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บทคัดยอ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกท่ีมีตอ
สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม กลุมผูใหขอมูลใน
การวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนคาทอลิก จํานวน 550 คน เก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม วิเคราะห
ขอมูลใชคาความถ่ีและคารอยละ การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา 
  

ผลการวิจัยพบวา 
1. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับดีมาก 

จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน 315 
คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 และเห็นวาผลการ
ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 335 คน คิดเปนรอยละ 
84.8 
 2. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช จํานวน 
195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 343 คน คิดเปนรอยละ 
86.8 
 3. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช จํานวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย  จํานวน 351 คน คิดเปนรอย
ละ 88.9 
 4. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ระดับพอใช จํานวน 
247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 
80.8 
 5. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน 319 
คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2 และเห็นวาผลการ
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ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 375 คน คิดเปนรอยละ 
94.9 
 6. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ระดับพอใช จํานวน 
271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 และเห็นวาผล
การประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 331 คน คิดเปนรอยละ 
83.8 
 7. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 7 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน 243 
คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4 และเห็นวาผลการ
ประเมินของ สมศ. มีความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัย จํานวน 319 คน คิดเปนรอยละ 
80.8 
 
คําสําคัญ :  1) การประกันคุณภาพการศึกษา 2) การประเมินสถานศึกษา 3) วิทยาลัยแสงธรรม 
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ABSTRACT 
 

This research has the objectives as follows 1) To study the opinions of Catholic 
communities to the results of external quality assessment of Saengtham College.  2)  To study the 
opinions of Catholic communities about the operation conditions of internal quality assurance of 
Saengtham College. The informants are 550 persons in the Catholic communities. The 
information collection was made by the questionnaire distribution. The frequency and percentage 
were used for the information analysis. Furthermore, the qualitative information was made by 
content analysis.   
  

The research results are found that  
1. The Catholic communities assessed the operations of the College in 1st Standard, the 

results are in  Very Good level from 8 persons (2.0%),  Good level from 32 persons (8.1%), Fair 
level from 315 persons (79.8%), Needs Improvement level from 40 persons (10.1%), including 
the results of assessment of The Office for National Education Standards and  Quality Assessment 
(Public Organization) that according with the operations of the College from 335 persons 
(84.8%). 
 2. The Catholic communities assessed the operations of the College in 2nd Standard, the 
results are in  Very Good level from 28 persons (7.1%),  Good level from 152 persons (38.5%), 
Fair level from 195 persons (49.4%), Needs Improvement level from 20 persons (5.0%), 
including the results of assessment of The Office for National Education Standards and  Quality 
Assessment (Public Organization) that according with the operations of the College from 343 
persons (86.8%). 
 3. The Catholic communities assessed the operations of the College in 3srdStandard, the 
results are in  Very Good level from 20 persons (5.1%),  Good level from 156 persons (39.5%), 
Fair level from 207 persons (52.4%), Needs Improvement level from 12 persons (3.0%), 
including the results of assessment of The Office for National Education Standards and  Quality 
Assessment (Public Organization) that according with the operations of the College from 351 
persons (88.9%).  
 4. The Catholic communities assessed the operations of the College in 4sth Standard, the 
results are in  Very Good level from 8 persons (2.0%),  Good level from 40 persons 10.1%), Fair 
level from 247 persons (62.5%), Needs Improvement level from 100 persons (25.4%), including 
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the results of assessment of The Office for National Education Standards and  Quality Assessment 
(Public Organization) that according with the operations of the College from 319 persons 
(80.8%). 
 5. The Catholic communities assessed the operations of the College in 5th Standard, the 
results are in  Very Good level from 4 persons (1.0%),  Good level from 24 persons (6.0%), Fair 
level from 319 persons (80.8%), Needs Improvement level from 48 persons (12.2%), including 
the results of assessment of The Office for National Education Standards and  Quality Assessment 
(Public Organization) that according with the operations of the College from 375 persons 
(94.9%). 
 6. The Catholic communities assessed the operations of the College in 6th Standard, the 
results are in Very Good level from 8 persons (2.0%), Good level from 84 persons (21.3%), Fair 
level from 271 persons (68.6%), Needs Improvement level from 32 persons (8.1%), including 
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment 
(Public Organization) that according with the operations of the College from 331 persons 
(83.8%). 
 7. The Catholic communities assessed the operations of the College in 7sth Standard, the 
results are in Very Good level from 4 persons (1.0%), Good level from 36 persons (9.1%), Fair 
level from 243 persons (61.5%), Needs Improvement level from 112 persons (28.4%), including 
the results of assessment of The Office for National Education Standards and Quality Assessment 
(Public Organization) that according with the operations of the College from 319 persons 
(80.8%). 
 

Keywords:   1) Quality Assurance in Education   
2) Assessment of the College 

  3) Saengtham College 
 



 จ 

 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 47)  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 
2545 (มาตรา 34) กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ รวมทั้งการศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงตาง ๆ ประกอบดวยระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มี
หนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

วิทยาลัยแสงธรรมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย จึงตองมีการบริหารจัดการ
เพื่อใหเกิดคุณภาพตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานท่ีเกี่ยวของดวยเหตุนี้ 
คณะผูวิจัยจึงศึกษาวิจัยเร่ือง “ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม” ใน
ประเด็นเร่ืองการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม และการศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกท่ีมีตอสภาพการดําเนินการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 ขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ท่ีชวยอํานวยความสะดวกและอนุมัติใหงานวิจัยนี้เปนสวนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจําป 
 หวังเปนอยางยิ่งวาผลการวิจัยนี้ จะเปนขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมตอไป 
 
 

คณะผูวจิัย 
พฤษภาคม  2553 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (มาตรา 47)  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 (มาตรา 34) กําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ รวมท้ังการศึกษาเฉพาะทางของกระทรวงตาง ๆ ประกอบดวยระบบ
ประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก  โดยกําหนดใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา มีหนาท่ีพิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

 

การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพนั้นจําเปนท่ีสถานศึกษาตองมีมาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพ
การศึกษาที่ชัดเจนเพื่อจะไดพัฒนาการดําเนินงานใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานและเปดเผยการ
ดําเนินงานใหชุมชนและผูเกี่ยวของไดทราบและพรอมท่ีจะถูกตรวจสอบจากคณะกรรมการการ
ประเมินผลภายนอกในทุก 5 ป จากการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

สงผลใหสถานศึกษาทุกแหงตองดําเนินการประเมินผลภายในทุกป ซ่ึงสถานศึกษาหลายแหงอาจะมี
การดําเนินการอยูบางแลวแตอาจยังไมสมบูรณเพราะยังไมมีความรูความเขาใจในเร่ืองการ
ประเมินผลภายในเทาท่ีควร สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาจึงควรมีการ
สงเสริมการประเมินผลและการพัฒนาภายในสถานศึกษาอยางจริงจัง จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้
แนวโนมของการประเมินนั้นจะใหความสําคัญกับการประเมินตนเองมากข้ึน การประเมินผล
ภายในหรือการประเมินผลตนเองนับวาเปนกระบวนการหนึ่งในการบริหารการจัดการศึกษา
เนื่องจากผลการประเมินตนเองหากดําเนินการอยางถูกตองเหมาะสมและมีการนําไปใชประโยชน
อยางจริงจังจะสงผลดีตอหนวยงานและสถานศึกษาอันจะนําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตนเองให
บรรลุเปาหมายตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด แตจากการศึกษาพบวาการดําเนินการประเมินยัง
ทํากันอยูในวงจํากัด สาเหตุอาจเนื่องมาจากบุคลากรที่เกี่ยวของยังไมเห็นคุณคาของการประเมิน
หรือยังขาดความรูดานวิธีการประเมินจึงทําใหโอกาสการนําผลการประเมินไปใชเปนสวนหนึ่งของ
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การวางแผนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานยังไมมากเทาท่ีควร ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพของ
สถานศึกษาใหไดมาตรฐานน้ันจะตองใหความสําคัญกับการผลักดันใหสถานศึกษามีการประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาเพราะประเมินคุณภาพสถานศึกษามีสวนดีตรงท่ีผูมีสวนรวมในการประเมิน
เปนผูใกลชิดกับสถานศึกษาหรือโครงการท่ีถูกประเมิน มีความเขาใจในลักษณะของธรรมชาติของ
สถานศึกษาเปนอยางดี และการเก็บขอมูลนั้นสามารถทําไดงาย สะดวก โดยหลักการแลวการ 
ประเมินไมไดส้ินสุดเพียงแคทําการประเมินใหเสร็จส้ิน แตจะตองเปนกระบวนการทํางานท่ี
ตอเน่ืองเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองตอไป การใหสถานศึกษาเปนผูดําเนินการประเมินผลภายใน
ดวยตนเองจะนําไปสูการพัฒนาระบบการประเมินผลภายใน ซ่ึงแตละแหงมีอิสระท่ีจะวางระบบ
การประเมินผลภายในของสถานศึกษา และสถานศึกษาแตละแหงมีอิสระท่ีจะวางระบบการ
ประเมินตนเองตามแนวทางท่ีเห็นวาเหมาะสม และตองใหการประเมินคุณภาพเปนของสถานศึกษา 
พัฒนาโดยสถานศึกษาและเพื่อสถานศึกษาตามนโยบายการจัดการศึกษาท่ีเนนการกระจายอํานาจสู
พื้นที่ใหมากท่ีสุด มิใชระบบส่ังการจากหนวยงานตนสังกัด 

 

วิทยาลัยแสงธรรมไดจัดต้ังข้ึนตามเจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมัน 
คาทอลิกประเทศไทย ท่ีตอบสนองขอเรียกรองจากการประชุมสภาสังคายนาวาติกันคร้ังท่ี 2 (ค.ศ. 
1962 – 1965) ท่ีใหแตละประเทศจัดต้ังสถาบันฝกฝนอบรมสูการเปนผูนําคริสตศาสนา โดยเฉพาะ

การเปนบาทหลวง  โดยวิทยาลัยแสงธรรมไดรับใบอนุญาตจากทบวงมหาวิทยาลัยใหเปน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในป พ.ศ. 2519 และใหการรับรองมาตรฐานการศึกษาในเวลาตอมา  
ดังนั้น เม่ือพิจารณาจากธรรมชาติของสถาบันจึงวิเคราะหไดวา วิทยาลัยแสงธรรมตองมีการ
ดําเนินงานภายใตแนวทางของหนวยงานที่ เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในประเทศไทย 
(ทบวงมหาวิทยาลัย/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และตามเจตนารมณของสภาประมุข
แหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย ควบคูกันไป 

 

จากลักษณะเฉพาะ (อัตลักษณ) ของวิทยาลัยแสงธรรมดังกลาวแลวนี้ สงผลใหการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองสอดคลองกับอัตลักษณของตนในฐานะเปนสถาบันเฉพาะ
ทาง  แนวทางการวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพตามท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติดังกลาวไดใหแนวทางนี้ จําเปนตองมีการพิจารณาถึงอัตลักษณการวางระบบและพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมอยางจริงจัง 

 

การวิจยัในคร้ังนี้ศึกษา ในประเด็นดังนี ้
1. หลักการ คุณลักษณะและแนวทางเกี่ยวกับระบบและการพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน   
2. การวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 
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3. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย ตามอัตลักษณการ
จัดการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกท่ีมีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 

ขอบเขตดานประชากร 
1. ผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ท่ีปรึกษาท่ีเกี่ยวของกับการวางระบบ การพัฒนาและประเมิน

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 
2. คณะกรรมการสภาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรม  
3. อาจารยประจํา/พิเศษ วิทยาลัยแสงธรรม  
4. เจาหนาท่ี/บุคคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม ท่ีเกี่ยวของกับการวางระบบและการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม    
5. นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม ระหวางปการศึกษา 2549-2551  

 

ขอบเขตดานเน้ือหา 
การวิจยัในคร้ังนี้ศึกษาในประเด็นดังนี ้
1. การวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย 

แสงธรรม 
2. การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยตามอัตลักษณการจัด

การศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
3. ระบบ แนวทางและมาตรฐานการประเมินภายนอกสําหรับสถานศึกษา 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. ชุมชนคาทอลิก หมายถึง ผูนับถือศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย ใน

