปัจจุบนัสาขาวิชามีแผน
ด าเนินงาน 5 ปี ระบบและกลไกการท างานแต่ละดา้นมีคนรับผิดชอบ มีเลขานุการซ่ึงเป็นเจา้หน้าท่ี 
ช่วยสนบัสนุน ประธานจะแบ่งงานตามองคป์ระกอบทั้งหมดให้กรรมการหลกัสูตรรับผดิชอบดูแล
ตามรายองคป์ระกอบคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษาทั้ง 9 ดา้นคือ (1) ปรัชญาปณิธาน
วตัถุประสงคแ์ละแผนการด าเนินการ (2) การผลิตบณัฑิต (3) กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา (4) การ
วิจยั (5) การบริการวิชาการแก่สงัคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม (7) การบริหารและการ
จดัการ (8) การเงินและงบประมาณและ (9) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

จากการสัมภาษณ์ท าให้ทราบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตไดน้ าเกณฑ ์EdPEx มา

ใช ้โดยน าร่องท่ีระดบัส านักงานอธิการบดี แต่ยงัไม่ไดล้งมาใชใ้นระดบัคณะและสาขาวิชา เดิม

สาขา วิชาท า SAR เกือบครบองคป์ระกอบทุกตวั ยกเวน้ในเร่ืองงบประมาณ ในส่วนแผนการ

ด าเนินงานหรือตารางการท างาน สาขาท าตามแผนการด าเนินงานของคณะ ส่วนงานวิจยั สาขายงั

ประสบปัญหาในสาขาอาจารยย์งัไม่ค่อยมีผลงานวิจยั ส่วนงานประกนัคุณภาพระดบัสาขา มีการ

เขียนรายงานการประเมินตนเองโดยใชเ้วลาในการท าประมาณ 1 เดือน ท่ีผา่นมาการจดัเก็บเอกสาร

การด าเนินการยงัไม่เป็นระบบบางคร้ังประสบปัญหา คือไม่มีคนเก็บเอกสารหรือขอ้มูล สาขา

ตอ้งการเจา้หน้าท่ีมาช่วยเก็บขอ้มูลหรือท างานเอกสารเพิ่มข้ึน เพราะเจา้หน้าท่ีปฏิบติัการจะไม่มี

เวลามาช่วย หากเก็บขอ้มูลมาไวก่้อนเวลาเขียนจะเขียนไดง่้าย จะจบัคู่อาจารยใ์หม่ๆกบัอาจารยเ์ก่า

เวลาเขียนรายงานประเมินตนเองของสาขาวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการตรวจสอบและ

ประเมินระบบการประกนัคุณภาพ จากคณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรียนการเรือน และ

การประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั สาขาวิชามีระบบการจดัการตรวจประเมินระบบ

การประกนัคุณภาพการศึกษาแบบขา้มหลกัสูตรก่อนรับการประเมินภายใน 2 อาทิตย ์จะมีการตรวจ

ประเมินขา้มหลกัสูตรภายในโรงเรียนการเรือนโดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพประจ าหลกัสูตร

อ่ืนท่ีอยู่ในโรงเรียนการเรือน เตรียมงานทุกอย่างเหมือนมีคณะกรรมการมาประเมินจริงเพื่อ

ปรับปรุงแกไ้ขรายงานการประเมินตนเอง และหาขอ้มูลหลกัฐานอา้งอิงไดค้รบถว้น และมีการ

แต่งตั้งบุคลากรในหลกัสูตรเป็นผูต้รวจประเมินงานประกนัคุณภาพการศึกษาในหลกัสูตรอ่ืน แบบ

การตรวจประเมินขา้มหลกัสูตร ดงัภาพ  
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ระบบการตรวจประเมินขา้มหลกัสูตรภายในโรงเรียนการเรือน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

แนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา - โรงเรียนการเรือน 

 

ที่มา: ฝ่ายงานประกนัคุณภาพการศึกษาโรงเรียนการเรือน food.dusit.ac.th/pdf/pdca.pdf  (28 ธ.ค. 
2555) 

 

โรงเรียนการเรือนไดจ้ดัท าแนวปฏิบติัท่ีดีดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเป็นวิธี
ปฏิบติัหรือขั้นตอนปฏิบติัท่ีท าให้สาขาประสบความส าเร็จหรือน าไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย
เป็นท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยสรุปวิธีปฏิบติัหรือขั้นตอนการปฏิบติั ตลอดจนความรู้
และประสบการณ์ท่ีไดบ้นัทึกเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง   ดงัน้ี 

 
 
 
 

คณบดี 

ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน รอบ 6 เดือน 

โรงเรียนการ

เรือน 

แกไ้ข ปรับปรุง จดัท ารายงานรอบ 12 เดือน 

หลกัสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การอาหาร 

หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ ศูนยสุ์พรรรณ

พรรณบุรี 

หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ 
 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมการอาการและ 

บริการศนูยสุ์พรรณบุรี 

หลกัสูตรอุตสาหกรรมการอาการและบริการ 
 

คณะกรรมการฝ่ายประกนัคุณภาพการศึกษา 

-หลกัสูตรวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

-หลกัสูตรอุตสาหกรรมการอาการและบริการ 

-หลกัสูตรอุตสาหกรรมการอาการและบริการศูนยสุ์พรรณบุรี 

-หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ 

-หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ ศูนยสุ์พรรณบุรี 
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1. การเตรียมการก่อนการตรวจเยีย่ม 
-  จัดเตรียมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือนของหลกัสูตรฯ 
จดัท ารายงานนการประเมินตนเอง (SAR) รอบ 9 เดือนของหลกัสูตรโดยใชรู้ปแบบการ

จดัท ารายงานการประเมินตนเองท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  9 องคป์ระกอบตามตวั
บ่งช้ีท่ีก าหนดของมหาวิทยาลยัฯ 

-  จัดเตรียมเอกสารอ้างองิ 
จดัการเตรียมเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพ 
1) เอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงในแต่ละตวับ่งช้ีตอ้งเป็นขอ้มูลในช่วงเวลาเดียวกบัท่ี

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง    ตลอดจนสาระในเอกสารตอ้งตรงกบัช่ือเอกสารท่ีระบุใน
รายงานการประเมินตนเอง 

2) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมปัจจุบนัเอกสารหรือหลกัฐานอา้งอิงท่ี
เก่ียวขอ้งกบัตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบคุณภาพสามารถบรรจุหรือจดัเก็บ (upload) หรือเช่ือมโยง 
(link) ไวบ้นระบบสารสนเทศของหลกัสูตร ซ่ึงท าใหก้ารจดัเกบ็เป็นระบบและง่ายต่อการคน้หาของ
คณะกรรมการตรวจเยีย่มฯและไม่เป็นภาระเร่ืองการจดัเตรียมเอกสารหลกัฐาน 

-จัดเตรียมเอกสารการแนะน าหลกัสูตรและการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา 
เอกสารการแนะน าและการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาโดยจดัท าใน 

รูปแบบ PowerPoint 
-  จัดเตรียมบุคลากรในการจดัการเตรียมคณะท างาน ตอ้งด าเนินการดงัน้ี 
1) ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีส าคญัๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไรมีความส าคญัต่อการพฒันาอยา่งไรขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
2) เนน้ย  ้ากบับุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด

หลกัวา่ตอบตามส่ิงท่ีปฏิบติัจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
3) เปิดโอกาสใหมี้การอภิปรายซกัถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการ

ด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเดน็เพื่อความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งของบุคลากร 
4) เนน้ย  ้าใหบุ้คลากรทุกคนตระหนกัว่าการประกนัคุณภาพคือภารกิจประจ าของทุกคน

ท่ีตอ้งร่วมมือกนัท าอยา่งต่อเน่ือง 
การเตรียมบุคลากรผูป้ระสานงานในระหวา่งการตรวจเยีย่มตอ้งมีบุคลากรจ านวน 
1-3 คนท าหนา้ท่ีประสานงานระหว่างคณะผูก้รรมการฯกบับุคคล ซ่ึงในเร่ืองน้ีโรงเรียน

การเรือนจะมีเจา้หนา้ท่ีด าเนินการประสานงานให ้แต่ละหลกัสูตร ผูป้ระสานงานควรเตรียมตวัดงัน้ี 
1) ท าความเขา้ใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยา่งละเอียด 
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2) ท าความเขา้ใจอยา่งดีกบัภารกิจของหลกัสูตรและคณะฯเพื่อสามารถให้ขอ้มูลต่อผู ้
ประเมินตอ้งรู้วา่จะตอ้งติดต่อกบัใครหรือหน่วยงานใดหากคณะกรรมการตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม 

3) มีรายช่ือสถานท่ีหมายเลขโทรศพัทข์องผูท่ี้คณะกรรมการฯจะเชิญมาให้ขอ้มูลอยา่ง 
ครบถว้น 

4) ประสานงานล่วงหนา้กบัผูท่ี้จะใหข้อ้มูลท่ีเป็นบุคลากรภายในและภายนอกหลกัสูตร 
วา่จะเชิญมาเวลาใดหอ้งใดหรือพบกบัใครตามตารางการตรวจเยีย่มและประเมินฯ 

5) เม่ือมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฯจะตอ้งสามารถ
ประสานงานและแกไ้ขไดท้นัที 

- จัดเตรียมสถานที่ส าหรับคณะกรรมการตรวจเยีย่มและประเมินฯ ในการจดัการเตรียม
สถานท่ี แต่ละสถานท่ีควรด าเนินการดงัน้ี 

ก.  หอ้งท างานของคณะกรรมการฯ 
1) จดัเตรียมหอ้งท างานและโต๊ะท่ีกวา้งพอส าหรับวางเอกสารโดยเป็นห้องท่ีปราศจาก

การรบกวนขณะท างานเพื่อความเป็นส่วนตวัของคณะกรรมการฯ 
2) จดัเตรียมคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืนๆให้

คณะกรมการฯพร้อมใชง้านไดต้ามความตอ้งการ 
3) จดัเตรียมโทรศพัทพ์ร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไวใ้นหอ้งท างานหรือบริเวณใกลเ้คียง 
4) ห้องท างานควรอยู่ใกลก้บัท่ีจดัเตรียมอาหารว่างอาหารกลางวนัตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
5)  ควรประสานงานกบัคณะกรรมการฯเพื่อทราบความตอ้งการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม 
ข. หอ้งท่ีใชส้ัมภาษณ์ผูบ้ริหารอาจารยบุ์คลากรนกัศึกษาฯลฯควรจดัไวเ้ป็นการเฉพาะ

ใหเ้หมาะสมกบัการใชง้าน 
- จัดเตรียมการประสานงานกบัทีมคณะกรรมการตรวจเยีย่มและประเมินฯ 
1) มีกรรมการประเมินฯแต่ละหลกัสูตรประมาณ 5 ท่านข้ึนอยูก่บัขนาดของหลกัสูตร

ซ่ึงคณะกรรมการฯควรเป็นผูท่ี้มีความรู้และประสบการณ์ซ่ึงสามารถให้ค  าแนะน าท่ีจะเป็น
ประโยชน์ต่อหลกัสูตร 

2) จดัท าหนังสือบนัทึกขอ้ความเพื่อขอความอนุเคราะห์เป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

3) แจง้ให้ผูต้อบรับการเป็นกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ ทราบถึงก าหนดการ
ตรวจเยีย่มและประเมินฯ พร้อมจดัส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลกัสูตรและเอกสาร 
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อา้งอิง (แผน่ CD-ROM) ใหแ้ก่คณะกรรมการฯโดยส่งเอกสารก่อนก าหนดการตรวจเยีย่มฯไม่นอ้ย
กวา่ 1 สปัดาห์เพื่อใหค้ณะกรรมการฯศึกษาขอ้มูลต่างๆล่วงหนา้ 

2. การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 
1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนไดร่้วมรับฟังคณะกรรมการฯช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละ

วิธีการประเมินในวนัแรกของการตรวจเยีย่มฯ 
2) บุคลากรพึงปฏิบติังานตามปกติระหว่างการตรวจเยีย่มแต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า

เยีย่มชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการฯ 
3) จดัให้มีผูป้ระสานงานท าหนา้ท่ีตลอดช่วงการตรวจเยี่ยมฯทั้งน้ีเพื่อประสานงานกบั

บุคคลหรือหน่วยงานท่ีคณะกรรมการฯตอ้งการขอ้มูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการประเมินฯท างานต่อหลงัเวลาราชการควรมีผูป้ระสานงาน
ส่วนหน่ึงอยูอ่  านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทุกคนควรไดมี้โอกาสรับฟังการใหข้อ้มูลป้อนกลบัจากคณะกรรมการตรวจ
เยี่ยมฯเม่ือส้ินสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดต้าม 
ความเหมาะสม 

3. การด าเนินการภายหลงัการตรวจเยี่ยมและประเมินฯ 
1) ผูบ้ริหารคณาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีน าขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและ

ประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาขา้มหลกัสูตรไปวิเคราะห์ ด าเนินการ และพิจารณา
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการเพื่อน าไปปรับปรุงเพิ่มเติมการด าเนินงานในการประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบ 12 เดือน 

2)  ท าการปรับปรุงผลการด าเนินงานเอกสารหลกัฐานและจดัท ารายงานการประเมิน
ตนเองรอบ 12 เดือนแลว้จากนั้นท าการวิพากษร่์วมกนัในหน่วยงานเพื่อตรวจสอบการด าเนินงานอีก
คร้ังและรอรับการประเมินจากคณะกรรมการภายในต่อไป     โดยใชก้ารด าเนินการดา้นการประกนั
คุณภาพเช่นเดียวกนักบัการด าเนินการกบัคณะกรรมการภายใน 

3) เผยแพร่ผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพของหลกัสูตร 
4) คณะกรรมการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินวางแผน

ปรับปรุงแกไ้ข 
5) จดัท าแผนปฏิบติังานการประกนัคุณภาพการศึกษาปีการศึกษาถดัไป 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร                              
 

ทบทวนผลการประเมิน มาตรฐานตัวบ่งชี้ค่า

เป าหมาย ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในประจ าป การศึกษา 

 

คณะกรรมการประกัน คุณภาพ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

กลไก ระบบ 

จัดท า – แผนปรับปรุงคุณภาพ 

- แผนการประกันคุณภาพ 

-แผนปฏิบัติราชการประจ าป  

- คู่มือประกันคุณภาพ 

แผนการศึกษาชาติ /พรบ.มหาวิทยาลัย  

กฎหมายที่เก่ียวกับแผนกลยุทธ ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจของหลักสูตร/ 

วัตถุประสงค์หลักสูตร/ตัวบ่งชี ้

เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพต่างๆ/

ผู้บริหาร/บุคลากรของหลักสูตร 

 

คณะกรรมการประกันคุณภาพหลักสูตร/

โรงเรียนการเรือน 

 

ประชาสัมพันธ์และส่ือสารท่ัวท้ังองค์กร 

ด าเนินการตามแผนและพันธกิจ 

กรรมการ/ตัวบ่งชี/้ผู้บริหาร/

บุคลากรของหลักสูตร/คณะกรรม 

การประกันคุณภาพของหลักสูตร/

คณะกรรมการประเมิน/ค าส่ัง/คู่มือ

ประกันคุณภาพภายใน/แผนงาน

หน่วยงาน 

 

ผู้บริหาร/บุคลากรของหลักสูตร/

คณะกรรมการประกันคุณภาพของ

หลักสูตร 

 

ผู้บริหาร/บุคลากรของหลักสูตร 

 

จัดส่งผลการประเมินคุณภาพให้โรงเรียนการเรือน 

จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วิพากษ์และปรับปรุงรายงานการประเมิน 

-จัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าป  

 

-จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

-ติดตามการด าเนินงาน 

การประเมิน 

การติดตาม 

การพัฒนา 

ข้อมูล

ย้อน 

กลับ 

ข้อมูล

ย้อน 

กลับ 

C 

A 

D 

P 

ที่มา: รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 2553 
โรงเรียนการเรือน  มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิตประจ าปีการศึกษา (2553, น. 31) 

DPU



315 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารเพือ่การด าเนินงานสู่ความเป็นเลศิ  
การน ารูปแบบและกลไกการบริหารเพื่อการพฒันาการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศมาใช้

ในสาขาคหกรรมศาสตร์ สวนดุสิตและศูนยสุ์พรรณบุรี  มีความเห็นเป็นไปในทางเดียวกันว่า 
รูปแบบน้ีฟังดูเขา้ใจไดง่้าย จะท าไดดี้กวา่ในระดบัสาขา การท า QA ไปพร้อมกบัการท ารูปแบบใหม่
จะเขา้ใจง่ายกว่าและดูไม่ยุง่ยาก เหมือนการท า QA พร้อมกบัการท า EdPEx  ดงันั้นในการหาขอ้มูล 
และส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงดว้ย คือ การด าเนินการตามองคป์ระกอบตอ้งท าเผือ่ไวส้ าหรับเกณฑ ์TQA ท่ี
จะเขา้มาซ่ึงจะเห็นวา่องคป์ระกอบมีความเช่ือมโยงกนัอยู ่

จากขอ้ค าถามถึงการน าองคป์ระกอบทั้ง 12 ของรูปแบบการบริหารเพื่อการด าเนินงานสู่
ความเป็นเลิศท่ีสอดคลอ้งกบัการประกนัคุณภาพและการบริหารรางวลัคุณภาพมาใชใ้นสาขาวิชา
นั้น เห็นว่า  สาขาวิชาสามารถน ามาด าเนินงานตามรูปแบบใหม่ได ้ขณะน้ีผูบ้ริหารในโรงเรียนการ
เรือนก็พยายามปรับระบบการบริหารใหเ้ป็น EdPEx  ทั้งยงัส่งบุคลากรไปสัมมนาไปรับความรู้เร่ือง 
EdPEx  หากน าองคป์ระกอบของรูปแบบใหม่มาใชก้บัสาขาจะมีความเป็นไปไดม้าก   มีลกัษณะ
เหมือนท าประกนัคุณภาพ QA ไปพร้อมกบัการท า EdPEx เน่ืองจากมีกระบวนการคลา้ยกนัและ
องคป์ระกอบทั้ง 12 องคป์ระกอบของเกณฑ์รูปแบบใหม่มีความเช่ือมโยงกนัอยู่  ท าให้เขา้ใจง่าย
และไม่ยุง่ยากหากมีการมอบหมายงานและบริหารจดัการท่ีดี  การน ารูปแบบน้ีมาใชก้็มีความเป็นไป
ไดม้าก 

มีขอ้เสนอแนะว่า 1) ถา้ท าแลว้ตอบเกณฑ์ EdPEx ไดก้็เหมาะสมในการน าไปใช ้ สาขา
ควรท ารูปแบบน้ีไดเ้ลย ขณะน้ีแมจ้ะริเร่ิมใหท้ดลองใช ้EdPex แต่เวลาท่ีประเมินจริงก็ยงัใชเ้กณฑ ์
QA เหมือนเดิม 2) องคป์ระกอบควรเขียนให้สอดคลอ้งเกณฑ์ประกนัคุณภาพท่ีคณะและสาขา
ตอ้งการ 3) ควรมีแบบฟอร์มแสดงให้เห็นชัดว่าองคป์ระกอบใดท่ีสอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบตาม
เกณฑ์ประกนัคุณภาพท่ีตอ้งการ 4) ควรมีอาจารยผ์ูใ้หญ่มาคอยช่วยดู  5) ตอ้งค านึงถึงปัญหาของ
ระบบการบริหารการบริหารจัดการคุณภาพของสาขาวิชาทัว่ๆไป เช่น การเก็บขอ้มูล เอกสาร
หลกัฐานหลงัปฏิบติังาน หรือ งบประมาณไม่พียงพอ 

กรอบการด าเนินงานในระดบัภาควิชา เห็นว่า มีความเป็นไปไดใ้นการน าไปปฏิบติั 
เจา้หนา้ท่ีจะสามารถเก็บหลกัฐานเวลาด าเนินงานไดง่้าย การวางระบบและวางกลไกท่ีระดบัสาขา  
วิชาจะท าให้เก็บขอ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน ซ่ึงปัจจุบนัสาขาไม่มีกรอบการด าเนินงานและแผน 
การด าเนินงานท่ีชดัเจน เหมือนรูปแบบท่ีน าเสนอน้ี 

ส าหรับขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชา มีความเห็นว่าการเตรียมการ
ท่ีระดบัสาขาวิชาน่าจะท าไดง่้าย การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์     มหาวิทยาลยั
ราชภฏัสวนดุสิต ค่อนขา้งมีความพร้อมในการเตรียมการท่ีจะด าเนินงาน ส่ิงท่ีตอ้งค านึงถึงคือ  1) 
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การเตรียมการระดบัสาขาตามรูปแบบน้ีก็จะเป็นไปไดด้ว้ยดี  ตอ้งจดัเจา้หนา้ท่ีช่วยในงานเก็บขอ้มูล
และพิมพง์านเอกสาร 2) ควรมีนโยบายจากผูบ้ริหาร ผูป้ฏิบติังานจะไดป้ฏิบติัตาม 3) สาขาวิชา คหก
รรมศาสตร์ท่ีน่ีมีว ัฒนธรรมเป็นแบบครอบครัว  บางเร่ืองพูดง่ายบางเร่ืองพูดยาก 4) การจัด
งบประมาณสนบัสนุนให้เพียงพอในการเตรียมการ 5) ความเขา้ใจของผูป้ฏิบติังานประกนัคุณภาพ 
เม่ือไดที้มงานเขา้มาท า ตอ้งเร่ิมสร้างความรู้ความเขา้ใจก่อน 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามวงรอบฯระยะ 3 ปีการศึกษา เห็นวา่ การจดัวงรอบ
ฯระยะ 3 ปีการศึกษาไม่มาก เพราะวาระของประธานหลกัสูตรท่ีน่ี 4 ปี หรือจะก าหนดตามวาระ
ประธานกไ็ดเ้หมือนกนั ขั้นตอนการด าเนินงานมีความเหมาะสมและเป็นไปได ้ ถา้มีการด าเนินงาน
ตามวงรอบแบบน้ีจะท าให้สาขาท างานไดส้ะดวกข้ึนแต่จะตอ้งมีการประชุม มีการวางแผนร่วมกนั 
การน ามาใชก้็ไม่น่าจะยุง่ยากเพราะคนในสาขามีความสามารถ อีกทั้งงานประกนัคุณภาพเป็นภาระ
งานอยู่แลว้ ถา้มีกรอบ มีช่วงเวลา ก็ท างานได้ง่าย  และหากระบุผูท่ี้รับผิดชอบลงไปจะมองได้
ชดัเจนข้ึน 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานในการการทบทวนรายงานผลการพฒันาคุณภาพการ
บริหารและสรุปผล เห็นว่ารูปแบบน้ี ถ้าเขียนรายงานการประเมินเป็นเล่มทุกปีการศึกษาจะ
เหมาะสมกว่า ในเร่ืองการเสนอเพื่อขอรางวลั ในปัจจุบนัหลกัสูตร/คณะ/มหาวิทยาลยั  ไม่มีการให้
รางวลัในระดบัสาขา  แต่งานประกนัคุณภาพถือว่าเป็นงานหลกัของหลกัสูตร ถา้มีการให้รางวลั
หรือการใหก้ารยกยอ่งชมเชยไดก้จ็ะเป็นแรงกระตุน้แรงจูงใจ แรงเสริม ขอ้เสนอแนะเพิ่ม เติมท่ี ตอ้ง
ค านึงถึงเร่ือง 