การศึกษาคร้ังนี้จําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมหนวยงานภายนอกวิทยาลัยและกลุมหนวยงานภายใน
วิทยาลัย 
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2. หนวยงานภายนอกวิทยาลัย หมายถึง ฆราวาสผูนับถือศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกในประเทศไทยท้ัง 10 สังฆมณฑล ไดแก อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑล
จันทบุรี สังฆมณฑลทาแร-หนองแสง สังฆมณฑลเชียงใหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี สังฆมณฑล
อุดรธานี สังฆมณฑลนครสวรรค สังฆมณฑลสุราษฎรธานี สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑล
นครราชสีมา 

3. หนวยงานภายในวิทยาลัย หมายถึง นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา บัณฑิตท่ีจบ
หลักสูตร อาจารยผูสอน  ผูบริหาร  ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย
ของภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2551 

4. นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ประจําภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2552 
5. ผลการประเมินคุณภาพภายนอก หมายถึง ผลคะแนนการประเมินคุณภาพโดย

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพสถานศึกษา (สมศ.)  
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวจิัยน้ี 
 

1. ทําใหทราบขอมูลเกี่ยวกับการวางระบบและการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

2. ทําใหทราบขอมูลประกอบการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
แสงธรรม 

3. ทําใหบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดระบบการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมไดทราบ
ขอมูล เพื่อรวมกันวางแผนพัฒนาวิทยาลัยสูการมีคุณภาพตามวัตถุประสงคของวิทยาลัยมากยิ่งข้ึน 

4. ทําใหทราบภาพรวมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม  
อันสงผลใหบุคลากรของวิทยาลัยไดรวมกันพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางท่ี
เปนอัตลักษณของวิทยาลัยแสงธรรม 

 

 
 



 
 

การวิจัยเร่ือง การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ผูวิจัย
ศึกษาคนควาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี้  

 

ตอนท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
1. ท่ีมา ความสําคัญและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. แนวทางและมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. การออกแบบระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ตอนท่ี 2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม 
1. ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 
2. กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. วงจรการประกันคุณภาพภายใน 
4. โมเดลการประกันคุณภาพ 
5. คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม 

 

ตอนท่ี 1 การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย 
1.1 ท่ีมา ความจําเปนและความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1.1 ท่ีมาและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ (2009) อธิบาย

ท่ีมาของการประกันคุณภาพการศึกษา วาเปนผลสืบเนื่องจากการที่องคการการคาโลก (World 
Trade Organization   ซ่ึงมีช่ือยอวา “WTO”) ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรี
ภายใน ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) การประกาศดังกลาว รวมความถึงการเปดเสรีทางการศึกษาดวย 
สงผลใหเกิดกระแสความเคล่ือนไหว และการเปล่ียนแปลงของโลกนั้นสงอิทธิพลกวางขวางถึงทุก



 6 

ประเทศ ส่ิงท่ีประเทศไทยจะตองเตรียมความพรอม คือ การเตรียมการศึกษาใหมีคุณภาพ และ
มาตรฐานสูง เพื่อใหการศึกษาไทย สามารถเขาแขงขันรวมกับการศึกษาของนานาชาติไดอยางเต็ม
ภาคภูมิ ซ่ึงจะสามารถผลักดันใหศักยภาพดานอ่ืนๆ เขมแข็งตามมา สอดคลองกับสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544) อธิบายวาโลกในยุคปจจุบัน เปน
ยุคโลกาภิวัตนท่ีมีความเจริญกาวหนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงทําใหโลกไรพรมแดน และทํา
ใหการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนในท่ีหนึ่ง สามารถส่ือสารและมีผลกระทบกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง
ตอไปยังท่ีอ่ืน ๆ ท่ัวโลกอยางรวดเร็ว การเรียนรูท่ีจะปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยู
ตลอดเวลา และเตรียมพรอมท่ีจะเผชิญกับความทาทายจากกระแสโลกท่ีมีการแขงขันกันอยาง
รุนแรงจึงเปนเร่ืองจําเปน ปจจัยสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความไดเปรียบในการแขงขัน ไดแก สติปญญา
และความสามารถของคน  

การพัฒนาคนใหมีคุณภาพจึงเปนเร่ืองท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง โดยมีการศึกษา
เปนกลไกท่ีสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนใหสามารถพัฒนาศักยภาพที่มีอยูในตัวคนไดอยาง
เต็มท่ี ทําใหเปนคนท่ีรูจักคิดวิเคราะห รูจักแกปญหา รูจักเรียนรูดวยตนเอง สามารถปรับตัวใหทัน
การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอยางรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมได
อยางเปนสุข  สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 ท่ีกําหนดวาการจัดการศึกษาตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ัง
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และ คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ
อยูรวมกับคนอ่ืนไดอยางมีความสุข  นอกจากน้ัน ในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 7 กําหนดวา
กระบวนการเรียนรูตองมุงปลูกฝงจิตสํานึกท่ีถูกตองเกี่ยวกับการเมือง การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ หนาท่ี เสรีภาพ 
ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  มีความภาคภูมิใจในความเปน
ไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ   รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน และความรูอันเปนสากล  ตลอดจนอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   มีความสามารถในการประกอบอาชีพ  รูจักพึ่งตนเอง  มี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเน่ือง 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาสภาพการจัดการศึกษาของไทยในระยะท่ีผานมา จะ
พบวาวิกฤตการณทางการศึกษาที่สําคัญประการหน่ึงคือ เร่ืองคุณภาพการศึกษาที่แตกตางกันในแต
ละพื้นท่ี   ปญหาเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของไทยทําใหคนไทยบางสวนท่ีมีฐานะรํ่ารวยหาทาง
ออกโดยสงลูกหลานไปเรียนตอตางประเทศ ในขณะท่ีคนไทยอีกสวนหนึ่งก็พยายามใหลูกหลานได
เขาเรียนในโรงเรียนท่ีคิดวามีคุณภาพดี ถึงแมวาโรงเรียนจะอยูไกลและเด็กจะตองเสียเวลาและเหนด็
เหนื่อยจากการเดินทางก็ตาม สวนคนท่ีไมมีทางออกซ่ึงเปนคนสวนใหญของประเทศจําตองยอมให
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ลูกหลานเรียนในโรงเรียนท่ีไมแนใจในคุณภาพตอไป  การพัฒนาสถานศึกษาของไทยใหมีคุณภาพ
เพื่อใหประชาชนชาวไทยมีความม่ันใจท่ีจะสงลูกหลานไปเรียนนั้นจะตองมีการประกันคุณภาพ
การศึกษา และทําใหการประกันคุณภาพภายในเปนกลไกท่ีสถานศึกษาใชในการบริหารจัด
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีตองการ  ซ่ึงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 มาตรา มาตรา 4 วรรค 6 อธิบายมาตรฐาน
การศึกษาวาหมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพ ท่ีพึงประสงค และมาตรฐานท่ีตองการ
ใหเกิดข้ึนในสถานศึกษาทุกแหง และเพ่ือใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและการ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และ การประกันคุณภาพการศึกษา 

ดังนั้น แนวคิดเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีแนวคิดและหลักการอยูท่ี
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 6  เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไดกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก  ซ่ึง
ขยายความในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545) มาตราท่ี 34  
ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
ความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
ของชาติข้ึน โดยมุงคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาไป
พรอมๆ กัน ซ่ึงเปาหมายท่ีสําคัญของการจัดทํามาตรฐานอุดมศึกษาน้ันก็คือ เพื่อใชเปนแนวทาง ใน
การสงเสริม กํากับดูแล ตรวจสอบประเมิน และประกันคุณภาพการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา ใชเปน
แนวทางใน การวิจัยเพื่อตรวจสอบความเปล่ียนแปลงใชสําหรับเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิด
ในการจัด การศึกษา ระดับอุดมศึกษาอีกท้ังเพื่อใชพัฒนาและยกระดับคุณภาพบัณฑิต ความเพียงพอ
ของบุคลากรระดับอุดมศึกษา ความมีคุณภาพและประสิทธิภาพของสถาบันอุดมศึกษา ฯลฯ ตอมามี
ประกาศพระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องคการ
มหาชน) (สมศ.) ใน พ.ศ. 2543 เพื่อดําเนินภารกิจในการพัฒนาระบบและเกณฑการประเมิน
คุณภาพภายนอก พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก ใหการรับรองผูประเมินภายนอกกํากับ
ดูแลการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจําป เพ่ือเผยแพรตอหนวยงาน ท่ีเกี่ยวของ และสาธารณชน (สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน), 2544) 

ซ่ึงแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายความสําคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2 ) 
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พ.ศ. 2545 วาเปนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติ ไดแก การ
จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาทุกคนในสถาบันการศึกษาทํางานอยางเต็มความสามารถ  เพื่อใหผลผลิตท่ี
ดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาไดแก บัณฑิต งานวิจัย งานบริการทางวิชาการแกสังคม 
และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีคุณภาพ (อุทุมพร จามรมาน และคณะ, 2544) เนื่องจากการ
ดําเนินการตามพันธกิจท้ังส่ีประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ัน
และระยะยาว  ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและภายในซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(2550: 8 - 12)  อธิบายวาปจจัยดังกลาวประกอบดวย 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตาง
กันมากข้ีน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศโดยสวนรวมระยะยาว 

2) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต
ในวงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศมากข้ึน 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาองคความรูใหเปนสากล
เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

6) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และความ
รับผิดชอบซ่ึงตรวจสอบได (Accountability) 

7) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 
2545 กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมี
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดย
การประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

8) คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันท่ี 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบ
มาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเสนอโดยสภาการศึกษา และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับ
นําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษา 

9) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อ
วันท่ี 7 สิงหาคม 2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และระดับหนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
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สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (2550: 4 – 7) ท่ี
อางถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  วาการ
ประกันคุณภาพจะดําเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษารวมกับหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ี 
กํากับดูแลสถานศึกษา  ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มี
หนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติ  การสนับสนุนทรัพยากร  การติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละ
แหง และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับสถานศึกษา
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อสงเสริม สนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและ
เอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางตอเนื่อง    อยางไรก็ตาม กอนมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ทบวงมหาวิทยาลัยก็ไดตระหนักดีถึงความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา  ท้ังนี้ ภายใตหลักการสําคัญสามประการ คือ การให
เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom)  ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน 
(Institutional Freedom)   และความพรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก
ตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability)  ซ่ึงพุทธิตา  ทิมสันเทียะ (ไม
ระบุป) ไดศึกษาและวิเคราะหหลักการและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 

หลักการ 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาจะยังคงยึดถือหลักการ

ของการใหเสรีภาพ และอิสระภาพในการพัฒนาความคิดและการปฏิบัติแกสถาบันอุดมศึกษา
กลาวคือ ยังคงความมีเสรีภาพทางวิชาการ (Academic freedom) และความมีอิสระในการกําหนด
แนวทาง ในการบริหารและดําเนินการใด ๆ ทางวิชาการ (Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายใน
สถาบันอยางเต็มท่ี แตท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษาจะตองพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบจากหนวยงาน 
หรือองคการภายนอกดวย ในฐานะท่ีเปนองคกรหลักของสังคม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีไดกําหนดข้ึน จะเปนไปตามหลักการท่ีวา หากสถาบันอุดมศึกษาสามารถควบคุมองคประกอบ
ตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิตใหเปนไปอยางมีคุณภาพพรอมท้ังมีระบบของการตรวจสอบ และ
ประเมินจากภายนอกแลวคุณภาพของบัณฑิตจะดีดวย  
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แนวปฏิบตั ิ
1) ทบวงมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเบ้ืองตนข้ึน พรอมท้ัง