1. การเตรียมความพร้อมในระดบัสาขา 

2. การเปล่ียนแปลงในเร่ืองต่างๆท่ีจะส่งผลต่อการพฒันาการบริหารเพื่อการด าเนินงาน

สู่ความเป็นเลิศของสาขาวชิาเช่น การเปล่ียนผูบ้ริหารคณะ การเปล่ียนแปลงของขอ้มูล 

3. การน าองคก์รของประธานหลกัสูตร ประธานตอ้งมองทะลุ มององคก์รออก ตอ้งรู้ว่า

จะน าองคก์รไปทางไหน 

4. การประเมินตนเองของสาขาวิชา 

5. การสร้างแรงจูงใจหรือใหร้างวลั   ภายในสามปีใหร้างวลัหน่ึงคร้ังตามวงรอบก็ดี  ถา้

สาขาท าคุณภาพกา้วหนา้ติดต่อกนักค็วรมีรางวลัใหญ่ 

ปัจจัยทีท่ าให้รูปแบบและกลไกการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 

ปัจจยัท่ีท าใหรู้ปแบบและการด าเนินงานประสบความส าเร็จคือ 

1. ตอ้งใหก้ารอบรมใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่บุคลากร 

DPU



317 

2. ควรมีผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ  ตอ้งแต่งตั้งและก าหนดภาระงานให ้

3. การก าหนดนโยบายจากผูบ้ริหาร และการปฏิบติัตามนโยบาย 

4. การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 

5. การจดัประชุมสาขาทุกเดือน  ควรก าหนดวนัประชุมท่ีแน่นอนเพื่อให้กรรมการ

หลกัสูตรฯ ท่ีศูนยสุ์พรรณบุรีมาร่วมประชุมได ้

6. การมีวฒันธรรมองคก์รแบบเครือญาติของสาขาคหกรรมศาสตร์ ท าให้บุคลากรมี

ความเป็นกนัเองและมีส่วนร่วมในการท างาน  และมีการพดูคุยหรือปรึกษาหารือในการท างาน 

7. มีผูส้นบัสนุน ไดแ้ก่ ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

8. การประเมินท่ีชดัเจน  มีแบบฟอร์มต่างๆให ้

กรณีสาขาคหกรรมศาสตร์   มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

บริบทและสภาพปัจจุบัน 

เม่ือปี พ.ศ. 2475 วิทยาลยัครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นเพียงหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ต่อมาในปีพ.ศ. 2520 เปล่ียนฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีประกอบดว้ย 9 ภาควิชา หน่ึงในนั้นไดแ้ก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2548 มีการ
เปล่ียนเป็นการบริหารแบบสาขาวิชาและหลกัสูตร ในปัจจุบนัจดัการศึกษาหลกัสูตรวิทยาศาสตร
บณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการแต่งตั้ ง
อาจารยเ์ป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทั้งหมด 6 คน มีจ านวนนกัศึกษาทั้งหมด 135 คน 

ปรัชญา วสัิยทศัน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ คุณลกัษณะบัณฑิตที่พงึประสงค์ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัวไลยอลงกรณ์มีปรัชญา คือ ผลิตบณัฑิตท่ีมี
ความรู้และทกัษะทางดา้นคหกรรมศาสตร์ สามารถปฏิบติังานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรม
จริยธรรมรับผิดชอบต่อสังคม มีพนัธกิจในการผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และทกัษะวิชาชีพทางดา้น 
คหกรรมศาสตร์ มีทกัษะในการศึกษาหาความรู้ สามารถบูรณาการความรู้ไดส้ามารถคิดวิเคราะห์ มี
เหตุผลในการท างานและแกไ้ขปัญหา ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม วตัถุประสงคข์องสาขาเพื่อผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้มีทกัษะทางคหกรรมศาสตร์ สามารถ 
บูรณาการความรู้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของสังคมผลิตบณัฑิตให้มีทกัษะในการศึกษาหา
ความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก๎ไขปัญหาได้อย่างมีระบบ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรมมีระเบียบวินยัและจรรยาบรรณต่อวิชาชีพคหกรรมศาสตร์มีความรับผดิชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

DPU



318 

โครงสร้างการบริหารสาขาวชิาคหกรรมศาสตร์ 

โครงสร้างของคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ เป็นการบริหารแบบ
หลกัสูตรและสาขาวิชา มีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ประธานหลกัสูตรและคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีคณบดีเป็นผูก้  ากบัดูแลคณะวิชาและคอยให้
ค  าแนะน าตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบติั ส่วนประธานหลกัสูตรและกรรมการบริหารหลกัสูตรจะ
ท าหนา้ท่ีวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารคณะและอาจารยผ์ูส้อน รวมถึงติดตาม
และรวบรวมขอ้มูลมีการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรทุกปีอยา่งต่อเน่ือง 

จากการสัมภาษณ์ประธานหลกัสูตร ในสาขาไดแ้บ่งงานดงัน้ี 1) งานผลิตบณัฑิต และ
บริหารวิชาการ  2) งานวิจยัและงานบริหารจดัการ  3) งานท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและการบริการ
วิชาการ ดูแลงานส านกัศิลปวฒันธรรม ส านกัการเรียนรู้และศิลปะวิชาการและงานของมหาวิทยาลยั
ท่ีมอบหมายให้สาขาวิชาด าเนินการ 4) งานประกนัคุณภาพ  5) งานกิจกรรมพฒันานกัศึกษา และ  
6)  กรรมการและเลขานุการ  สาขามีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติัท าทั้งเอกสาร  ธุรการและเป็นผูช่้วยสอนดว้ย 
โครงสร้างการบริหารและการจดักลุ่มงาน  ดงัภาพ 
 
                                       โครงสร้างระบบการบริหารของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

ที่มา:  รายงานการประเมินตนเอง  (2554, น. 6) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี มหาวิทยาลยัราช
ภฏัวไลยอลงกรณ์ฯ 
 

 

 

ประธานหลกัสูตร 

ผลิตบณัฑิต/ 

บริหารวิชาการ 

คณะกรรมการหลกัสูตร 

ท านุบ ารุง 

ศิลปวฒันธรรม 

วิจยั/ 

บริหารจดัการ

จดัการจดัการ 

ประกนัคุณภาพ กิจกรรมพฒันา

นกัศึกษา 
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ระบบการบริหารและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อก ากบัดูแล
ส่งเสริมสนบัสนุน  และใหค้  าปรึกษาในเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยคณบดีรอง  คณบดี  
หวัหนา้สาขาวิชา ผูแ้ทนจากภายนอกสาขา และตวัแทนนกัศึกษา มีการจดั ระบบ ดงัภาพ   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ที่มา: คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลย

อลงกรณ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์ (2555, น. 19) 
 

ปัจจุบนัสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1) มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร รวมทั้งคณะ 
กรรมการประกนัคุณภาพ เพื่อก ากบัดูแลส่งเสริมสนับสนุนและให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการประกนั 
คุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย คณบดี รองคณบดี หัวหนา้สาขาวิชา 2) มีการจดัประชุมอาจารย์
และเจา้หนา้ท่ีเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเขา้ใจและระดมความคิดเห็นเร่ืองการประกนัคุณภาพการ 
ศึกษาแนวปฏิบติั และมีการขอความร่วมมือจากบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ในการด าเนินการเร่ืองการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสาขา 3) มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบติัในการประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน 4) มอบหมายให้บุคลากรรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 5) มี 
การก าหนดวนัท่ีเร่ิมปฏิบติัการการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขา 6) มีการก าหนดมาตรฐานขั้น
ต ่าและขั้นสูงเง่ือนไขเวลาท่ีตอ้งการบรรลุเป้าหมายด าเนินการควบคุมคุณภาพขององคป์ระกอบ
ต่างๆตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา 7) มีการพฒันาระบบเครือข่ายของฐานขอ้มูลสาขา
และระบบรายงานเพื่อรับส่งและป้อนกลบัขอ้มูลใหก้บัคณะ 8) มีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินการของสาขาวิชา ตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพและติดตามประเมินคุณภาพการด าเนิน 

ระบบการประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัคณะ/สาขา 

      วิสยัทศัน์ 

ปรัชญา 

พนัธกิจ 

ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม บริการวิชาการ วิจยั/วิทยานิพนธ์ ผลติบณัฑิต 
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งานภายในสาขา 9)  มีการเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินโดยคณะวิชา จดัท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามแบบฟอร์มของคณะ 10) มีการรับขอ้มูลจากผูท่ี้มาประเมิน
เพื่อปรับปรุงพฒันาเสริมขอ้ดีแกไ้ขปรับปรุงขอ้ดอ้ย 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เร่ิมแบ่งตารางการด าเนินงานและกระจายงานให้
รับผิดชอบแต่ยงัติดกบัระบบเดิม คือ ตอ้งให้ประธานหลกัสูตรสั่ง ประธานหลกัสูตรท่ีน่ีไม่มีวาระ
จึงก าหนดนโยบายให้มีการเปล่ียนทุก 2 ปี จะเป็นซ ้ าไดเ้พียงคร้ังเดียว โดยทุกคนตอ้งไดเ้ป็น
ประธาน ไม่ใชร้ะบบหมุนเวียน มีการฝึกเพื่อสืบต่อผูน้ า คณะกรรมการหลกัสูตรจะมีหนา้ท่ีในการ
ช่วยกนับริหารจดัการหลกัสูตร ระบบประกนัคุณภาพมีคนรับผดิชอบ แต่ไม่มีเจา้หนา้ท่ีงานประกนั
คุณภาพ ใชว้ิธีระดมกนั โดยคณบดีจะมอบหมายดชันีช้ีวดัใหร้องคณบดีแต่ละคนไปท า รองคณบดี
แต่ละท่านจะจดัตั้งทีมงาน มีเจา้หนา้ท่ี และมีแผนงานรองรับ มีการท า PDCA โดยจะดูองคป์ระกอบ
ตามตวัช้ีวดั ตอนน้ีคณะน าประกนัคุณภาพลงไปในระดบัสาขาวิชา จะมอบหมายตวัช้ีวดัลงไปใน
สาขา แลว้ประธานหลกัสูตรกระจายงานใหก้บัคณะกรรมการหลกัสูตร คณะจะใหส้าขาวิชาท าบาง
องคป์ระกอบท่ีเก่ียวขอ้งกบัสาขาวิชา ไม่ไดท้  าครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ เช่น การพฒันาหลกัสูตร 
หลักสูตร วิจัยหรือบริการชุมชน กิจกรรมการพฒันานักศึกษา มีอาจารย์รับผิดชอบเร่ืองของ
นักศึกษา ส่วนการประกันคุณภาพสาขาวิชา มอบหมายให้ผูท่ี้รับผิดชอบไปด าเนินการตาม
องคป์ระกอบยอ่ยแลว้น าผลมารวมกนั การรวบรวมหลกัฐานงานการประกนัใชเ้วลาคร่ึงเดือน 

กลไกการประกนัคุณภาพของสาขามีการประสานงานแลกเปล่ียนขอ้มูลให้ค  าปรึกษา
และให้การสนับสนุนส่งเสริมซ่ึงกันและกัน กลไกการบริหารคุณภาพท่ีส าคัญ คือมี 1) คณะ 
กรรมการบริหารหลกัสูตร และผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชา 2) มีคู่มือ
การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลยัเป็นแนวทางในระดบัสาขา 3) มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานท่ีจะน าไปสู่การปรับปรุงและพฒันา 4) มีระบบการประกนัคุณภาพภายในสาขา ท่ี
ครอบคลุมงานของสาขาวิชาในดา้นต่างๆดงัน้ี 

ด้านการเรียนการสอนสาขามีระบบกลไกการเปิด/ปิดพฒันาและบริหารหลกัสูตร  มี
ระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร มีโครงการขยายโอกาสและพฒันารูปแบบการ
รับนกัศึกษา มีโครงการประชาสัมพนัธ์เผยแพร่หลกัสูตร  มีการส่งเสริมกิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ี
สอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาคุณลกัษณะบณัฑิตและ
มีกิจกรรมส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีกิจกรรม/
โครงการดงัน้ี 1) ดา้นคุณธรรมจริยธรรม 2) ดา้นความรู้ 3) ดา้นทกัษะทางปัญญา 4) ดา้นทกัษะ
ความสัมพนัธ์ 5) ดา้นทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลขการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศมีการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพการคน้ควา้อิสระและรายวิชาสัมมนา มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน
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เป็นส าคญั มีการจดัอาจารยเ์ขา้รับการอบรมในโครงการท่ีมหาวิทยาลยัจดัให้ เช่น เร่ืองการประกนั
คุณภาพหลกัสูตร มีโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการในการวดัและประเมินผลการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียน
เป็นส าคญั  มีการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ มีการประเมินผล
การเรียนการสอนรายภาคเรียนมีการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนเร่ืองคุณภาพการสอนและส่ิง
สนับสนุนการเรียนทุกรายวิชาและรายภาคการศึกษา มีระบบการปรับปรุงการเรียนการสอนและ
พฒันาผูเ้รียน โดยคณะแจง้ผลการประเมินการสอนให้อาจารยท์ราบ  มีการน าวิธีการท่ีปรับแลว้ไป
ท าแผนการสอนในภาคเรียนใหม่  มีการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อคุณภาพการจดั 
การเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีการส ารวจความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตท่ีมีต่อ
บณัฑิต 

ด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ สาขาให้ความส าคญัดา้นการวิจยัมีสถาบนั 
วิจยัและพฒันาเป็นหน่วยงานบริหารจดัการงานวิจยัของสาขาวิชา มีการสนบัสนุนดา้นเงินทุนวิจยั
อย่างต่อเน่ืองทั้งจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายไดข้องมหาวิทยาลยั มีการพฒันา
ศกัยภาพนกัวิจยัทั้งท่ีเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลยัและชุมชนท่ีใหบ้ริการ 

ด้านการบริการวิชาการ มีการจดัฝึกอบรมและจดัท าโครงการดา้นบริการวิชาการตามท่ี
ก าหนดไวใ้นวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลยั มีโครงการบริการวิชาการมีแผนการบริการวิชาการใน
แผนปฏิบติัการประจ าปี มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลส าเร็จของโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ  มีการจดัโครงการใหค้วามรู้ในวิสาหกิจชุมชน 

ด้านท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม  มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมเขา้กบั
การเรียนการสอน มีการบูรณาการดา้นท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมกบัการบริการวิชาการแก่สังคมโดย
ด าเนินการบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 

ด้านการบริหารการจัดการและงบประมาณ มีการบริหารจดัการในเร่ืองดงัน้ี 1)  การ
บริหารมีการควบคุมการปฏิบติังานให้เป็นไปตามกฎระเบียบและขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยั  มีการ
บริหารจดัการสถานท่ีอยา่งเตม็ประสิทธิภาพและพอเพียงและให้เกิดบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้
และการปฏิบติังาน 2) การบริหารจดัการงบประมาณมีรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ  
รายงานผลท่ีเกิดข้ึนจ านวนงบประมาณท่ีใชจ่้ายและรายงานผลส าเร็จ 3) การพฒันาบุคลากร  มีการ
พฒันาสมรรถนะของบุคลากรในการปฏิบติังานตามภารกิจ  มีโครงการพฒันาศกัยภาพบุคลากร มี
การจดัสรรงบประมาณจากกองทุนพฒันาบุคลากรและกองทุนวิจยัในการเขา้ร่วมประชุมวิชาการ
อบรมสัมมนา 

ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีแผนพฒันาบุคลากรการจดัการความรู้
เพื่อพฒันาบุคลากรและการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย ์
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ด้านเครือข่ายความร่วมมือ  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนงานในการสร้างเครือข่ายและ
ความร่วมมือระหวา่งมหาวิทยาลยัและองคก์รอ่ืนทั้งในและต่างประเทศ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารเพือ่การด าเนินงานสู่ความเป็นเลศิ 
จากค าถามท่ีวา่ หากน าองคป์ระกอบยอ่ยใน 12 องคป์ระกอบหลกัมาปรับและใชเ้ป็นตวั

บ่งช้ีในการบริหารฯมีความเหมาะสมและเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัมากนอ้ยเพียงใด มีความเห็นสรุป
ได้ว่า มีความเหมาะสมและมีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบติัในระดับสาขา นอกจากน้ียงัเห็นว่า      
องคป์ระกอบยอ่ยใน 12 องคป์ระกอบครอบคลุมงานตามพนัธกิจและงานประกนัคุณภาพของสาขา 
วิชา  ช่วยใหเ้ห็นภาพชดัเจนวา่องคป์ระกอบตวัไหน มีปัญหาหรือจะแกปั้ญหาอยา่งไร งานของสาขา
หากจะมีการจดัองคป์ระกอบหรือหมวดให้เป็นระบบ แยกให้เห็นว่าเป็นงานพฒันาการบริหารสู่
ความเป็นเลิศ หรือเป็นงานประกนัคุณภาพการศึกษา QA ก็เห็นว่าเป็นไดใ้นการปฏิบติัการน า
องคป์ระกอบใหม่มาใชไ้ม่ไดเ้ปล่ียนโครงสร้างไปมากนกั ยงัด าเนินการเหมือนการท า QA ปกติ  
กิจกรรมหรืองานท่ีท าคลา้ยกนั  

เร่ืองการน ากรอบการด าเนินงานมาใชใ้นระดบัสาขา มีความเห็นสอดคลอ้งกนัว่า การ
ด าเนินงานหากท าไดจ้ริงภายใน 3ปี ก็จะเห็นความกา้วหนา้การด าเนินงาน น่าจะไม่มีปัญหาในการ
ด าเนินงานระดบัสาขาเร่ืองท่ีตอ้งค านึงถึงคือ  

1. การประกนัคุณภาพรูปแบบใหม่ควรก าหนดให้มีภาระงานให้สอดคลอ้งเพราะการ
ประเมินบุคลากร มีเกณฑข์ั้นต ่าของภาระงาน การเป็นคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรและอาจารย์
จะมีภาระงานต่างกนั 

2. การจดังบประมาณใหเ้หมาะสมกบัระยะเวลาการด าเนินงาน หากน ารูปแบบใหม่มา
ใชต้อ้งก าหนดระยะเวลาให้เหมาะสมสาขา  ควรมีเงินส ารอง การยืมเงินจากมหาวิทยาลยั  การเบิก
เงินคืนใชเ้วลานานมาก ซ่ึงท่ีน่ีจะประสบปัญหาระบบการเงินล่าชา้   

3. การประเมินรูปแบบใหม่น้ีประเมินสองรอบต่อปีการศึกษา สาขาตรวจประเมิน
ตนเอง เห็นวา่กพ็อท าได ้ คลา้ยๆการตรวจติดตาม คณะไม่ตอ้งเขา้ไปตรวจ 

การเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาใหมี้ความพร้อมท่ีจะด าเนินงาน เห็นวา่มีความเป็นไปได้
ในการน าไปปรับใช ้ เพราะในการประกนัคุณภาพแบบเดิม สาขาก็ด าเนินการอยู่แลว้ในบางเร่ือง 
เช่น 1) การตั้งทีมงาน สาขามีการตั้งทีมงานและก าหนดงาน 2) การวางแผนการด าเนินงานการ
ประกนัคุณภาพแบบเดิมสาขาอาจมีการก าหนดแผนเป็นบางโครงการ แต่ไม่มีการจดัท าตาราง
ด าเนินงานหรือแผนด าเนินงานเพื่อใชใ้นการวางแผนและติดตามงาน สาขาไม่ไดมี้แผนท่ีชดัเจน
เหมือนกบัรูปแบบใหม่ กรรมการสาขาก าลงัจะจดัโครงการท ากิจกรรมท่ีตอบทุกองคป์ระกอบ ซ่ึงก็
เป็นการเตรียมการท่ีเป็นไปในทางเดียวกบัการท างานในรูปแบบใหม่ 3) การสร้างความเขา้ใจท าให้
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รู้สึกว่าปฏิบติัไดไ้ม่ยาก 4) การสนบัสนุนจากคณะ การท าประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลยัมีระบบ
หลวมๆ  ส่วนคณะก็จะท าดว้ยระบบท่ีสร้างข้ึนเองของคณะ ถา้จะน ารูปแบบน้ีน าร่องจะท าท่ีคณะ
ก่อนก็ได้ไม่เป็นปัญหาหากจะลงน าร่องในสาขาวิชาตอ้งมีเจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพลงไปช่วย 
สาขาวิชากจ็ะมีความพร้อมในการด าเนินงานรูปแบบใหม่น้ี 

การพิจารณาการด าเนินงานตามวงรอบการตรวจประเมินและการพฒันาคุณภาพก การ
บริหารจดัการในระยะ 3 ปีการศึกษา เห็นว่ามีความเหมาะสมและสามารถน ามาใชใ้นทางปฏิบติัได้
กบัสาขาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ คลา้ยกบักรอบประเมินการของสมศ.
ซ่ึงท าเพียง 1 ปี ในช่วง 3 ปีเห็นว่าเป็นไปไดแ้ละจะเห็นความกา้วหนา้ในการด าเนินงาน นกัศึกษาก็
ไปตามวงรอบการศึกษาภายใน 3 ปีก็ใกลจ้ะจบ ฝึกงาน การด าเนินงาน ไม่เป็นภาระยุง่ยากมากนกั 
ถา้ในระยะ 3 ปี จะไดน้ าผลมาใชห้รือปรับปรุงการด าเนินงานในปีท่ี 4 ไดด้ว้ย ตอนน้ีสาขามีการ
ประเมินทุกภาคอยู่แล้วการสรุปรายงานตอนปีท่ี 3 จะท าได้สะดวก แต่ 1) สาขาต้องมีคู่มือ
ปฏิบติังาน ถา้จะเร่ิมใชร้ะบบน้ีตอ้งออกแบบเกณฑป์ระเมินการบริหารงานใหช้ดั ซ่ึงจะแตกต่างกนั
ตามบริบทของสาขา 2) คนในสาขาควรมีส่วนร่วมในการออกแบบการด าเนินงาน 