จัดทําคูมือการดําเนินการท่ีเปนตัวอยางการปฏิบัติข้ึน เพ่ือใชเปนแนวทางใหกับสถาบันอุดมศึกษา
ในการพัฒนารูปแบบของการควบคุมคุณภาพ โดยสถาบันอุดมศึกษาจะตองกําหนดวิธีดําเนินการ 
และกฏเกณฑการปฏิบัติท่ีจะทําใหไดมาซ่ึงคุณภาพดวยตนเอง ซ่ึงเปนการใหอิสระ และใหความ
คลองตัวท่ีจะกําหนดกฏเกณฑ และการปฏิบัติใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในสถาบันดวย
ตนเอง ท้ังนี้ ในแนวปฏิบัติดังกลาวจะเนนการใหสถาบันอุดมศึกษาไดมีระบบควบคุมคุณภาพข้ึน
ภายในสถาบัน เพื่อเปนกลไกในการกํากับดูแลการดําเนินการขององคประกอบตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอ
คุณภาพการเรียนการสอนใหเปนไปอยางมีคุณภาพ  

2)   ในการดําเนินการภายในสถาบันนั้น จะเนนใหสถาบันไดมีระบบการควบคุม
คุณภาพภายในขององคประกอบตาง ๆ ท่ีจะมีผลตอการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตเปนหลัก ซ่ึง
ทบวงมหาวิทยาลัยจะไดกําหนดตัวอยางองคประกอบเหลานี้ให แตทางสถาบันอาจปรับลด-เพิ่มได
ตามความเหมาะสม นอกจากนี้แลวสถาบันยังสามารถกําหนดวิธีการ และรายละเอียดการควบคุม
คุณภาพไดตามท่ีเห็นสมควร  

3) เพ่ือใหการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบัน สามารถนําไปสู
ระบบการประกันคุณภาพโดยสมบูรณและไดรับการยอมรับจากฝายตาง ๆทบวงมหาวิทยาลัยจึงจัด
ใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ (Quality Auditing and Assessment) ของระบบการ
ควบคุมคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษาข้ึน ในระดับของคณะวิชาของสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ 
คณะวิชาท่ีผานการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการแลว จะไดรับการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาในคณะวิชานั้นๆ สวนกรณีท่ีไมผานการตรวจสอบและประเมินผล ก็จะไดรับการ
พิจารณาวาสาเหตุเกิดจากอะไร และใหความชวยเหลือในการปรับปรุงแกไขตอไป  

4) ทบวงมหาวิทยาลัยจะใหเวลาสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน และการนําไปสูการปฏิบัติประมาณ 1-2 ป และหลังจากนั้นจึงจะเร่ิมใหมีการ
ตรวจสอบและประเมินผลเพ่ือการรับรองมาตรฐานการศึกษาตอไป  

สอดคลองกับแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 8) อธิบายวาการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนส่ิงจําเปนท่ีจะตองเรงดําเนินการ ดวยการจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ตามท่ี
มีระบุอยูในมาตราตางๆ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542    

ดวยความจําเปนดังกลาวมาแลว  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึง
จําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้  
(แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 10 – 11) 
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1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ
สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น  ท้ังนี้โดย
วิเคราะห เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ
และไดมาตรฐาน 

2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย 
(Targets) และเปาประสงค (Goals) ท่ีตั้งไวและเปนสากล 

3) เพ่ือใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง 
จุดออน จุดท่ีควรปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อเสริมจุด
แข็ง และพัฒนาจุดท่ีควรปรับปรุงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

4) เพ่ือใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจ
วา สถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปน
สําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
(2549)  ท่ีอธิบายวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว 
จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซ่ึงเปนผลจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report 
หรือ  SAR)  เพื่อนําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ  เปนเอกสารเชื่อมโยง
ระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  จะนําไปใชเปนสวนหน่ึงของ
การประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพที่แทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  มาตรา 47 ท่ี
กําหนดวาใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบดวยระบบประกันคุณภาพภายใน และระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 
ท่ีกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก   
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สอดคลองกับ อุทุมพร จามรมาน และคณะ (2544) ท่ีสรุปความจําเปนของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดงันี้ 

1) เพื่อใหม่ันใจไดวาสถาบันอุดมศึกษามี“คุณคา คุมเงิน” คือสถาบันอุดมศึกษา
มีกระบวนบริหารจัดการท่ีดี และมีบัณฑิตท่ีมีคุณภาพท่ีคุมคากับเงินภาษีของประชาชน 

2) เพื่อเปนกลไกของรัฐบาลในการควบคุมคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา และ
กํากับและตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

3) เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาเกิดความโปรงใส และความสามารถตรวจสอบ
ไดแกสังคม 

โดยมีแนวทางและปจจัยที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฏีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา องคการการคาโลก ไดประกาศใหอุตสาหกรรมการบริการ ตองเปดเสรีภายใน 
ค.ศ. 2002 และวิกฤติการศึกษาในประเทศไทย (อุทุมพร จามรมาน, 2544) 

 

1.1.2 ความหมายของการประกันคณุภาพการศึกษา 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 

(2544)  ใหความหมายวาการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึงการดําเนินกิจกรรม และพันธกิจ
ตางๆ ท้ังดานวิชาการและการบริการ/การจัดการ เพื่อสรางความม่ันใจใหผูรับบริการทางการศึกษา 
ท้ังผูรับบริการโดยตรง คือ ผูเรียน ผูปกครอง และผูรับบริการทางออม คือ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม วาการดําเนินงานของสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและทําใหผูเรียน
มีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาท่ีไดกําหนดไว การประกันคุณภาพ
มีแนวคิดอยูบนพื้นฐานของการ "ปองกัน" ไมใหเกิดการทํางานท่ีไมมีประสิทธิภาพและผลผลิตท่ีไม
มีคุณภาพ  ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา จึงรวมถึงกิจกรรม หรือแนวปฏิบัติใด ๆ ท่ีหากได
ดําเนินการตามระบบ และแผนท่ีไดวางไวแลว จะทําใหเกิดความม่ันใจวาจะไดผลผลิตของ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค   

ซ่ึงอุทุมพร  จามรมาน และคณะ (2544)   ไดรวบรวมการอธิบายความหมาย
ของการประกันคุณตามท่ีมีผูอธิบายไว ดังนี้ 

อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท (2540: 2 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 
2544) กลาววา “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการใน การควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ
คุณภาพ และประเมินคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนแบบแผนและเปนระบบ เพื่อใหเกิด
ความม่ันใจวา การใหการศึกษาจะไดคุณภาพดังกลาว ซ่ึงสอดคลองกับ Cryer (1993 อางถึงในสํานัก
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541: 7) ท่ีกลาววา “การประกันคุณภาพ” เปนแผนงานและ
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ปฏิบัติการท้ังหลายท่ีเปนระบบ เพื่อใหเกดิความมั่นใจวา การใหการศกึษาจะสนองตอบตอคุณภาพ
ท่ีกําหนด  

วันชัย ศิริชนะ (2537: 10 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ไดให
ความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กระบวนการหรือ กลไกใดๆ ท่ีเม่ือไดดําเนินการไป
แลวจะทําใหเกิดการดํารงซ่ึงคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหไดมาตรฐานอยางตอเนื่อง อัน
เปนการปองกันผลประโยชนของผูเรียน ผูปกครอง นายจาง ตลอดจนสังคมโดยสวนรวม ท้ังนี้ 
รวมถึงกระบวนการหรือกลไกใดๆ ท่ีริเร่ิมข้ึนภายในสถาบันอุดมศึกษาเองหรือหนวยงานภายนอกก็
ได  

ทบวงมหาวิทยาลัย (2542: 1 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ได
ใหความหมาย “การประกันคุณภาพ” ไววา หมายถึง กิจกรรมหรือแนวปฏิบัติท่ีจําเปนตอง
ดําเนินงานเพื่อประกันวาคุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาไวและสงเสริมเพิ่มพูน และเกิดความ
ม่ันใจวา จะไดผลผลิตของการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ซ่ึงสอดคลองกับ 
อุทุมพร จามรมาน (2543 : 2) ท่ีกลาววา “การประกันคุณภาพ”  หมายถึง  การระบุความชัดเจนใน
วัตถุ-ประสงค  และเปาหมาย  ตลอดจนวิธีปฏิบัติงาน  เพื่อใหไดผลผลิตท่ีมีคุณภาพ  

Cuttance (1993: 18 อางใน อุทุมพร จามรมาร และคณะ, 2544) ไดให
ความหมายวา “การประกันคุณภาพ” หมายถึง กลยุทธท่ีไดวางแผนไวอยางเปนระบบและการ
ปฏิบัติงานท่ีไดมีการออกแบบไวโดยเฉพาะ เพื่อรับประกันวากระบวนการไดรับการกํากับดูแล 
รวมถึงการปฏิบัติงานนั้นมุงไปสูเปาหมายท่ีตั้งไวอยูตลอดเวลา 

นอกจากนั้น ประสิทธ์ิ  เขียวศรี (ไมระบุป) ไดรวบรวมความหมายของการ
ประกันคุณภาพ ดังนี้ 

การประกันคุณภาพ   หมายถึงกิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงไดรับการวางแผนและ
จัดระบบแลวในกระบวนการบริหารคุณภาพ ท่ีชวยสรางความม่ันใจวาจะไดคุณภาพตามท่ีกําหนด
ไว  (Harrington and Mathers, 1991:22 อางใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2000)   

การประกันคุณภาพ หมายถึงกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความมั่นใจวา  กิจกรรมใน
กระบวนผลิตท้ังหมด    ดําเนินไปอยางมีความเก่ียวเนื่องสัมพันธกัน  และมีประสิทธิภาพ (Juran 
and Gryna, 1993 : 565 อางใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2000) 

การประกันคุณภาพ  หมายถึงกระบวนการผลิตท่ียังคงเนนการใชสถิติ   และ
การควบคุมการผลิตเชนเดียวกับยุคการควบคุมคุณภาพ   แตไดมีการนําเร่ืองการออกแบบวิศวกรรม 
การวางแผนและการบริการมาเปนองคประกอบของคุณภาพดวย  การประกันคุณภาพครอบคลุม
ใน  4   เร่ือง คือ (Bounds, 1994: 55 อางใน ประสิทธ์ิ เขียวศรี, 2000)      
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1) การกําหนดตัวเลขคาใชจายเกี่ยวกับคุณภาพ  
2) การควบคุมคุณภาพท้ังองครวม  
3) ความเช่ือถือไดของการผลิต   และ  
4) ความผิดพลาดเทากับศูนย  
การประกันคุณภาพ   หมายถึงกิจกรรมทุกอยางท่ีชวยใหผูบริโภคไดรับ

สินคาและบริการอยางมีคุณภาพตามระดับท่ีกําหนด ในบางคร้ังอาจผนวกเรื่องการตรวจสอบ
คุณภาพ (Inspection) ไวในการประกันคุณภาพดวย กลาวอีกนัยหนึ่งการประกันคุณภาพเปน 
กิจกรรมการบริหารจัดการและกิจกรรมการควบคุมเพื่อใหไดคุณภาพท่ีคงเสนคงวา เนนการ
แกปญหาในระยะยาว ซ่ึงในระบบคุณภาพ ISO 9000 เองก็กําหนดใหมีการประกันคุณภาพไว
เชนกัน คือ ในขอท่ีวาดวยการปองกัน (Prevention) และการตรวจสอบ (Correction) (Jackson and 
Ashton, 1995: 22 อางใน ประสิทธ์ิ เขียวศรี, 2000) 

การประกันคุณภาพ หมายถึงกลไก  (Mechanisms) และกระบวนการ 
(Processes) ตางๆ ท่ีนําไปสูการรักษาและปรับปรุงคุณภาพของผลลัพธ เพื่อชวยใหผูเกี่ยวของ 
(Stakeholders) ม่ันใจในวิธีควบคุมคุณภาพและมั่นใจในมาตรฐานของผลผลิต อีกท้ังเปนการ
รับประกันหรือรับรองวาจะไดมาตรฐานตามท่ีระบุ (Harman, 1996: 6 อางใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 
2000) 

การประกันคุณภาพ หมายถึงระบบซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันปญหาท่ี
อาจจะเกิดข้ึน หากปญหาเกิดข้ึนแลว ตองตรวจสอบหาปญหานั้นใหพบ แลวอธิบายสาเหตุและ
ปองกันไมใหปญหานั้นเกิดข้ึนอีก (Robert, 1997: 38 อางใน ประสิทธ์ิ เขียวศรี, 2000) 