ในส่วนการทบทวนรายงานผลการพฒันาคุณภาพและสรุปผล เห็นว่ามีความเหมาะสม  
ก็สามารถท าได ้แต่ถา้เสนอเพื่อขอรับรางวลัจากคณะ  คณะวิชาอาจให้บุคคลภายนอกมาตรวจให ้
ตอนน้ียงัไม่มีการใหร้างวลั มีขอ้คิดเห็นเพิ่มในเร่ือง 1) การเพิ่มคนหรือเจา้หนา้ท่ี มหาวิทยาลยัควรท่ี
จะพิจารณาเพิ่มในการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 2) สาขาวิชาตอ้งท าทุกอย่างคลา้ยๆการด าเนิน 
งานของคณะ ควรมีเจา้หนา้ท่ีมาช่วยสนบัสนุนเก็บขอ้มูลจดัท ารายงาน 3) การก าหนดเป็นภาระงาน
ให้เป็นส่วนหน่ึงภาระงาน  ปัจจุบนัมียงัไม่มีระบบการให้ภาระงานในการท าประกนัคุณภาพ ถา้จะ
น ารูปแบบใหม่น้ีมาเป็นตวัเสริม ผูป้ฏิบติังานควรจะไดป้ระมาณ 10 ภาระงาน 4) ผลการประเมิน
หรือทบทวนถา้หลกัสูตรไหนไม่ปรับปรุงควรไดใ้บเตือน 5) สาขาวิชาควรมีการจดัการความรู้ ใน
เร่ืองท่ีมีปัญหาร่วมกนั ในอดีตบุคลากรร่วมประชุมออกความคิดเห็นและปรึกษากนัในโตะ๊อาหาร 

ปัจจัยทีท่ าให้เกดิผลส าเร็จในการด าเนินการ 
ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดผลส าเร็จในการด าเนินการ 
1. ผูบ้ริหารทุกระดบัและคณะท างานตอ้งให้ความส าคญักบัการท าประกนัคุณภาพใน

ระดบัสาขา ตอ้งมีการประสานงานการใหค้วามร่วมมือ และการช่วยเหลือกนัของคณะท างาน 
2. นโยบายท่ีชดัเจนจะมีผลต่อการด าเนินงานประกนัคุณภาพของสาขาวิชา    
3. ประธานสาขา และคณะกรรมการบริหารสาขา มีความรับผดิชอบในงาน แบ่งงานให้

ทุกคนมีส่วนร่วมตอ้งมีการติดตามงานและตรวจสอบเพื่อใหเ้กิดการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
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4. ตอ้งสร้างความเขา้ใจกบัคนในสาขาก่อนน าไปใช ้ มีการใหก้ าลงัใจหรือกระตุน้ให้
บุคลากรด าเนินงานพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

5. สาขาตอ้งวางแผนการด าเนินงาน 3 ปี ท่ีพร้อมทั้งตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมิน 
คุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับสาขา 

6. สาขาตอ้งจดัท าเป็นแผนหรือจดัท าคู่มือการบริหารคุณภาพในระดับสาขาเพื่อใช้
ก ากบัการด าเนินงานตั้งแต่ระดบับุคคล  ระดบัสาขาวิชาและเช่ือมโยงไปสู่ระดบัคณะ 

7. ควรจดัระบบขอ้มูลของคณะและสาขาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จะท าให้การ
ตดัสินใจหรือการวางแผนการด าเนินงานลดขอ้ผดิพลาดได ้

8. จดัโครงสร้างสาขา จดัคนท างานให้สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานจริงในการท างาน
ตามเกณฑภ์าระงาน  และมีแนวทางปฏิบติัของสาขาท่ีเป็นระบบ 

กรณีภาควชิาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏร าไพพรรณี 
บริบทและสภาพปัจจุบัน 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี  สังกดัคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี  ไดก่้อตั้งข้ึนพร้อมกบัการก่อตั้งวิทยาลยัครูจนัทบุรี ในปี พ.ศ.2515  ใชช่ื้อว่า หมวด
วิชาคหกรรมศาสตร์ รับผิดชอบงานสอนวิชาคหกรรมศาสตร์ ซ่ึงมีทั้งวิชาบงัคบัและวิชาเลือกใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ตน้) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524  จนถึงปัจจุบนั ในดา้นการ
จดัการเรียนการสอนปัจจุบนัเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บณัฑิต (วท.บ.) โปรแกรมคหกรรม
ศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ  เปิดสอนวิชาเลือกเสรี  และบริการวิชาการแก่สงัคมและชุมชน 
อาทิเช่น จดัอบรมหลกัสูตรระยะสั้น ใหค้  าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ  อาจารยใ์นหลกัสูตร 5 คน มี
จ านวนนกัศึกษาทั้งส้ิน 60  คน 

ปรัชญา วสัิยทัศน์ พนัธกจิ วตัถุประสงค์ และแผนด าเนินงาน 
ภาควิชาก าหนดปรัชญาวา่ พฒันาคุณภาพชีวิตตอ้งรู้คิดอยา่งวิทยาศาสตร์ ส่วนวิสัยทศัน์ 

มุ่งเนน้เป็นหน่วยงานท่ีเสริมสร้างความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยเีพื่อทอ้งถ่ิน  พนัธกิจของ
ภาควิชาคือ จดัการเรียนการสอนให้รู้คิดโดยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สร้างองคค์วามรู้ใหม่
พฒันาและส่งเสริมเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน ภาควิชาใชว้ตัถุประสงคค์ณะวิชา
เป็นแนวทางในการจดัการศึกษา ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ินและการเปล่ียนแปลง 
ของสังคมจดักระบวนการเรียนการสอน ใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ คิดและท าแบบวิทยาศาสตร์  รู้จกั
สร้างองคค์วามรู้ใหม่โดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองและมีเจตคติ
ท่ีดีต่อการเรียนรู้ มีแนวคิดทางด้านสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม  มีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศในการติดต่อส่ือสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ มีภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิธรรม
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และภูมิปัญญา ส่งเสริมการศึกษาคน้ควา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนทั้ง
ดา้นเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอ้มมีการส่งเสริม  และสนับสนุนให้นักศึกษามีการประดิษฐ ์
คิดคน้พฒันาเทคโนโลยจีากภูมิปัญญาชาวบา้น 

โครงสร้างการบริหารจัดการภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรดูแลงาน ตามองคป์ระกอบ

การประกนัคุณภาพ ดงัน้ี 1) การเรียนการสอน 2) กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 3) การวิจยั  
4) การบริการทางวิชาการแก่สงัคม 5) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 6) การประกนัคุณภาพโดยแบ่ง
กนัรับผดิชอบงานท่านละ 1-2 เร่ือง 

โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่มา: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2553 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี (2554, 7) 

 
การบริหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี 

 
    
 
 

 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่าย

กิจการนกัศกึษา 
รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และประกนัคุณภาพ

วิชาการ 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

หวัหนา้ภาควิชา

ภาควิชา 

ศนูยว์ิทยาศาสตร์

คณบดี 

ส านกังานคณบดีคณบดี 

ผูช่้วยคณบดี 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

รองคณบดีฝ่าย

บริการวชิาการ 

งานหลกัสูตรและการ

เรียนการสอน 

งานพฒันา

นกัศึกษา 
งานบริการ

วชิาการ 

งานท านุบ ารุง 

ศิลปวฒันธรรม 

งานประกนั

คุณภาพ 

หวัหนา้ภาควชิาคหกรรมศาสตร์ 
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จากโครง สร้างการบริหารท่ีระดบัสาขาวิชาน้ี จะเห็นไดว้่า หวัหนา้ภาควิชาจดักลุ่มงาน 
คลา้ยรูปแบบใหม่ท่ีน าเสนอ ภาควิชาเปิดสอนเฉพาะคหกรรมศาสตร์อาหาร (วทบ.อาหารและ
โภชนาการ) อาจารยใ์นภาควิชาจะแบ่งกนัดูงานแต่ละดา้น อาจารยแ์ต่ละท่านจะร่วมกนัตามงานใน
แต่ละงาน เช่น ดูงานบริการวิชาการ ดูงานบริการวิชาการแลว้น าขอ้มูลมารวมกนัในงานประกนั
คุณภาพ จะมีเจา้หนา้ท่ีช่วยเกบ็ขอ้มูล ท าหนา้ท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีหอ้งปฏิบติัการดว้ย 

ระบบการบริหารและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพของภาควชิาในปัจจุบัน 
ภาควิชามีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใชร้ะบบและกลไก

การประกนัคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินงานตามองคป์ระกอบ
และตวับ่งช้ีตามท่ีคณะก าหนด ไดแ้ก่ การผลิตบณัฑิต กิจกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา การวิจยั 
การบริการทางวิชาการแก่สงัคมการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม การบริหารจดัการคุณภาพของภาค 

วิชาท าซ ้ าๆ ทุกปี  ใช้ คู่ มือการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา ไม่มีคู่มือส าหรับระดบัภาควิชา เป้าหมายการประกนัคุณภาพก าหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ และมีการ
แต่งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
ภาควิชา จดัท ารายงานการประชุมภาควิชาและท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา มีขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาและการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประกอบ ดว้ย 1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การ
จดัท ารายงานประจ าปี ท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะวิชา 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของภาควิชา นอกจากน้ียงัมีแผน ปฏิบติัราชการ
ประจ าปี Action Plan มีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
ทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ ภาควิชาใช้ระบบสารสนเทศของคณะในการสนับสนุนงานประกนั
คุณภาพ ภาควิชามีการจดัเกบ็หลกัฐานและการประเมินคุณภาพอยา่งเป็นระบบ งานประกนัคุณภาพ
ยงัขาดการบูรณาการดา้นงานวิจยักบัการเรียนการสอน การท าประกนัคุณภาพทุกคนในภาควิชาจะมี
ส่วนร่วมในการท าภาควิชาใชแ้ผนการด าเนินงานของคณะ ภาควิชาสามารถตอบองคป์ระกอบการ
ประกนัคุณภาพไดค่้อนขา้งมาก  

การบริหารคุณภาพภาควิชาครอบคลุมองคป์ระกอบของคุณภาพ คือ การเรียนการสอน 
กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม ดงัน้ี   
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ด้านการเรียนการสอน และการผลติบัณฑติ ครอบคลุมเร่ือง 
1. ระบบและกลไกการเปิดหลกัสูตรและการปรับปรุงหลกัสูตร มีคณะกรรมการบริหาร

หลกัสูตรและก าหนดภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรชดัเจน รับผิดชอบควบคุม
ก ากบัการด าเนินการและประเมินคุณภาพหลกัสูตร มีคณะกรรมการรับผดิชอบการพฒันาหลกัสูตร
เพื่อเขา้สู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา (สกอ.) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญา
ตรี(TQF) และมีคู่มือบริหารหลกัสูตร มีระบบและขั้นตอนรายละเอียดในการเสนอขอเปิดและ
ปรับปรุงหลกัสูตรอยา่งเป็นระบบ 

2. ระบบและกลไกการพฒันาบุคลากรภาควิชามีการจดัท าแผนพฒันาบุคลากร จดั ท า
แผนอตัราก าลงั มีแผนพฒันาตนเองในการศึกษาต่อ มีแผนการเขา้สู่ต  าแหน่งวิชาการของบุคลากร  
มีแผนการอบรมบุคลากรดา้นวิชาการ เทคนิคการสอนและการวดัผล มีแผนการพฒันาให้เป็นไป
เพื่อน าเขา้สู่การพิจารณาความดีความชอบ และการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ท่ีของขา้ราชการและ
พนกังานมหาวิทยาลยั มีการสร้างขวญัและก าลงัใจใหอ้าจารยแ์ละบุคลากร มีการติดตามน าความรู้ท่ี
ไดรั้บจากการพฒันามาใชจ้ดัการเรียนการสอนและวดัผลประเมินการสอนโดยนกัศึกษาออนไลน์
และแบบประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศึกษารายวิชา  

3. ภาควิชามีการประกนัคุณภาพการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัทุก
รายวิชา มีรายละเอียดของรายวิชาและมีฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีรายวิชาท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ย
ตนเองและการให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียน ให้ผูมี้ประสบการณ์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเขา้มา มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนและการจดัอบรมมีการจดัการเรียนท่ีพฒันาจากการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอน มีการ
ประเมินความพึงพอใจของนกัศึกาต่อคุณภาพการจดัการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 

4. ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะบณัฑิต ภาควิชามีการ
ส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตคหกรรมศาสตร์ตามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต มีการน าผลการ
ส ารวจมาใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร มีการจดัการเรียนการสอน การวดัผล ท่ีส่งเสริมทกัษะอาชีพมี
การส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร มีเทคโนโลยีสารสนเทศและงบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณลกัษณะของบณัฑิต มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นกัศึกษาเขา้ร่วมกิจกรรมการประชุมวิชา 
การ มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 

ด้านกจิกรรมการพฒันานักศึกษา  เก่ียวขอ้งกบั 
1. ภาควิชามีระบบและกลไกการใหบ้ริการค าปรึกษาทางวิชาการและบริการดา้นขอ้มูล

ข่าวสาร และแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา มีการตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษานักศึกษาและอาจารยท่ี์
ปรึกษาโครงการวิจยั (ปัญหาพิเศษ) มีอาจารยท่ี์ปรึกษาประจ าหอพกั มีการบริการขอ้มูลข่าวสารท่ี
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เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีเว็บไซด์และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาเก่าและปัจจุบนั มีคู่มือนกัศึกษา มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพา  และมีฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีแสดงช่ือ  E-mail  โทรศพัท ์ ท่ีอยู ่ ของศิษยเ์ก่า     

2. ภาควิชามีแผนการจดักิจกรรมพฒันานกัศึกษาท่ีส่งเสริมผลการเรียนรู้ มีกิจกรรมท่ีให้
ความรู้และทกัษะเชิงวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลกัษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์มีกิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวฒันธรรมสนบัสนุนให้นกัศึกษา มีกิจกรรมร่วมกนัการ
บริการทางวิชาการแก่สงัคม 

ด้านงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์  ครอบคลุมในเร่ือง 
1. ภาควิชามีระบบและกลไกบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์ มีการพฒันาศกัยภาพ

ดา้นการวิจยังานสร้างสรรค ์และใหค้วามรู้ดา้นจรรยาบรรณการวิจยัแก่อาจารยป์ระจ าและนกัวิจยั มี
การจดัสรรงบประมาณของสถาบนัวิจยัเพื่อเป็นทุนวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์มีการสนับสนุนดา้น
การวิจยัหรืองานสร้างสรรคต์ามอตัลกัษณ์ของภาควิชา 

2. ภาควิชามีระบบและกลไกสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ หรืองานสร้างสรรค ์ 
มีระบบการรวบรวม การคดัสรร  วิเคราะห์และสงัเคราะห์ความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค ์

ด้านการบริการทางวชิาการแก่สังคม  เก่ียวขอ้งกบั 
ภาควิชามีระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม มีการด าเนินการตามระบบท่ี

ก าหนด มีการบูรณาการงานวิชาการกบักระบวนการจดัการเรียนการสอนในโครงการต่างๆ ของ
หลกัสูตรคหกรรมศาสตร์ โดยนักศึกษามีส่วนร่วมในการจดัโครงการ มีกระบวนการบริการทาง
วิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม มีการส ารวจความตอ้งการของชุมชน/ภาครัฐหรือภาคเอกชน
หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ มีการก าหนดทิศทางและการจดัท าแผนบริการทางวิชาการ
ตามจุดเน้นภาควิชามีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของชุมชน ภาคเอกชน ภาครัฐหรือหน่วยงานวิชาชีพ มีการประเมินประโยชน์หรือผล 
กระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม มีการน าผลการประเมินไปพฒันาระบบและกลไก
หรือกิจกรรมการบริการวิชาการ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม ครอบคลุมเร่ือง 
ภาควิชามีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมและการด าเนินการตาม

ระบบ ท่ีก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี มีแผนปฏิบติัราชการประจ าปี มีแผนงบประมาณและ
แผนปฏิบติังาน มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา มีโครงการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
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วฒันธรรมต่อสาธารณชน มีโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนคหกรรม
ศาสตร์ มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมท่ี
บูรณาการกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา   

ด้านการประกนัคุณภาพ ครอบคลุมเร่ือง 
1. ภาควิชามีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของภาควิชา คหกรรม

ศาสตร์เองท่ีสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของคณะวิชาและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  
2. ภาควิชาร่วมกบัคณะวิชาก าหนดนโยบายและใหค้วามส าคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีคณะกรรมการหลกัสูตรเขา้ไปเป็นคณะกรรมการประกนัคุณภาพของคณะ      
3. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นราย 
งานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะตามก าหนดเวลา 3) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผน  
การพฒันาคุณภาพการศึกษาของภาควิชา และภาควิชามีระบบสารสนเทศท่ีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการ
ประกนัคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคป์ระกอบ ซ่ึงภาควิชาใชก้รอบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพของคณะ ดงัภาพ 
 กรอบการด าเนินงานประกนัคุณภาพของคณะ  

กิจกรรมด าเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 

1.มหาวิทยาลยัวางแผนการประเมินคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษาประกาศตวัช้ีวดัและแจก
คู่มือในการจดัท า SAR 

                 

2.มหาวิทยาลยัเกบ็ขอ้มูลระยะ 12 เดือนตาม
ตวับ่งช้ีท่ีไดป้ระกาศใช ้

                 

3. Cross Check คร้ังท่ี 1                  

4.จดัท า SAR แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เตรียมการประเมิน 

                 

5.ประเมินระดบัภาควชิา/หลกัสูตร                  

6.Cross Check คร้ังท่ี 2                  

7.คณะน าผลการประเมินระดบัภาควิชา/
หลกัสูตร มาจดัท า SAR บนระบบ CHE QA 
ONLINE แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
เตรียมการประเมิน 

                 

8. ประเมินระดบัคณะ/ส านกั บนระบบ 
CHE QA ONLINE 

                 

9.มหาวิทยาลยัน าผลการประเมินระดบัคณะ 
จดัท า SAR บนระบบ CHE QA ONLINE 
แต่งตั้งคณะกรรมการ เตรียมการประเมิน 

                 

10. ประเมินมหาวิทยาลยั บนระบบ CHE 
QA ONLINE 
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กิจกรรมด าเนินการ พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 

มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. 

11. น าผลการประเมินเสนอสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาการวางแผน
พฒันามหาวิทยาลยั ในปีถดัไป 

                 

12.ผูบ้ริหาร น าผลการประเมินและ
ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน  คณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั มาวางแผนปรับปรุงการ
ด าเนินงานแผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการ
ประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถดัไป  

                 

13.ส่งรายงานประจ าปี                  

 

ที่มา: รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2553 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยมีหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี (11:2554) 
 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบริหารเพือ่การด าเนินงานสู่ความเป็นเลศิ 
ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการน ารูปแบบและกลไกการบริหารคุณภาพ

แบบใหม่มาใชใ้นภาควิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัร าไพพรรณี สามารถปรับการจดั
กลุ่มงานมาใชก้ารบริหารตามรูปแบบใหม่ น่าจะท าได ้เพราะมีลกัษณะของการท างานคลา้ยกบั QA 
และหากน าองคป์ระกอบย่อยของ 12 องคป์ระกอบหลกัมาปรับขยายและใชเ้ป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึง
ศกัยภาพดา้นการบริหารของภาควิชา เห็นว่าองคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยน่าจะใชไ้ด ้มี
ความเหมาะสมในการน าไปใชไ้ด้ และองคป์ระกอบก็สอดคลอ้งครอบคลุมระบบประกนัคุณภาพ
ปัจจุบนั อยูแ่ลว้ 

ส่วนกรอบการด าเนินงานในระดบัภาควิชา เห็นว่าถา้น ามาใชใ้นภาควิชา ในแง่ปฏิบติัก็
น่าจะท าไดไ้ม่ยาก การท าแผนการด าเนินงานอาจจะไม่มีปัญหา เพราะคณะวิชาบงัคบัให้ทุกภาค 
วิชาท าตามแผนการด าเนินงานอยูแ่ลว้ โดยใหภ้าควิชาจดัท าแผนการด าเนินงานของของภาควิชาเอง 
จะวางแผนเกบ็ขอ้มูล เกบ็หลกัฐานไดง่้าย 

ในส่วนการเตรียมการท่ีระดบัภาควิชาใหมี้ความพร้อมท่ีจะด าเนินงานตามแนวทางการ
พฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เห็นวา่ 

1. การเตรียมการใหมี้ความพร้อมของภาควิชา ก็น่าจะท าได ้เพราะในปัจจุบนัภาควิชามี
การเตรียมความพร้อมในระดบัสาขาเพื่อท างานประกนัคุณภาพอยูต่ลอดเวลาอยูแ่ลว้ 
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2. ตอนน้ีบุคลากรในภาควิชาจะรู้แล้วว่าในการประกันคุณภาพจะต้องเตรียมการ
อย่างไร จะท าอะไร จะท าแบบประเมินอย่างไร และตอ้งสรุปผลอย่างไร เพราะตอนน้ีค่อนขา้งจะ
เป็นระบบ 

3. หากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ไดบุ้คลากรให้ครบตามหลกัสูตร 5 คน ก็สามารถจดัตั้ง
คณะท างานตามแนวทางการบริหารฯไดส้ะดวกมากข้ึน 

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงานตามวงรอบ 3 ปี เห็นคลา้ยกนัวา่ 
1. สามารถน าไปปฏิบติัไดภ้ายใน 3 ปีการศึกษา ตอ้งส่งเสริมใหบุ้คลากรในภาควิชาเกิด

ความศรัทธาก่อน จะท าใหก้ารด าเนินงานของภาควิชาเป็นไปไดด้ว้ยดีหรือดีข้ึน 
2. กรอบการด าเนินงานในรอบสามปีพอท าได ้น่าจะเห็นผล แต่อาจจะมีตวัแปรท่ีท าให้

การด าเนินงานไม่ไดผ้ล เช่น การเปล่ียนผูบ้ริหาร การยกเลิกสัญญาการจา้ง หรืออาจก าหนดกรอบ
การด าเนินงานเป็น 4 ปี ตามวาระของประธานภาควิชา ถา้มีกรอบการด าเนินการแบบน้ีมีโครงการ
จดัลงไปในแต่ละแผน ตามตารางด าเนินงาน ในการติดตามขอ้มูลจะท าใหป้ระธานบริหารภาควิชา
ไดส้ะดวก 