จากความหมายของการประกันคุณภาพขางตนนี้ จึงสรุปไดวา การประกัน
คุณภาพ หมายถึง กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และประเมินคุณภาพอยาง
เปนระบบ เพื่อใหม่ันใจวา คุณภาพการศึกษาไดรับการรักษาหรือไดมาตรฐานอยาง ตอเนื่องและ
สงเสริมเพิ่มพูน  เพื่อใหไดผลผลิตของการศึกษาที่มีคุณภาพตามลักษณะท่ีพึงประสงค (อุทุมพร  
จามรมาน และคณะ , 2544) สอดคลองกับท่ี ประสิทธ์ิ  เขียวศรี (ไมระบุป) สรุปวา การประกัน
คุณภาพการศึกษา  หมายถึงการดําเนินการตามมาตรการ หรือระบบท่ีสรางความม่ันใจ  พึงพอใจ 
ประทับใจ  ตอสังคมวาสถานศึกษาท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน สามารถจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพ  ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว   (กรมสามัญศึกษา, 2540 : 3 และ 
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, 2540 : 1 อางใน ประสิทธ์ิ  เขียวศรี, 2000) 

นอกจากน้ัน อุทุมพร จามรมาน (2543: 1 อางใน อุทุมพร จามรมานและ
คณะ, 2544) ไดเสนอวาการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) มีคําท่ีเกีย่วของ 4 คํา คือ 
การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) การรับรองคุณภาพ 



 15 

(Quality Accreditation)  และ การประเมินคุณภาพ (Quality  Assessment)  และไดสรุปความหมาย
ของคําสําคัญท้ังส่ีคํา ไวดังนี้   (อุทุมพร  จามรมาน และคณะ, 2544) 

1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) หมายถึง กระบวนการหรือกลไก
ภายในสถาบัน เพื่อกํากับดูแลและพัฒนาการดําเนินงานใหบรรลุตามเกณฑท่ีกําหนด 

2) การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบการ
ดําเนินการการควบคุมคุณภาพโดยหนวยงานภายในหรือภายนอกก็ได วาเปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดข้ึนหรือไม 

3) การรับรองคุณภาพ  (Quality Accreditation)  หมายถึง การรับรองวา 
สถานศึกษาไดดําเนินการครบถวนตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

4) การประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment)  หมายถึง การตัดสินผลการ
ดําเนินการการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย/คณะตามเกณฑท่ีกําหนด 

5) นําสูการพัฒนาหรือปรับปรุงคุณภาพ  (Quality Improvement)  เพื่อได
วิธีปฏิบัติงานในทางท่ีดีข้ึน  ใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากข้ึน 

ดังนั้น จึงกลาวไดวา การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ
ในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ ประเมินคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพ เพื่อใหม่ันใจวา 
การศึกษามีคุณภาพบรรลุตามเกณฑท่ีกําหนด และมีการพัฒนาอยางตอเน่ืองนั่นเอง 

นอกจากนั้น อุทุมพร  จามรมาน (2543: 2  อางใน อุทุมพร จามรมานและ
คณะ, 2544) ยังอธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา  เปนการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพภายในและโดยภายนอก แลวตัดสินตามเกณฑ  ซ่ึงครอบคลุมท้ังในสวนของสถาบัน คณะ 
หรือโปรแกรมวิชา  ตองดําเนินงานไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือประกันวา
สถาบันดําเนินงานไดบรรลุตามพันธกิจและเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา ผูปกครอง 
ผูสนับสนุน หรือสังคมโดยรวม ซ่ึงสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) (2544) อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังและเพื่อสนองตอความ
ตองการของผูรับบริการทางการศึกษา สถานศึกษาควรดําเนินการดังนี้  

1) สถานศึกษาจะตองดําเนินการประกันคุณภาพภายในเปนประจําทุกป  
2) ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารจัด

การศึกษา และการทํางานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการ
กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษาท่ีสอดคลองกับความมุงหมายและหลักการตามท่ีกําหนด
ไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ กําหนดระยะเวลาในการดําเนินการท่ีชัดเจน และดําเนินงานตาม
แผน ติดตามประเมินผลการทํางานของตนเองอยางตอเนื่อง และนําผลการประเมินมาใชในการ
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ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชมุงเนนการจับผิดหรือใหคุณ
ใหโทษบุคลากรของสถานศึกษา  

3) การดําเนินการประกันคุณภาพทุกข้ันตอนใหเนนการประสานงานและการมี
สวนรวมของทุกกลุมทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ไดแก บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา กรรมการโรงเรียน 
ผูปกครอง บุคลากรของหนวยงาน และองคกรตางๆ ในชุมชน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาและภูมิภาค
เพ่ือใหสอดคลองกับหลักการในการใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตามมาตรา 8 ของ 
พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ โดยสถานศึกษาควรชวยเตรียมพรอมใหผูท่ีเกี่ยวของเกิดความตระหนัก 
เห็นคุณคาและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

4) สถานศึกษาจะตองจัดทํารายงานประจําปการศึกษาใหเรียบรองภายในเดือน
เมษายนของทุกป โดยใหแสดงผลการประเมินคุณภาพการศึกษา แนวทางหรือแผนงานในการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป แลวเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานท่ีเกี่ยวของตามที่กระทรวงกําหนด และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนสาธารณชน โดยจัดทํารายงานโดยสรุป ปดประกาศไวท่ีโรงเรียน แจงให
ผูปกครองและเผยแพรตอสาธารณชนไดรับทราบ รวมทั้งมีรายงานฉบับสมบูรณท่ีพรอมจะใหผูท่ี
สนใจขอดูไดตลอดเวลา  

5) จัดเตรียมเอกสารหลักฐานและขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีมุงเนนการ
พัฒนาผูเรียน และแนวทางการจัดการศึกษา ตามหลักการและจุดมุงหมายของ พ.ร.บ.การศึกษา
แหงชาติ และเตรียมพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยบุคลากรที่ไดรับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกรอบหาป  

 

สอดคลองกับ  Harman (1996: 88-89 อางใน ประสิทธ์ิ เขียวศรี, 2000) ไดเสนอ
วิธีการประกันคุณภาพ ท่ีเหมาะสมกับสภาพการณในสมัยปจจุบัน ไดแกการศึกษา หรือประเมิน
ตนเองภายในสถาบัน การตรวจสอบกันเองภายในกลุมสถาบัน และเชิญบุคคลภายนอกมารวมดวย 
การวิเคราะหเอกสารทางสถิติตาง ๆ และ/หรือ การวิเคราะหจากตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน การ
สํารวจความคิดเห็นของนักเรียน หรือนักศึกษา ผูจบการศึกษา นายจาง และองคกรวิชาชีพตางๆ การ
จัดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถของผูเรียน 
 

อยางไรก็ตาม พุทธิตา  ทิมสันเทียะ (ไมระบุป) ไดศึกษาแนวทางการประกัน
คุณภาพการศึกษาตามการวิเคราะหของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ และให
ขอสังเกตวา การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะมีประสิทธิผลตอเม่ือไดมีการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง รวมทั้งมีการ
ทบทวน และติดตามกระบวนการดําเนินการโดยใกลชิด ซ่ึงการดําเนินการตามพันธกิจของ
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สถาบันอุดมศึกษา ไดแก การจัดการเรียนการสอนการวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศท้ังระยะส้ัน และระยะยาว แต
ในระยะท่ีผานมายังไมมีการประเมินพันธกิจดังกลาวอยางเปนระบบ รวมท้ังมีปจจัยท้ังภายใน และ
ภายนอกหลายประการ ท่ีทําใหจําเปนตองมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ข้ึน ปจจัยดังกลาว คือ 

1) ประเทศไทยยังไมเคยมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบท่ี
ชัดเจน และบงช้ีไดวาจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาไดเปนไปอยางมีคุณภาพ 

2) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมท่ีจะมีความแตกตาง
กันมากข้ึน ซ่ึงจะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว 

3) มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิต
ในวงการอุดมศึกษาท้ังภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน 

4) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปน
สากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

5) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

6) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูจางงาน รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

7) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปรงใส (Transparency) และความ
รับผิดชอบ ซ่ึงตรวจสอบได (Accountability) 

 

สงผลใหแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพนั้น จะตองยึดหลักของ
การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน 
(Institutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบันอยางเต็มท่ี แตท้ังนี้ สถาบันอุดมศึกษา
จะตองพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบจากภายนอก ซ่ึงเปนไปตามหลักการของความรับผิดชอบท่ี
ตรวจสอบได (Accountability) ความสมดุลยของหลักการดังกลาว คือ แนวทางในการพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพอุดมศึกษาที่พึงประสงคตอไปสอดคลองกับสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (2544)  ท่ีสรุปวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
จะทําใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษา มีโอกาสไดเขามามีสวนรวมในการจัดการและการ
พัฒนาการศึกษาทุกข้ันตอน ตั้งแตการกําหนดเปาหมาย/การวางแผน การทําตามแผน การ
ประเมินผล และการนําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
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1.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 กําหนดวาการ

ประกันคุณการศึกษาแบงไดสองสวน หรือสองระยะ ไดแก การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และการประกัน (หรือการประเมิน) คุณภาพการศึกษาภายนอก  ซ่ึงอุทุมพร  จามรมาน (2544)  
อธิบายวา การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกระบวนการในการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ การรับรองคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ซ่ึงประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก   ซ่ึงแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12) 
อธิบายวาการประกันคุณภาพการศึกษา(Quality Assurance)  มีลักษณะเปนกระบวนการปฏิบัติอยาง
มีระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานในแตละองคประกอบ
คุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) และตัวบงช้ีคุณภาพ (Quality Indicator) ท่ีสถาบัน
กําหนด เพื่อเปนหลักประกันแกผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและสาธารณชนไดม่ันใจวาผลผลิตของวิทยาลัย
มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และไดมาตรฐานตาม
หลักเกณฑและวิธีการประเมินท่ีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) กําหนด  ระบบประกันคุณภาพการศึกษาแบงเปนสองสวน ไดแก 

1.2.1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
ความพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545  

มาตรา 4 วรรค 7  กําหนดวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหมายถึง การประเมินผลและการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของ
สถานศึกษาเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาน้ัน ซ่ึงพุทธิตา   
ทิมสันเทียะ  (ไมระบุป) อธิบายวา การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง กิจกรรมการควบคุมคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาเอง เพื่อใหมีความม่ันใจวา
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการตามพันธกิจหลักอยางมีคุณภาพ  โดยกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายใน ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

สอดคลองกับ แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12) ท่ีอธิบายวา
การประกันคุณภาพภายใน  เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของสถานศึกษา ใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี
กําหนดโดยสถานศึกษาและ/หรือหนวยงานตนสังกัด  โดยใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดม ศึกษาประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ี
เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
การรองรับการประกันคุณภาพภายนอก ดังนั้นการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  จึงให
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ความสําคัญตอการประเมินผลและการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดยหนวยงานตน
สังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

โดยทั่วไป ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีข้ันตอนการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditing) เพื่อเปนแนวทางการตรวจประเมินผลการ
ดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
วิชาการ โดยแยกสองระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงานโดยคณะกรรมการ
ภายในหนวยงานเอง และการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการภายนอกหนวยงานท่ี
จะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของหนวยงานนั้น 

1.2.2 การประเมินคุณภาพภายนอก       
ความตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545  

มาตรา 4 วรรค 8 กําหนดวาการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก หมายถึง  การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก โดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงาน
ดังกลาวรับรอง เพื่อเปนการประกันคุณภาพ และใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา1    และในพระราชบัญญัติดังกลาว มาตรา 49 วรรค 2  ยังกําหนดดวยวาใหมีการ
ประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกหาป  นับต้ังแตการ
ประเมินคร้ังสุดทาย  และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน ซ่ึงพุทธิตา  
ทิมสันเทียะ  (ไมระบุป) อธิบายวาการประกันคุณภาพโดยภายนอก หมายถึง การดําเนินการตาม
ระบบควบคุมคุณภาพภายในพรอมท้ังการตรวจสอบและการประเมินผลท้ังระบบ โดยหนวยงาน
ภายนอกเพ่ือประกันวาสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพันธกิจหลักไดอยางมีคุณภาพ  โดย
กระบวนการประกันคุณภาพภายนอก ประกอบดวย การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายใน  การประเมินคุณภาพ และการใหการรับรอง 

สอดคลองกับแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12 - 13) ท่ีอธิบาย
วาการประเมินคุณภาพภายนอก  เปนการติดตามตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) หรือเรียกช่ือยอวา “สมศ.” อยางนอย 1 คร้ัง ในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินรอบ
สุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน  กลาวคือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  จะใหความสําคัญตอการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การติดตาม 

                                                 
1 ปจจุบันมีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
พ.ศ. 2543 ‘สมศ’ 
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การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงกระทําโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอกแลวแต
กรณี เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

 

1.3  แนวทางและมาตรฐานของการประกันคณุภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 12) เสนอมาตรฐานการศึกษาใน

เอกสารคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552 วามาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงค ท่ีตองการใหเกิดข้ึน
ในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริมและ
กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ี
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ซ่ึงการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษาสี่ประการ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจมีจุดเนนแตกตางกันตาม
ลักษณะ/ประเภทของสถาบัน และจะตองมีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542   และมาตรฐานคุณภาพโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) จึงสรุปแนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
ไดดังน้ี  (แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 16 – 22) 

1.3.1 แนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในเอกสารคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  (2550: 4 – 7) ใหแนวทางวาสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5  และมาตรา 47 วรรคสอง โดย
สาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ได
กําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหพิจารณาจาก 

1) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใชเปนแนวทางใน
การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาท้ัง 9 ดาน คือ 

1.1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 
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1.2) การเรียนการสอน 
1.3) กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
1.4) การวิจัย 
1.5) การบริการทางวิชาการแกสังคม 
1.6) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
1.7) การบริหารและการจัดการ 
1.8) การเงินและงบประมาณ 
1.9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ท้ังนี้  ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดทํารายงานการศึกษา
ตนเอง (Self-Study Report – SSR) ท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษาท่ี
คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนด เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายในและ
ภายนอก 

2) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพท่ีกําหนดไว 

3) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ ท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 

นอกจากนั้น ไดกําหนดวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การรายงานผล
การประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ไวดังนี้ 

1) วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
1.1) ใหคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีหนวยงานหรือ

คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบการดําเนินการดานการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหนาท่ีพัฒนา บริหาร
และติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ตลอดจนประสาน
กับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึกษาระดับตาง ๆ จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

1.2) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา เพื่อใชกํากับ ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

1.3) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้ 
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1.3.1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ 
1.3.2) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย 
1.3.3) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 
1.3.4) หองสมุดและแหลงการเรียนรู 
1.3.5) อุปกรณการศึกษาตาง ๆ 
1.3.6) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 
1.3.7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเ รียนของ

นักศึกษา 
1.3.8) องคประกอบอ่ืนตามท่ีแตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

เห็นสมควร 
และยังใหแนวทางวา แตละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดให

มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการข้ึนเปนการภายในไดตามท่ีเห็นสมควร  โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง 

2) การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่ งของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองดําเนินการอยางมี
ระบบและตอเนื่อง  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจําป (ซ่ึงอาจใชรายงานการศึกษาตนเองท่ีสถานศึกษาจัดทําไวแลว) เสนอตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 120 วัน นับจากวันส้ินปการศึกษาของแตละ
สถานศึกษาและเปดเผยตอสาธารณชน  โดยใหสอดคลองกับเจตนารมณและแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

3) แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคลอง

กับการพัฒนาระดับสถาบัน ในการพัฒนาจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเร่ิมตนจากการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ท้ังนี้เพื่อใหการดําเนินพันธกิจ
ของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การพัฒนาตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพท้ัง 9 ดาน ตองสามารถช้ีวัด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอ่ืน ๆท่ีเกี่ยวของกับ
องคประกอบคุณภาพนั้น ๆไดท้ังหมด เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอก 
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ในดานของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู ท่ีมีความสําคัญสงผลใหการ
ดําเนินงานประสบความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ท่ีจะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ  ท้ังนี้  โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือ
คณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง  ท่ีสําคัญ คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ
ฐานขอมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชรวมกันไดทุกระดับ ตั้งแตระดับบุคคล 
ภาควิชา คณะ และสถาบัน ตลอดจนขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็วและถูกตองเปนปจจุบัน 

1.3.2 แนวทางและมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  

ในเร่ืองนี้ แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 19 – 22) อางถึง
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ในเอกสารคูมือการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (2549) ไดกําหนดแนวทางและมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเสนอคําจํากัดความที่ เกี่ยวของ มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา และคําอธิบายรายมาตรฐานและตัวบงช้ีการประเมิน
คุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ไวดังนี้ 

1) คําจํากัดความที่เกี่ยวของ 
สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย หรือ หนวยงาน

ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท้ังของรัฐและเอกชนท่ีจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตํ่ากวาปริญญา และ/หรือ
ระดับปริญญา ในท่ีนี้ไดแกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันเฉพาะทางสังกัดกระทรวงอ่ืนๆ กําหนดนิยามกลุม
สถาบันดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 2.1 นิยามของกลุมสถาบัน 

กลุมสถาบัน นิยาม 
1. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและ
วิจัย 

เปนกลุมสถาบันที่ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยเนน
ดานการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิต ศึกษา และวิจัยสรางความรูใหม
เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการในทุกภารกิจ และ เผยแพรความรูไปสู
ผูใชทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยมุงสูความทันสมัย และสามารถ
แขงขันไดในระดับสากล 

2. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาสังคม 

เ ป น ก ลุ ม ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ท่ี ไ ด ป ฏิ บั ติ พั น ธ กิ จ ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษาโดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวน 
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ตารางท่ี 2.1 (ตอ)  

กลุมสถาบัน นิยาม 

 ใหญ ผลิตบัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม 
โดยการประยุกตความรูเพ่ือบริการวิชาการ/วิชาชีพแกสังคม 

3. กลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม 

เปนกลุมสถาบันที่ไดปฏิบัติพันธกิจของสถาบัน อุดมศึกษา โดย
มุงเนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิตบัณฑิต
ระดับสูงในบางสาขาวิชา โดยการประยุกตความรู เพ่ือสรางและ
พัฒนามาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังการเผยแพรองค
ความรู ภูมิปญญาไทยสูสากล 

4. กลุมสถาบันเนนการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันที่เนนการสอนในระดับปริญญาตรี ประยุกตความรู
เพ่ือใชในการผลิตบัณฑิต เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาที่เนนการผลิต
และพัฒนาคนในดานวิชาการ และวิชาชีพตาง ๆ 

2) มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพท่ีพึงประสงคท่ีตองการให

เกิดข้ึนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทุกแหง เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม
และกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่
กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตองใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ ควรยึดหลักตามพันธกิจของอุดมศึกษาส่ีประการ อันไดแก การผลิต
บัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั้งจะตองมีความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซ่ึงบทบาทในการกําหนดมาตรฐาน
อุดมศึกษานี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

3) มาตรฐานคุณภาพ 
หมายถึงมาตรฐานคุณภาพท่ีครอบคลุมส่ีมิติ  ไดแก ประสิทธิผล การบริหาร

และการจัดการ การเรียนรู และการประกันคุณภาพ  โดยแบงออกเปน 7 มาตรฐาน 48 ตัวบงช้ี ตามท่ี 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) กําหนด โดยมาตรฐาน
ท่ี 1-4 เปนมาตรฐานดานผลลัพธ สวนมาตรฐานท่ี 5-7 เปนมาตรฐานดานกระบวนการ ในแตละ
มาตรฐานมีจํานวน ตัวบงช้ีรวมและตัวบงช้ีเฉพาะ (*) ตามจุดเนนปฏิบัติพันธกิจและอัตลักษณของ
สถาบัน ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 

 
 
 



 25 

ตารางท่ี 2.2 มาตรฐานคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน) 

มาตรฐาน นํ้าหนัก จํานวนตัวบงชี้ 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต อยางนอย 20 6+2 * 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค อยางนอย 20 5+2 * 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ อยางนอย 20 4+3 * 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยางนอย 10 2+2 * 
รวม มาตรฐาน 1- 4 100 17+9 * 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 
7. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 
รวม มาตรฐาน 5 - 7 60 22 
รวม มาตรฐาน 1 - 7 160 39+9 * 

 

4) การประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  
 หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบ

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือผูประเมินภายนอก2ท่ีไดรับการรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  เพ่ือมุงใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีคุณภาพดียิ่งข้ึน 

5) คําอธิบายรายมาตรฐานและตัวบงช้ี การประเมินคุณภาพภายนอก 
ระดับอุดมศึกษา 

 กําหนดนิยามศัพทปฏิบัติการ ดังนี้ 
1) นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึง 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจํานวนหนวยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน คํานวณจาก
หนวยกิตนักศึกษา จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลว
เสร็จ 1 เดือน (หมดกําหนดเวลาการเพ่ิม-ถอน) ของแตละภาคการศึกษาระบบทวิภาค - สําหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 36 หนวยกิตตอปการศึกษา (18 หนวยกิต ตอภาคการศึกษา) 

สําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังโครงการปกติและโครงการภาค
พิเศษ: ลงทะเบียน 24 หนวยกิต ตอปการศึกษา (12 หนวยกิต ตอภาคการศึกษาปกติ) ระบบไตรภาค- 

                                                 
2 ผูประเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา หมายถึง บุคคลหรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองจาก สมศ. ใหทําการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา. 
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สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน 39 หนวยกิตตอปการศึกษา (13 หนวยกิตตอภาค
เรียนการศึกษา) สําหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา: ลงทะเบียน 27 หนวยกิตตอปการศึกษา (9 หนวย 
กิตตอภาคการศึกษา) 

2) หนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours: SCH) หมายถึง ผลรวมของผล
คูณระหวางจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาท่ีเปดสอนทุก
รายวิชา ท้ังท่ีสอนในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการตลอดปการศึกษา (ระดับกลุมสาขาและ
ระดับสถาบัน) ข้ันตอนการคํานวณคามีดังน้ี 

2.1 คํานวณคา หนวยกิตนักศึกษา (SCH) โดยใชสูตรดังนี้ 
SCH = Σ nici 
เม่ือ  ni = จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในวิชาท่ี i 

ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาท่ี i 
 

2.2 คํานวณคา นักศึกษาเต็มเวลา (FTES) โดยใชสูตรดังตอไปนี้ 
                                                                              SCH 

FTES =       ______________________________________________________________  
                         จํานวนหนวยกิตเฉล่ียตอปการศึกษาของหลักสูตรในระดับปริญญานั้นๆ 
 

3) อาจารยประจําเต็มเวลาเทียบเทา (Full-time Equivalent Academic/ 
Instructor: FTEA/ FTEI) หมายถึง อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมท้ังอาจารยท่ีมีสัญญา
จางกับสถาบันหรือสถานศึกษาท้ังปการศึกษา ท่ีมีระยะเวลาทํางานไมต่ํากวา 9 เดือน ในกรณีท่ี
อาจารยมีระยะเวลาทํางาน 6 เดือน ใหนับเปน 0.5 คน รวบรวมส้ินสุดปการศึกษา 

4) คาใชจายท้ังหมด หมายถึง งบหมวดเงินเดือน คาตอบแทน คาใชสอย คา
วัสดุ คาสาธารณูปโภค เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน ครุภัณฑ ท่ีดิน และ
ส่ิงกอสราง รวบรวมส้ินสุดปงบประมาณหรือปการเงิน 

5) บัณฑิต หมายถึง ผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ทุก
หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปกติ หลักสูตรตอเนื่อง และหลักสูตรสมทบ) 