ปัจจัยให้เกดิความส าเร็จในการด าเนินงาน มีดงันั้น 
1. การสร้างความศรัทธาเช่ือมัน่ในการประกนัคุณภาพของภาควิชา ความเช่ือมัน่ต่อ

ระบบจะผลกัดนัใหมี้การประกนัคุณภาพเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
2. การก าหนดผูรั้บผิดชอบและประสานงานผลกัดนัให้มีการประกนัคุณภาพเกิดข้ึน

อยา่งต่อเน่ือง 
3. การก าหนดนโยบายและจดังบประมาณเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษาภาย ใน

เป็นปัจจยัท่ีมีความส าคญัในการบริหารเพื่อการด าเนินงานฯ 
4. แบบฟอร์มท่ีเหมาะกบับริบทของภาควิชาเพื่อให้ภาควิชามีคู่มือคุณภาพท่ีก าหนด 

มาตรฐาน และก าหนดตวับ่งช้ี ท่ีใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานของภาควิชาท่ีเพิ่มเติมได้ตาม  
อตัลกัษณ์ของภาควิชา ซ่ึงตวับ่งช้ีระดบัคุณภาพตามเป้าหมายของตวับ่งช้ีนั้นๆ และเป็นเกณฑ์ท่ี
น าไปสู่การปรับปรุงพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

5. มีผูรั้บผิดชอบการจดัระบบการประกนัคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี
และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายในภาควิชา 
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กรณสีาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

บริบทและสภาพ 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์มีในวิทยาลยัครูพระนครศรีอยธุยา ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2509 และปี

พ.ศ.2528 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตคหกรรมศาสตร์ทั่วไปเป็นสถาบันแรก และเปิด
หลกัสูตรครุศาสตร์ 4 ปีวิชาเอกคหกรรมศาสตร์  ในปีพ.ศ. 2540 เปล่ียนการบริหารเป็นโปรแกรม
วิชาสาขาคหกรรมศาสตร์ทัว่ไป สังกัดกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อมาปีพ.ศ.2550 
เปล่ียนเป็นสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์สังกดัภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยกุต ์ ปัจจุบนัมีอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตร  3 คน มีอาจารยพ์ิเศษตามสัญญาจา้งเป็นรายปี  2 คน  มีจ านวนนกัศึกษาในสาขาคหกรรม
ศาสตร์ทัว่ไปทั้งส้ิน 88 คน 

ปรัชญาวสัิยทศัน์พนัธกจิและคุณลกัษณะบัณฑิต 
สาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอยุธยา มีปรัชญาว่า “คหกรรมศาสตร์น า

คุณภาพคุณธรรมสู่การพฒันาทอ้งถ่ิน” คือ มุ่งพฒันาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานในการพฒันาคุณภาพชีวิตและวิชาการบนพื้นฐานของความเป็นไทยเพื่อถ่ายทอดไปสู่การ
พฒันาทอ้งถ่ินท่ีย ัง่ยืน มีพนัธกิจ คือ มุ่งผลิตบณัฑิตให้เป็นผูมี้ความรู้ทางวิชาการบนพื้นฐานของ
ความเป็นไทยสามารถน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการปฏิบติัจริงเพื่อพฒันาอาชีพและเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตความมัน่คงของสถาบนัครอบครัวสงัคมและสามารถใหบ้ริการแก่ทอ้งถ่ิน  นโยบายคุณภาพ คือ   
มุ่งมัน่ในการด าเนินการตามพนัธกิจให้มีคุณภาพสูง โดยตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน มุ่ง
ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพคุณธรรมน าการพฒันาทอ้งถ่ิน เป็นคนเก่ง มีความสุขรักทอ้งถ่ินและความ
เป็นไทย ในปีการศึกษา 2553 เนน้ในการพฒันาคุณลกัษณะนกัศึกษาเพิ่มข้ึน 5 ประการคือกลา้
แสดงออกขยนัเรียนรู้  คิดมีเหตุผล รับผดิชอบ จิตอาสา/จิตสาธารณะ 
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โครงสร้างการบริหารงานของสาขาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยา 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

  

ที่มา: รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2554 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา (2554, น. 10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประธานสาขา

สาขาวิชา 

หลกัสูตรการสอน     

 

นิเทศ 

 

คณะกรรมการประจ าสาขา 

พฒันาอาจารย ์

 

ประกนัคุณภาพ    

 

ธุรการ/พสัดุ 

 

-ก าหนดหลกัสูตร  

 -วางแผน/พฒันา    

 -จดัท าแนวการสอน 

-จดัท าต าราหลกัสูตร 

 -เสนอแหล่งเรียนรู้ 
 

-สถานท่ีฝึกงาน          

-คู่มือฝึกงาน              

-ตารางฝึกงาน         

-อาจารยนิ์เทศ             

-ปฐมนิเทศนศ.             

-สัมมนาหลงัฝึก 

-สถานท่ีฝึกงาน       

-คู่มือฝึกงาน              

-ตารางฝึกงาน         

-อาจารยนิ์เทศ             

-ปฐมนิเทศนศ.             

-สัมมนาหลงัฝึก 

 

-จดัท าประกนั
คุณภาพ 

ธุรการการเงิน         

 -ระบบการซ้ือพสัดุ   

-การใชว้สัดุครุภณัฑ ์               

-การจดัท าเอกสาร 

 

--อบรม                 

-สัมมนา               

-ประชุมวิชาการ  

-ศึกษาดูงาน     

ในประเทศ./

ต่างประเทศ              

-สัมมนาหลงัฝึก 

-สถานท่ีฝึกงาน       

-คู่มือฝึกงาน              

-ตารางฝึกงาน         

-อาจารยนิ์เทศ             

-ปฐมนิเทศนศ.             

-สัมมนาหลงัฝึก 
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โครงสร้างในสาขาวิชาจะเป็นไปตามภาระงานหลกัๆ ไม่ไดต้ั้งบุคลากรรับผิดชอบ

เป็นทางการเน่ืองจากบุคลากรในสาขามีน้อย คณะกรรมการหลกัสูตรจะช่วยกนับริหาร แบ่ง 
เป็น 5 งาน คือ งานหลักสูตรการสอน งานนิเทศ งานพฒันาอาจารย์ งานประกันคุณภาพ  
งานธุรการและพสัดุ นอกจากน้ีในส่วนของวิชาการ สาขาวิชามีการจดัการความรู้ มีการถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการ 

ระบบการบริหารและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพของสาขาวชิาในปัจจุบัน 
ระบบการประกนัคุณภาพภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัอยธุยาใชว้งจร PDCA ประกอบ 

ดว้ย 9 องคป์ระกอบ 44 ตวับ่งช้ี และรวมตวัช้ีวดัของส านกัรับรองมาตรฐานและการประเมิน
คุณภาพการศึกษา(สมศ.) 7 มาตรฐาน 41 ตวับ่งช้ี  บางตวัตวับ่งช้ีตอบค าถามของส านกังานคณะ 
กรรมการพฒันาระบบราชการ(กพร.) ไดส่้วนระบบประกนัคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ขณะน้ีก าลงัปรับจากระบบใหญ่ของมหาวิทยาลยั 

ในการท า SAR จากโครงสร้างลกัษณะงานท่ีเห็นสาขาจะท าไดเ้ตม็ท่ีหากมีคนครบตาม
มาตรฐานหลกัสูตร คณะยงัไม่ไดท้  าการประเมินสาขา เพียงแต่ขอความร่วมมือ    สาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร์มีการเก็บเอกสารค่อนขา้งเป็นระเบียบ  หาง่าย  รายงานท่ีท าส่งคณะเคยท าเป็นแบบรูปเล่ม
โครงการตามนโยบายมาสองปีแลว้ 

การปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชามีการเปิดปรับปรุงหลกัสูตรตามแนวทางปฏิบติัท่ี
ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด  มีการวิเคราะห์ขอ้มูล
การมีงานท าของบณัฑิตท่ีไดง้านตรงสาขา  เพื่อน ามาประกอบการแกไ้ข ปรับปรุงหลกัสูตรให้
เป็นไปตามกรอบเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ .2548 มีคณะกรรมการรับผดิ ชอบ
ควบคุมก ากบัใหมี้การด าเนินการตลอดเวลาท่ีจดัการศึกษา   และมีการประเมินหลกัสูตรตามกรอบ
เวลาท่ีก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ จะตอ้งควบคุมก ากบัใหก้ารด าเนินงานตามตวับ่งช้ี ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
5  ขอ้แรกและอยา่งนอ้ยร้อยละ 80 ของตวับ่งช้ีท่ีก าหนดในแต่ละปี 

กลไกการบริหารคุณภาพของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  ครอบคลุมเร่ืองต่างๆดงัน้ี 
การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชามีการจดัการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

ทุกรายวิชาของหลกัสูตรสาขาวิชา มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อน
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามท่ีก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ทุกรายวิชาในหลกัสูตรมีการส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้จากการ
ปฏิบติัทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการท าวิจยั   มีการจดัใหผู้มี้ประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
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วิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก เขา้มามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนรายวิชา
ของหลกัสูตร มีการจดัการเรียนรู้ท่ีพฒันาจากการวิจยัของนกัศึกษา และจากกระบวนการจดัการ
ความรู้เพื่อพฒันาการเรียนการสอน คณะร่วมกบัสาขาวิชาประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน และส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา มีการพฒันาหรือปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล
ยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 

การพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต สาขาวิชามีการส ารวจ
คุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต  ทุกรอบระยะเวลาตามแผน
ก าหนดการศึกษาของหลกัสูตร มีการน าผลการส ารวจคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคม์าใชใ้น
การปรับปรุงหลกัสูตร มีการจดัการเรียนการสอน การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนท่ี
ส่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลกัษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงคต์ามความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต มี
การส่งเสริมสนบัสนุนทรัพยากรทั้งดา้นบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอ้ือต่อ
การพฒันาคุณลกัษณะของบณัฑิต มีการส่งเสริมใหน้กัศึกษาระดบัปริญญาตรีน าเสนอผลงานทาง
วิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบนั โดยการนาผลการวิจยัของนกัศึกษาไปถ่ายทอดความรู้ ใหก้บั
บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทัว่ไป มีการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมใหแ้ก่นกัศึกษา 

การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้นักศึกษา สาขาวิชามีการก าหนดพฤติกรรมดา้น
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษาท่ีตอ้งการส่งเสริมไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร  มีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนกัศึกษา มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ
พฒันาพฤติกรรมดา้นคุณธรรมจริยธรรมท่ีก าหนด โดยระบุตวับ่งช้ีและเป้าหมายวดัความ ส าเร็จ  มี
การประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา มีผลการประเมิน  
นกัศึกษาของสาขาไดรั้บการยกยอ่งชมเชย โดยหน่วยงานหรือองคก์รระดบัชาติ 

กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชามีการจดับริการให้ค  าปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใชชี้วิตแก่นกัศึกษา มีการจดับริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา  มีการ
จดักิจกรรมเพื่อพฒันาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นกัศึกษา มีการจดับริการขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษยเ์ก่าโดยด าเนินงานร่วมกบัคณะวิชา มีการจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
ความรู้และประสบการณ์ให้ศิษยเ์ก่า มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการ มีการน าผลการ
ประเมินคุณภาพการให้บริการมาเป็นขอ้มูลในปรับปรุง พฒันา และจดัการกิจกรรมหรือการให้แก่
นกัศึกษา 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ สาขาวิชามีบทความจากผลงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพใ์น
วารสารวิชาการระดบันานาชาติท่ีปรากฏอยู่ในบญัชีรายช่ือวารสารระดบัชาติ ท่ีส านักงานคณะ 
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กรรมการการอุดมศึกษา เผยแพร่ใน Website มีการเผยแพร่โดยการจดันิทรรศการ (Exhibition) หรือ
การจดัการแสดง (Performance) ระดบัความร่วมมือระหว่างประเทศ สาขามีงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคท่ี์น าไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

การบริการทางวชิาการแก่สังคม สาขามีการบริการทางวิชาการแก่สังคมและด าเนิน การ
ตามระบบท่ีก าหนด มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอน  มีการบูร
ณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการวิจยั มีการประเมินผลความส าเร็จของการ บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่สังคมกบัการเรียนการสอนและการวิจยั มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สงัคม การเรียนการสอนและการวิจยั  มีการส ารวจ
ความตอ้งการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการจดัทาแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนน้ของสถาบนั มีความร่วมมือดา้น
บริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน  หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ  มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง
วิชาการต่อสงัคม  มีการน าผลการประเมิน ไปพฒันาระบบกิจกรรมการใหบ้ริการทางวิชาการ มีการ
พฒันาความรู้ท่ีไดจ้ากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบนัและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปะและ
วฒันธรรมกบัการจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ
ดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมต่อสาธารณชน มีการประเมินผลความส าเร็จของการ บูรณาการ 
มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดา้นท านุบ ารุงศิลปและวฒัน ธรรมกบัการ
จดัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพดา้นศิลปะและ
วฒันธรรมและมีผลงานเป็นท่ียอมรับในระดบัชาติ 

ความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่วกบักรอบการด าเนินงานการบริหารสู่ความเป็นเลศิ  
เม่ือถามความเห็นถึงการน าองคป์ระกอบยอ่ยใน 12 องคป์ระกอบหลกัมาปรับใชเ้ป็นตวั

บ่งช้ีแสดงถึงศกัยภาพด้านการบริหารสาขา เห็นว่า การน ารูปแบบรูปแบบใหม่มาใช้ก็มีความ
เหมาะสม รูปแบบและกลไกการด าเนินฯน้ีท่ีช่วยใหส้าขาวิชารู้ว่าจะตอ้งท าหรือปรับปรุงอะไร เป็น
ถา้จะท ารูปแบบและน าองคป์ระกอบมาใชต้อ้งมีการจดังบประมาณลงไปท่ีสาขา มีการจดัเจา้หนา้ท่ี
ลงไปช่วยเกบ็ขอ้มูลเร่ืองน้ี สาขาวิชาสามารถท าไดเ้พราะปัจจุบนัท าบางส่วนอยูแ่ลว้ แต่จ านวนเร่ือง
จะมากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บัความพร้อมของสาขาวิชา  

ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการเตรียมการท่ีระดบัสาขาวิชาให้มีความพร้อมท่ีจะด าเนินงานตาม
แนวทางการพฒันาการบริหารสู่ความเป็นเลิศ เห็นวา่ สามารถเป็นไปไดใ้นเชิงปฏิบติัอยูแ่ลว้ ในการ
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เตรียมการตอ้งเพิ่มก าลงัคนใหไ้ดต้ามมาตรฐานหลกัสูตร ถา้มีเจา้หนา้ท่ีดา้นเอกสาร สามารถท างาน
ไดดี้ ถา้ใชรู้ปแบบใหม่น้ีแลว้ให้สาขาประเมินกนัเอง สาขาท าอยู่แลว้ โดยภาพรวมมองว่าเป็นการ
เช็คตวัเอง ถา้องคป์ระกอบตอบ QA ไดแ้ลว้ตอบ TQC ไดด้ว้ยกเ็ป็นเร่ืองท่ีดี  

ในส่วนของกรอบการด าเนินงานในระดบัสาขาวิชาในการด าเนินสู่ความเป็นเลิศ เป็น
การท าเพื่อสร้างมาตรฐานให้สาขาวิชาเอง เห็นว่า รูปแบบใหม่จะดีกว่าการท าประกันคุณภาพ
แบบเดิม หากน ารูปแบบใหม่มาใชป้ระโยชน์ท่ีไดจ้ะตกอยูก่บันกัศึกษา และยงัตอบมาตรฐานตามท่ี
คณะวิชาและมหาวิทยาลยัตอ้งการ รูปแบบน้ีดีท่ีมีกรอบการด าเนินงาน มีองคป์ระกอบหรือแนว 
ทางให้เห็นหรือเป็นแนวปฏิบติั ดูดีกว่า ดูง่ายกว่า QA คนท่ีท าประกันคุณภาพอยู่จะรู้ว่าท างาน
บางส่วนไปแลว้ กรอบการด าเนินงานในระดบัสาขาวิชาแบบน้ี จะช่วยเป็นกรอบในการเก็บขอ้มูล 
ตรวจว่าจะตอ้งเตรียมการอะไร ช่วงไหนจะด าเนินการ ช่วงไหนจะเก็บขอ้มูลอะไร รวมถึงประกนั
คุณภาพของคณะดว้ย  

การด าเนินงานตามวงรอบในช่วงระยะ 3 ปีการศึกษา (การตรวจประเมิน-การจดัท า
รายงานผล-การจดัท าแผนปรับปรุง-การด าเนินการพฒันา) เห็นว่า ไม่ยุง่ยาก ถา้มีการวางแผนดีๆ 3 
ปีก็พอจะเป็นไปได ้เทอมเดียวหรือปีแรกก็น่าจะเห็นผล สาขาวิชาตอ้งประเมินตนเองในแต่ละภาค
อยูแ่ลว้ ถา้ท าต่อเน่ืองรูปแบบน้ีก็น่าจะเป็นไปไดท่ี้จะเห็นความกา้วหนา้ในเวลา 1-3 ปี แต่ตอ้งมีการ
มอบหมายงาน มีคู่มือการปฏิบติังาน การน ารูปแบบใหม่มาใช ้ให้สาขาด าเนินการได ้มองแลว้ก็ไม่
ยุ่งยาก แต่ส่ิงท่ีควรค านึง คือ 1) คณะจะก าหนดองค์ประกอบว่าสาขาตอ้งท าองค์ประกอบใด  
2)สาขาวิชาท างานไปแล้วแต่ไม่ได้เก็บหลักฐาน ไม่ได้วางแผนในการเก็บเอกสาร 3) การ
ปรับเปล่ียนผูบ้ริหาร มีการเปล่ียนนโยบาย เปล่ียนรูปแบบในการจดัท าเอกสาร ปรับแบบฟอร์มใหม่ 
4) การท าประกนัคุณภาพตอ้งใชเ้วลา 5) ขาดความเขา้ใจในระบบงานประกนัคุณภาพ ตอ้งใหค้วามรู้
ความเขา้ใจก่อน ว่าตอ้งท าอะไรอย่างไร ซ่ึงประธานสาขาตอ้งมีการถ่ายทอดก็สามารถท่ีจะเรียนรู้
งานได ้

ในเร่ืองของการทบทวนรายงานผลการพฒันาคุณภาพการบริหารและสรุปผลเห็นว่า ถา้
ท ารูปแบบน้ีในระดบัสาขาวิชาก็ควรจะจดัเป็นเล่มตามองคป์ระกอบ ถา้ตรวจ QA หรือตรวจแบบ 
TQC ก็เห็นไดง่้าย ส่วนเร่ืองรางวลัเป็นเร่ืองของแรงจูงใจมากกว่า อาจช่วยให้คนท างานมีความ
กระตือรือลน้มากข้ึน แรงจูงใจของพนกังานมหาวิทยาลยัจะอิงกบัเกณฑป์ระเมินภาระงานมาก ตอ้ง
ก าหนดเกณฑใ์หเ้หมาะสม ท่ีส าคญัคือการใหค้วามดีความชอบ ความกา้วหนา้  
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ปัจจัยทีท่ าให้รูปแบบและกลไกการบริหารประสบความส าเร็จ 
ปัจจยัท่ีส าคญัท่ีท าใหรู้ปแบบประสบความ ส าเร็จในการน าไปใช ้คือ 
1) ความรู้ความเขา้ใจถึงความส าคญัของการน ารูปแบบและกลไกการด าเนินงานแบบ

ใหม่มาใชใ้นระดบัสาขาวิชา 
2) แบบฟอร์มท่ีง่ายต่อการกรอก ท่ีท าใหง้านลดลง 
3) การช่วยเหลือจากหน่วยงานประกนัคุณภาพระดบัคณะ ในการส่งเจา้หนา้ท่ีมาอบรม 

การเพิ่มคนช่วยงานประกนัคุณภาพของสาขา 
4) การมีนโยบายเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
5) การจดัท าขอ้มูลสารสนเทศใหเ้ป็นปัจจุบนั 
6) การวางแผนการบริหารจดัการระบบให้ครอบคลุมองคป์ระกอบหลกัทั้งหมดอาจ

วางแผนระยะสั้นๆคราวละ3 เดือน เพื่อวางแผนใหไ้ดข้อ้มูลกระบวนการการปฏิบติังานและผลการ
ด าเนินงานทั้ง 12 องคป์ระกอบ ใหไ้ดใ้นคราวเดียว 

7) การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของสาขาท่ีวางเอาไว้ และด าเนินงานให้ได้
ตามวงรอบท่ีก าหนดใน 3 ปีการศึกษา 

8) การประเมินตนเอง ตอ้งท าจริงและท าต่อเน่ือง 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 

1. ตอ้งลองน ามาประยุกตใ์ชก่้อนจึงจะเห็นขอ้บกพร่อง ขอให้อยูใ่นเน้ืองานจริงๆ อย่า
ใหเ้ป็นภาระมากแก่อาจารย ์

2.อยากให้มีเครือข่ายหรือใช้วิธีคิดแบบเม่ือก่อนท่ีเป็นมหาวิทยาลยัราชภัฏในกลุ่ม
รัตนโกสินทร์ และกลุ่มภาคต่างๆ เป็นการพึ่งพาอาศยักนั การอยูก่นัแบบเป็นเครือข่ายจะผนึกก าลงั
กนัไดดี้ ภายใตอ้ตัราก าลงัท่ีมีนอ้ย ทรัพยากรนอ้ย เพื่อใหเ้กิดการบูรณาการเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
และใหเ้กิดความยัง่ยนื ไดแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ ไม่ตอ้งแข่งกบัใคร 

3. ผูบ้ริหารตอ้งเห็นความส าคญัของการน าองคป์ระกอบย่อยใน 12 องคป์ระกอบมา
ปรับขยายและควรส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆท่ีเป็นตวับ่งช้ีท่ีแสดงถึงศกัยภาพ
ดา้นการบริหารและความเขม้แขง็ของสาขาวิชา 

4.คณะควรจดัหาบุคลากรมาเพิ่มให้ครบหลกัสูตร การด าเนินงานประกนัคุณภาพจึงจะ
ต่อเน่ือง 

5.การด าเนินงานท่ีเก่ียวกบัการพฒันานักศึกษา เช่น งานปัจฉิมนิเทศ นิเทศนักศึกษา 
คณะวิชาควรจดัด าเนินการในภาพรวมทุกสาขา เพราะสาขาวิชามีงบประมาณจ ากดั 
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