6) วารสารระดับนานาชาติท่ีอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลวารสารที่เปนท่ียอมรับระดับนานาชาติ เชน ฐานขอมูล Science Citation Index (SCI) 
ฐานขอมูล Ei Compendex ฐานขอมูล INSPEC ฐานขอมูล ScienceDirect ฐานขอมูล PUBMED 
ฐานขอมูล AGRICOLA (AGRICultural Online Access) ฐานขอมูล ERIC (Education Database) 
หรือฐานขอมูล PUBSCIENCE เปนตน 
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วารสารระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลสากล ไดแก วารสารท่ีคณะ
บรรณาธิการ ตองเปนชาวตางประเทศ อยางนอย 1 คน และวารสารตองมีบทความวิจัยจาก
ตางประเทศลงตีพิมพดวย 

7) วารสารระดับชาติ ไดแก วารสารท่ีตีพิมพบทความจากนักวิชาการกลุมตางๆ 
จากสถาบันตางๆ และคณะบรรณาธิการจะตองเปนผูท่ีมีช่ือเสียงในสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับวารสาร 
และกองบรรณาธิการจะตองมาจากสถาบันอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ 50   

ท้ังนี้การนับวารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ สามารถนับรวมฐานขอมูลท่ี
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ใหการรับรองดวย  

แนวทางและมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)ใหแนวทางไว ดังท่ีนําเสนอดังกลาวขางตนในเร่ืองนี้ อุทุมพร จามรมาน และคณะ 
(2544) วิเคราะหวามาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษา หรือคุณภาพการศึกษาในระดับ
สถาบันอุดมศึกษาดังกลาว ยอมมีความเหมือนและความตางกันในแตละสถาบันการศึกษา ข้ึนอยูกับ
นโยบายดานคุณภาพของแตละสถาบัน  ซ่ึง McGettrick A. และ Mansor N.(1999:133 อางใน
อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ไดกลาวไววา มาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษาน้ัน มีตัวช้ีท่ี
สําคัญอยู 3 ตัวช้ี คือ เปาหมาย กระบวนการในการนําไปสูการบรรลุเปาหมาย และเปาหมาย
บรรลุผลสําเร็จ ซ่ึงจะนําไปสูการสงเสริมและการปรับปรุงคุณภาพใหกับสถาบันอุดมศึกษาได โดย
ตัวช้ีมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) เปาหมาย (Goals) คือ ส่ิงท่ีนักศึกษาควรจะไดรับ เชน ความรู ความเขาใจ 
ทักษะการเรียน และ ทัศนคติท่ีดี เปนตน 

2) กระบวนการในการบรรลุเปาหมาย หมายถึง ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
(Facilities) เชน อาจารย/บุคลากรทางการศึกษา อาคารเรียน หองสมุด และส่ือ/อุปกรณตางๆ ท่ีชวย
ใหนักศึกษาสามารถบรรลุ  เปาหมายได 

3) ผลสัมฤทธ์ิ (Achievement) หรือ การท่ีเปาหมายบรรลุผลสําเร็จ นั่นคือ 
คุณภาพของบัณฑิตท่ีพึงปรารถนา  เชน  มีความรู ความสามารถ มีทักษะการเรียน และมีทัศนคติทีดี่ 
เปนตน 

นอกจากนั้น ยังไดกลาวถึงกรอบในการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษาไวดวยไดแก หลักสูตร (Curriculum) ส่ิงแวดลอมและทรัพยากรการเรียนรู (Environment 
and Resource) การสอนและการเรียนรู (Teaching and Learning) การประเมินและมาตรฐาน 
(Assessment and Standards) การแนะแนวและการสงเสริม/สนับสนุน (Guidance and Support) 
และผลผลิตและการควบคุมคุณภาพ (Outcomes and Quality Control) 
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ในเร่ืองนี้ องคการสหประชาชาติ (Unesco) (1998, อางใน อุทุมพร จามรมาน
และคณะ, 2544) ไดกลาวถึงมาตรฐานคุณภาพของอุดมศึกษาไว ดังนี้ 

1) คุณภาพของบุคลากร  ซ่ึงครอบคลุมถึงการท่ีบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
จะไดรับการยอมรับในสังคม และมีฐานะทางการเงินท่ีเหมาะสม มีความมุงม่ันท่ีจะลดความไมเทา
เทียมกันในบุคลากรอุดมศึกษา เชน ในสวนท่ีเกี่ยวกับเพศ การดูแลใหการจัดการเก่ียวกับทรัพยากร
บุคคลใหเปนไปอยางเปนธรรม (Merit Principle) การจัดใหบุคลากรทางการศึกษาฝกอบรมตามท่ี
บุคลากรตองการเพื่อใหทํางานไดอยางเต็มท่ีในสังคมท่ีกําลังเปล่ียนแปลง การวางระบบและสราง
แรงจูงใจเพื่อกระตุนใหนักวิจัยไดทํางานวิจัยเปนทีมสหวิทยาการและเปนโครงการเฉพาะเร่ือง 
(Thematic project) ซ่ึงแตกตางจากวิธีการท่ีทํามาแตเดิม ท่ีมักจะตางคนตางทํา 

2) คุณภาพของหลักสูตร ซ่ึงจะตองครอบคลุมถึงการดูแลเปนพิเศษในเร่ืองคํา
นิยามของจุดมุงหมายในการสอนท่ีจะตองใหสัมพันธกับขอกําหนดของงานและความจําเปนของ
สังคม การปรับกระบวนการสอนเพื่อสรางใหเด็กมีความกระตือรือรน(Active) และสามารถพัฒนา
ทักษะในการจัดการได การขยายและการเปดใหยืดหยุนมากข้ึน ในการใชอุปกรณเคร่ืองมือตาง ๆ 
เพื่อใหมีการใชอุปกรณเกี่ยวกับเทคโนโลยีขาวสาร ขอมูลไดอยางเต็มท่ีรวมถึงการพิจารณา
ส่ิงแวดลอมใหมีความพอเหมาะพอดีกับความเปนนานาชาติ และเครือขายของหลักสูตร นักศึกษา 
และครู 

3) คุณภาพของผูเรียน ผูเรียนถือไดวา เปนวัตถุดิบสําคัญของการอุดมศึกษา ซ่ึง
ควรจะไดรับการเอาใจใสเปนพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่องของการรับเขาท่ีจะตองใหสอดคลองกับ
ความสามารถและความตั้งใจของผูเรียนเอง นโยบายเชิงรุกเกี่ยวกับผูเรียนท่ีดอยโอกาสก็เปนส่ิงท่ี
ควรสนับสนุนใหเกิดข้ึน การแลกเปล่ียนเช่ือมโยงอุดมศึกษากับมัธยมศึกษาก็เปนส่ิงท่ีควรจัดทําข้ึน 
รวมท้ังเสริมใหหนวยงานท่ีดูแลในชวงเปล่ียนจากมัธยมศึกษามาสูอุดมศึกษา เพื่อไมใหการศึกษา
ตองขาดตอนไปก็เปนส่ิงท่ีควรสนับสนุนใหเกิดข้ึน 

4) คุณภาพของโครงสรางพื้นฐาน โครงสรางพื้นฐานรวมท้ังส่ิงแวดลอมท้ัง
ภายนอกภายในสถาบันจําเปนตองไดรับการดูแลใหมีคุณภาพสูง รวมทั้งโครงสรางท่ีสัมพันธกับ
การใชและการพัฒนาเทคโนโลยีขาวสารขอมูล ซ่ึงมีความสําคัญมากเชนกัน การสงเสริมใหเกิด
มหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Virtual University) ก็เปนส่ิงจําเปน ซ่ึงจะตองมากับระบบเครือขายและ
เคร่ืองมืออุปกรณทางการศึกษาทางไกลเปนองคประกอบสําคัญ 

5) คุณภาพของการจัดการ  คุณภาพของการจัดการท่ียูเนสโกเนนเปนพิเศษใน
การปฏิรูปนี้คือ การรวมมือกับหนวยและองคกรตาง ๆ ท่ีแวดลอมสถาบันอุดมศึกษาอยู เพราะ
เปนไปไมไดท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะอยูโดยแยกตัวโดดๆ จากสังคม 
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ซ่ึง วันชัย   ศิริชนะ  (2540: 8  อางใน อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) และ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2541: 35, อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) ไดกลาวถึง 
องคประกอบท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา ซ่ึงเปนตัวช้ีคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยไววา 
โดยท่ัวไปมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ มักกําหนดองคประกอบเบ้ืองตนท่ีจะมี
ผลกระทบตอคุณภาพการเรียนการสอน  ไดแก หลักสูตร คณาจารย หองสมุด ส่ือการศึกษา อุปกรณ
การศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา การวิจัยและการสรางองคความรูใหม องคประกอบ
เหลานี้ เปนเพียงสวนหน่ึงท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพของการผลิตบัณฑิต แตละสถาบันอาจเพิ่มเติม
องคประกอบท่ีเห็นวาจําเปน จะตองควบคุมตามความเหมาะสมโดยอิสระ หากองคประกอบตางๆ 
เหลานี้มีคุณภาพดี คุณภาพของบัณฑิตตองดีไปดวย จึงจําเปนตองสรางหรือพัฒนาระบบการ
ควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ เหลานี้ข้ึนใหเหมาะสม 

นอกจากนี้  นงลักษณ  วิรัชชัย และสุวิมล  วองวานิช ( 2541, อุทุมพร จามรมาน
และคณะ,   2544) ยังไดกลาวเพิ่มเติมไววา  ตัวบงช้ีคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา หรือตัวบงช้ีท่ีแสดง
ถึงผลการปฏิบัติงานท่ีดีของสถาบันอุดมศึกษา จะตองมีคุณสมบัติท่ีสําคัญท่ีสุด 3 ประการ คือ 
ประการแรก ตองมีความตรง (Validity) อันเปนคุณสมบัติทางเทคนิคท่ีสําคัญสูงสุด ถามีความตรง
แลวคุณสมบัติเร่ืองความเท่ียง ความแกรง ความเปนปรนัย ความสามารถแปลความหมายได ความ
คลอบคลุม เปนคุณสมบัติท่ีตามมา ประการท่ีสอง ตองมีความเหมาะสม (Appropriateness) ท้ังใน
ดานความสามารถปรับเปล่ียนได มีเกณฑในการเปรียบเทียบเหมาะสม ตลอดจนความเหมาะสมท่ี
จะใชเปนตัวบงช้ีผลการปฏิบัติงาน และประการท่ีสาม ตองมีคุณสมบัติดานปฏิบัติไดจริง 
(Practicality) คือวัดตัวบงช้ีไดสะดวก ไมยุงยาก ใชตนทุนตํ่าท้ังในการพัฒนา และการใชประโยชน
ตัวบงช้ีผลการปฏิบัติงาน 

ดังนั้น จึงสรุปมาตรฐานคุณภาพทางการอุดมศึกษา หรือคุณภาพในระดับ
มหาวิทยาลัยนาจะหมายถึงระดับของคุณภาพผลผลิตตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ไดแก 
งานวิจัย งานบริการทางวิชาการสูสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงแตละอยางอาจใหคํา
จํากัดความไดดังน้ี  (อุทุมพร จามรมานและคณะ, 2544) 

1) คุณภาพบัณฑิต หมายถึง คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงคของ  หลักสูตรนั้นๆ สอดคลองกับผูใชบัณฑิตในสาขาน้ันๆ ตลอดจนสอดคลองกับ
กําลังคนของประเทศ และไดมาตรฐานของการศึกษาในสาขานั้นๆ  

2) คุณภาพงานวิจัย หมายถึง งานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร 
(ใน–ตางประเทศ ) ท่ียอมรับในสาขานั้นๆ  

3) คุณภาพงานบริการทางวิชาการสูสังคม หมายถึง ระดับความรู ความ 
สามารถ ทักษะ ทัศนคติ ท่ีดีของท้ังผูใหและผูรับบริการทางวิชาการดังกลาวในสังคม/ชุมชน นั้นๆ  
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4) คุณภาพงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดแก ความรู ทัศนคติท่ีดี ทักษะ 
ความช่ืนชมของท้ังผูดําเนินงานและผูรับผลการดําเนินงานนั้น  

ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2550: 1 – 2)  อธิบายความสัมพันธ
เช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ โดยอางถึงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ใน หมวด 5 ท่ีวาดวยการบริหารและการจัด
การศึกษา มาตรา 31 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการมี อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมและ
กํากับดูแลการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา โดยใน
มาตรา 34 ไดกําหนดใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาท่ี พิจารณาเสนอมาตรฐานการ
อุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแหงชาติ และ
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ดังนั้น เพ่ือใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฯ คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา เพื่อใชเปน
กลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการ 
กําหนดนโยบายของสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาการอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษา
ฉบับนี้ ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีเปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมี
สาระสําคัญท่ี ครอบคลุมเปาหมายและหลักของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปน
มาตรฐานท่ี คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหทุก
สถาบันสามารถนําไปใช กําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได  

มาตรฐานการอุดมศึกษาที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 
สิงหาคม 2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดาน
การบริหาร จัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ
สังคมแหงการเรียนรู มาตรฐานยอยท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติท่ีประกอบดวย
มาตรฐานยอย 3 มาตรฐาน เชนกัน คือ มาตรฐานท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังใน
ฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษา มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคลองและสัมพันธกับ มาตรฐานยอยของ มาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใหการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ  

นอกจากมาตรฐานการอุดมศึกษาแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดทํา
เกณฑ มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีสงเสริมความเปนอิสระและความเปนเลิศของสถาบันอุดมศึกษา อาทิ 
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับ
ปริญญาในระบบ การศึกษาทางไกล เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ
วิชาชีพ รวมท้ังการพัฒนา คุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมี
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ความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซ่ึงทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
ยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับ การศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคุณภาพ
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

นอกจากนั้น  เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามท่ีกําหนด พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฯ ในหมวด 6 จึงไดกําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซ่ึง ประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของ กระบวนการบริหารจัดการศึกษา การพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดคํานึงถึง มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการ
อุดมศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาตัวบงช้ีภายใต องคประกอบคุณภาพ 9 ดานท่ีกําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ท้ังยังสัมพันธกับมาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ีเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุงเปาหมายไป ยังการพัฒนา
ผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีคาดหวัง ความเช่ือมโยงระหวาง มาตรฐาน
การศึกษา หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในภาพท่ี 2.1 ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพท่ี 2.1 แสดงความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานท่ี 1 
คุณลักษณะของคนไทยท่ี
พึงประสงคทั้งในฐานะ
พลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวทางการสรางสังคม
แหงการเรียนรู/สังคม

แหงความรู 

มาตรฐาน 
อุดมศึกษา 

มาตรฐานดาน
คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหารจัดการ
อุดมศึกษา 

มาตรฐานดานการสรางและ
พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู

หลักเกณฑ
กํากับ

มาตรฐาน 
รวมถึงกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 9 ดาน 

ผลผลิตทางการศึกษาท่ีไดคุณภาพและมาตรฐาน 



 32 

1.4 การออกแบบระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  

จะมีความเกี่ยวเน่ือง เช่ือมโยงสัมพันธกัน เปนระบบ ดังท่ี แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม 
(2552: 23) ไดนําเสนอในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม ปการศึกษา 2552  
อธิบายความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
โดยอางถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 48 ท่ีระบุวา  “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง”  ในขณะท่ีมาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน
ระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ
ทําการประเมินผลจาการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  ดังนั้น  การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินการเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ  ดวยเหตุนี้ 
ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (Output / Outcome)  ดังนั้น ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน ดังแผนภาพความสัมพันธระหวางการ
ประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก  ดังนี้  (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 23) 

 
ภาพท่ี 2.2 แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

จากแผนภาพจะเห็นวา เม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
แลว จําเปนตองจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ซ่ึงเปนผลจาก
การประกันคุณภาพภายในหรือเรียกวารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) 
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองมีลักษณะการวิจัยประเมินผลตนเองเปนประจําทุกป เพื่อ
นําเสนอหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปนเอกสารเช่ือมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพและรายงาน
ดังกลาวจะเสนอตอสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
เพื่อรับรองการประกันคุณภาพภายนอกตอไป 

นอกจากน้ัน อุทุมพร จามรมาน (2544)  นําเสนอวงจรการดําเนินการประกันคุณภาพ 
ดังแผนภาพตอไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2.3 แผนภาพวงจรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ขั้น 
ทุกคนในหนวยงาน 

ทําความเขาใจเกี่ยวกับ QA

ประชุมเพื่อจัดทําดัชน ี+ เกณฑ 

Audit Assess 

เก็บขอมูลตามดัชนีและตัดสินตามเกณฑ 

เขียนรายงาน 

Audit  SSR Assess  SAR 

ประชุมดู  SSR/SAR ประกันภายใน 

ทําแผนงานแกไข  พัฒนาคน  3  กลุม 

ทําข้ันท่ี  1-6  ซํ้า 

ทํา  SSR/SAR  ฉบับตอไป 

เตรียมตัวรับการตรวจสอบ/ประเมินจากภายนอก 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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จากแผนท้ังสองท่ีนําเสนอ ทําใหเห็นความสําคัญของการจัดทํารายงานประจําปของ
สถานศึกษา วาเปนเครื่องมือชวยใหคณะผูประเมินภายนอกสามารถวางแผนเพ่ือรวบรวม วิเคราะห
ขอมูล และประเมินคุณภาพสถาบันไดภายในเวลารวดเร็ว รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  จึง
เปนเคร่ืองมือสําหรับชวยประเมินคุณภาพภายนอก  

ดังนั้น จึงสรุปไดวาการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกมีความสัมพันธ
เช่ือมโยงกัน ระหวางสถาบันอุดมศึกษา หนวยงานตนสังกัด  รวมท้ังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ตางก็ตอง
เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโดยมีบทบาทหนาท่ีแตกตางกันไป 

 

1.5 ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา สรุปไดสามข้ัน คือ การควบคุมคุณภาพ (Quality 

Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
ซ่ึงแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 13) ในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
แสงธรรม ปการศึกษา 2552 กําหนดกระบวนการประกันคุณภาพประกอบดวยข้ันตอน ดังนี้ 

1) การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เปนสวนท่ีสถาบันจะตอง
จัดใหมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขององคประกอบตางๆท่ีจะมีผลตอคุณภาพการ
จัดการศึกษาและตองดําเนินการอยางเปนระบบ โดยใชหลักการของการควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสม
พรอมท้ังการมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการภายใน  

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึงการตรวจสอบผลการ
ดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่สถาบันจัดใหมีข้ึน โดยจะเปนการ
ตรวจสอบเชิงระบบ มุงเนนการพิจารณาวาระบบและกลไกนั้นมีคุณภาพหรือไม ไดใชระบบและ
กลไกท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใด และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําใหเช่ือถือไดหรือไมวาการจัด
การศึกษาจะเปนไปอยางมีคุณภาพ ซ่ึง อุมาพร จามรมาน (2544) เสนอวาการตรวจสอบคณภาพ
มุงเนนการตรวจสอบในคณะวิชาเปนหลัก 

3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดําเนินการของคณะ/สถาบันโดยภาพรวมวา เม่ือไดมีการใชระบบการประกันคุณภาพ หรือ ระบบ
ควบคุมคุณภาพแลวไดทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใดซ่ึง อุมาพร  
จามรมาน (2544) เสนอวาการตรวจสอบและประเมินคุณภาพนี้กระทําอยางเปนระบบ โดยมี
กฎเกณฑและแนวทางการดําเนินการท่ีชัดเจน 

สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกเปนการรายงานท่ีคณะผูประเมิน
ภายนอกดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการรวบรวมและศึกษาจากรายงานผลการ
ประเมินตนเองของสถาบันอุดมศึกษา ขอมูลจากเอกสารรายงานตางๆตลอดจนการเก็บรวบรวม
ขอมูลการปฏิบัติจริง จากการสังเกต สอบถาม สัมภาษณ ผูมีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย 
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เพ่ือประเมินสถานศึกษานั้นๆ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญคือ เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง อันจะสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตและ
ผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาโดยรวมตอไป 

กระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกประกอบดวยข้ันตอนหลักสามข้ันตอน  ไดแก 
1) ข้ันตอนกอนการตรวจเยีย่มสถาบันอุดมศึกษา  

เปนการวางแผนการประเมินเพื่อตอบโจทยการประเมินคุณภาพที่สําคัญ คือ
สถาบันจัดการศึกษาไดมาตรฐานคุณภาพ สมศ.หรือไม ถาได มีอะไรที่ เปนแบบปฏิบัติท่ีดี 
นวัตกรรมหรือแบบปฏิบัติท่ีเปนเลิศบางหรือไม ถายังไมไดมาตรฐานมีสาเหตุอะไร จะตอง
ดําเนินการอยางไร จึงจะไดมาตรฐานและทําอยางไรจึงจะพัฒนาสถาบันสูความเปนเลิศในทุก
ภารกิจ ตามอัตลักษณของสถาบัน และมีคุณภาพระดับสากล เพื่อดําเนินการตามหลักการ “เขาใจ 
เขาถึง แลวจึงเขาประเมิน” ผลการศึกษาเอกสารดังกลาว นําไปสูการสรุปเปนหลักฐาน (Profile) 
ของสถาบันซ่ึงแสดงถึงความเขาใจของคณะผูประเมิน ตอสถาบันอุดมศึกาท่ีมุงประเมิน 

2)   ข้ันตอนระหวางการตรวจเยี่ยม สถาบันอุดมศึกษา  
เปนการศึกษาเฉพาะกรณีอยางลุมลึก เพื่อใหเขาใจและเขาถึงซ่ึงมาตรฐานและ

คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริงพรอมท้ังระบุเหตุปจจัย แหงมาตรฐานคุณภาพดังกลาว โดย
การตรวจสอบขอมูลสามเสา ครอบคลุมท้ังปจจัยท่ีเปนสาเหตุ และผลที่เกิดข้ึน พรอมการวิเคราะห
และปฏิบัติภาคสนามรวมท้ังจัดทํารายงานสะสมเปนรายวัน เพื่อใหไดผลประเมินเบ้ืองตนท่ีนําไปสู
รายงานดวยวาจา เพื่อใหเกิดความเขาใจและยอมรับรวมกัน 

3)   ข้ันตอนหลังการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา  
เปนการจัดทํารายงานฉบับสมบูรณในรูปแบบบทความขนาดยาว เพื่อตอบโจทยผู

ประเมิน และสนองความตองการใชผลประเมินเพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานอยาง
ตอเน่ือง 
 

ตอนท่ี 2 การประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม 
2.1 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

จากแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนา
และการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยแสงธรรม กําหนดความหมาย หลักการ นโยบาย  
วัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึง
เปนขอมูลสูการจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้  (แผนกพัฒนา
คุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม, 2552: 12 – 28) 

 



 36 

2.1.1 ความหมาย 
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรมคุณภาพการศึกษา หมายถึง 
1) ความสามารถทางวิชาการในการสรางความรู และการถายทอดความรูใน

ดานปรัชญาศาสนา และเทววิทยา 
2) การตอบสนองวิสัยทัศน และพันธกิจเฉพาะของวิทยาลัย และสามเณราลัย

แสงธรรม การตอบสนองกลุมเปาหมายท่ีถูกตอง อยางเหมาะสม และเพียงพอ 
3) การใชทรัพยากรอยางคุมคา 
4) การมีขีดความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง 

2.1.2 หลักการและความจําเปนในการประกันคณุภาพการศึกษา 
วิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงพันธกิจหลักท่ีตอง

ปฏิบัติ ไดแก การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  วิทยาลัยแสงธรรมเล็งเห็นวาพันธกิจหลักท้ังส่ีประการมีความสําคัญอยางยิ่งในการ
พัฒนาประเทศ  จึงไดกําหนดคูมือคุณภาพ (Quality Manual) อยางเปนระบบเพ่ือใหการดําเนินงาน
ดานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพและเกิดความสัมฤทธิผลตามปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว 

นอกจากปรัชญา วิสัยทัศน และวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวแลว ยังมีปจจัยท้ัง
ภายนอกและภายในอีกหลายประการท่ีทําใหวิทยาลัยแสงธรรม จําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา ปจจัยดังกลาวไดแก 

1. วิทยาลัยแสงธรรมยังไมมีระบบประกันคุณภาพท่ีมีรูปแบบท่ีชัดเจน และ
บงช้ีไดวา การจัดการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม เปนไปอยางมีคุณภาพ 

2. ปจจุบันมีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษา และคุณภาพ
ของบัณฑิตท้ังภายในและภายนอกประเทศสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

3. วิทยาลัยแสงธรรมจําเปนตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อให
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

4. วิทยาลัยแสงธรรมมีความจําเปนตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวา
สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

5. วิทยาลัยแสงธรรมจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเปน
ประโยชนตอนักศึกษา ผูรับบริการ ผูปกครองในคริสตศาสนจักร รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

6. สังคมปจจุบันตองการระบบอุดมศึกษาท่ีโปรงใส(Transparency) และความ
รับผิดชอบท่ีสามารถตรวจสอบได (Accountability) 
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2.1.3 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
เพื่อใหการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาในวิทยาลัย  เปนไปอยางมีระบบ

และกลไกท่ีเหมาะสม  วิทยาลัยแสงธรรม โดยคณะกรรมการบริหาร ภายใตการรับรองจากสภา
วิทยาลัยแสงธรรมจึงไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพตามนโยบาย
วิทยาลัยแสงธรรมท่ีประกาศไวในการประชุมคณาจารยและอธิการบานคณะนักบวช เม่ือวันท่ี 23 
เดือน กุมภาพันธ พ.ศ 2538 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ 

1) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาใหมีระบบและกลไกใน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมี  ประสิทธิภาพ เพ่ือเปนเคร่ืองมือในการรักษามาตรฐานการศึกษา
ของวิทยาลัยแสงธรรม  ใหเปนท่ียอมรับในระดับสากล และสามารถแขงขันกับนานาชาติได 

2) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาขึ้นภายในวิทยาลัยอยางตอเนื่อง โดยมุงเนนการสรางกลไกการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) และจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานข้ึนเปนการภายใน 

3) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ท่ีเปนระบบท่ีเช่ือถือไดท้ังในระดับวิทยาลัยแสงธรรม และระดับหนวยงาน ตามท่ีวิทยาลัย 
แสงธรรม กําหนด 

4) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําผลการประเมินการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback)เพื่อปรับปรุงแกไขขอบกพรอง
ในการดําเนินการ และพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

5) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ังโดยบุคคลภายในและภายนอกวิทยาลัยแสงธรรม 

6) วิทยาลัยแสงธรรมสงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพท่ีมีระบบฐานขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ตอเน่ือง และเชื่อถือได 

7) วิทยาลัยแสงธรรมสง เสริมและใหการสนับสนุนในดานบุคลากร 
งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ เพ่ือใหการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

8) วิทยาลัยแสงธรรมกําหนดใหมีคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัยแสงธรรม ข้ึนสองคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการ
อํานวยการ และ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

9) เพื่อใหการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ วิทยาลัย จึงใหมีการปรับปรุงระบบการบริหารงานขององคกร และการบริหารงาน
บุคคลท่ีไมใชงานสอนโดยตรงไปพรอมกัน 
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2.1.4 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
จากการศึกษาหลักการประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงถือเปนสวนสําคัญของ

กระบวนการประกันคุณภาพท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
1) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงาน และ

สถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีวิทยาลัยกําหนดข้ึน ท้ังนี้ โดยวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและได
มาตรฐาน 

2) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในวิทยาลัยทราบสถานภาพของ
ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และ
เปาประสงค (Goals) ท่ีไดตั้งไว 

3) เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในวิทยาลัยทราบจุดแข็ง จุดท่ีควร
ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดท่ี
ควรปรับปรุงของวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

4) เพื่อใหขอมูลสาธารณะท่ีเปนประโยชนตอผูท่ีมีสวนไดสวนเสีย  ทําให
ม่ันใจวาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5) เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดของวิทยาลัยมีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

นอกจากนั้น การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของอุดมศึกษาเปนเร่ืองสําคัญและ
จําเปนอยางยิ่ง  เคร่ืองมือสําคัญท่ีจะชวยกระตุนใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องก็คือการประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 

1) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของวิทยาลัยในการดําเนินภารกิจดานตาง ๆ 
2) เพื่อกระตุนเตือนใหวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ

บริหารอยางตอเน่ือง 
3) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 
4) เพื่อชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก

วิทยาลัยและหนวยงานตนสังกัด 
5) เพื่อสงเสริมใหวิทยาลัยมีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยาง

ตอเน่ือง 
6) เพื่อรายงานสถานภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ

วิทยาลัยตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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หลักการดังกลาว สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยแสงธรรม เสนอวัตถุประสงคการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนก
พัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 15) 

1) เพื่อพัฒนาคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา (บัณฑิต การวิจัย การบริการ
ทางวิชาการ สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

2) เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
วิทยาลัยแสงธรรม อยางเปนระบบและตอเน่ือง 

3) เพื่อใหสังคมยอมรับและม่ันใจในคุณภาพของผลผลิต และประสิทธิภาพในการ
ดําเนินการของบุคลากรในวิทยาลัยแสงธรรม 

4) เพื่อประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพของผลผลิต และประสิทธิภาพใน
การดําเนินการของบุคลากรในวิทยาลัยแสงธรรม แกผูประสงคเขาศึกษา นักศึกษา ผูปกครอง 
ผูรับบริการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2.1.5 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม  

พิจารณาผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ (แผนก
พัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 15) 

1) วิทยาลัยแสงธรรม จะไดผลผลิตจากพันธกิจหลักท้ังส่ีประการ ไดแก 
บัณฑิต  งานวิจัย งานการบริการวิชาการแกสังคม และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาม 
อัตลักษณของวิทยาลัยแสงธรรมท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน 

2) วิทยา ลัยแสงธรรมจะมีระบบการบริหารและการปฏิ บัติ ง าน ท่ี มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

3) วิทยาลัยแสงธรรมจะไดรับการยอมรับและความม่ันใจจากสังคมวาเปน
สถาบันท่ีใหผลผลิต และการบริการท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง 

4) วิทยาลัยแสงธรรม จะมีการพัฒนาองคความรู และภารกิจท่ีเปนประโยชน
และสอดคลองกับความตองการของสังคม ประเทศชาติและคริสตศาสนจักร 

5) วิทยาลัยแสงธรรมจะมีการพัฒนาองคความรูและภารกิจท่ีเปนสากล และ
ไดรับการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 

6) วิทยาลัยแสงธรรม จะไดบุคลากรผูนําทางศาสนาซึ่งเรียกวา “พระสงฆ
(บาทหลวง) นักบวช และครู คําสอน” ท่ีเพียบพรอมดวยความรู ความสามารถในทุกๆ ดาน เพื่อรับ
ใชคริสตศาสนจักร สังคม และประเทศชาติใหม่ันคงและเจริญกาวหนายิ่งๆ ข้ึนไป 
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2.1.6 ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการในรูปแบบการเปนสถาบันอุดมศึกษา

เอกชนในประเทศไทย สงผลใหคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในวิทยาลัยแสงธรรม  นํารูปแบบและระบบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  ซ่ึงหลักการประกัน
คุณภาพการศึกษา วาเปนกระบวนการที่ประกอบดวยข้ันตอนตางๆ อยางเปนระบบและอยาง
ตอเน่ือง ประกอบดวย 

1) การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control)  โดยจัดใหมีระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในวิทยาลัย  พรอมท้ังมีระบบตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินการดวย 

2) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) เปนการตรวจสอบเชิงระบบดวย
คูมือคุณภาพ (Quality Manual) มุงเนนการตรวจสอบการาจัดการศึกษาและหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาท่ีสอดคลองกับภารกิจท้ัง 4 ประการเปนหลัก 

3) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เปนการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยในภาพรวม เพ่ือใหเกิดความมั่นใจวา วิทยาลัยไดดําเนินการตามภารกิจหลัก
อยางมีคุณภาพ 

โดยมีระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย
แสงธรรม ดวยการประสานงานดานการประกันคุณภาพการศึกษากับหนวยงานวิชาการและ
หนวยงานสนับสนุนงานวิชาการ  ซ่ึงครอบคลุมท้ังการควบคุม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงาน ดังตอไปนี้ (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 32 – 33) 

การประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

 ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน 

     
     
     +
    

ภาพท่ี 2.4 แสดงระบบ กลไกและการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัยแสงธรรม 

Internal Quality Assurance

Quality Control Quality Auditing Quality Assessment 

Input Value-Added Process Quality Output 

Quality Assurance 
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ซ่ึงแผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม (2552: 32 – 33) อธิบายความหมาย
ของคําสัญ ดังนี้      

คุณภาพ  (Quality) หมายถึงผลรวมของคุณลักษณะและคุณสมบัติของผลิตผล 
(บัณฑิต งานวิจัย ผลงานบริการวิชาการ) ท่ีตอบสนองตอความตองการที่กําหนด 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึงการทํากิจกรรม 
หรือ การปฏิบัติการอยางมีระบบ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจใน
คุณภาพและมาตรฐาน แบงเปนการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายใน หมายถึงการดําเนินการภายในของคณะและของ
วิทยาลัยเพื่อควบคุมองคประกอบท่ีมีผลตอการศึกษา โดยมีระบบและกลไกควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และ ประเมินคุณภาพอยางตอเน่ือง 

การประกันคุณภาพภายนอก หมายถึงการดําเนินการโดยองคกรภายนอก
วิทยาลัย เชน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สม
ศ.  เพื่อประเมินการดําเนินงานควบคุมคุณภาพและรับรอง เพื่อใหสังคมมั่นใจวาวิทยาลัยมีการจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  หมายถึง การตรวจสอบระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อตัดสินวาวิทยาลัยได
ดําเนินการตามระบบและกลไกท่ีไดกําหนดไวมากนอยเพียงใด  การตรวจสอบนี้ไดดําเนินการใน 3 
ระดับ คือ การตรวจสอบภายในระดับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุนวิชาการ  การตรวจสอบ
ภายในระดับวิทยาลัย และการตรวจสอบจากองคกรภายนอก 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึงการประเมินผลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยโดยภาพรวมวาเม่ือไดมีการใชระบบประกันคุณภาพแลวทําใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงเชิงคุณภาพมากนอยเพียงใด 

 

2.2 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ในเร่ืองนี้ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

กําหนดแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม วามีกระบวน
ดังตอไปนี้  (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 29) 

1) การประกาศนโยบายและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) การกําหนดหลักเกณฑ วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการดําเนินการใหบุคลากรรับทราบ

โดยทั่วไป นับต้ังแตกําหนดองคประกอบ ดัชนีท่ีมีผลตอคุณภาพ การควบคุมคุณภาพภายใน การ
ตรวจสอบประเมินคุณภาพ 
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3) การสรางความรับรูและการยอมรับในระบบการประกันคุณภาพที่ไดกําหนดข้ึน 
เพื่อนําไปสูการรวมมือรวมใจอยางแทจริง 

4) การกําหนดจัดทําคูมือคุณภาพ (Quality Manual) เพื่อใชเปนคูมือในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพ 

5) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
6) การจัดทําแบบฟอรมการปฏิบัติงาน การรายงานตางๆ เพื่อความสะดวกในการ

ปฏิบัติ 
7) มีการกํากับ ดูแล ใหมีการปฏิบัติตามระบบควบคุมคุณภาพท่ีไดจัดใหมีข้ึนอยาง

ตอเน่ือง 
8) มีการจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง / รายงานการประเมินตนเอง และการ

เตรียมพรอม เพื่อรับการ ตรวจสอบ / ประเมินจากภายในและภายนอก 
9) มีการตรวจสอบ / ประเมินภายในเปนระยะ ๆ  (ปละ 1 คร้ัง) 
10) มีการรับการตรวจสอบและประเมินจากภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษา 
11) การจัดใหมีหนวยงาน / ผูรับผิดชอบ ท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาเปนการเฉพาะ 
ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม  ภายใตการกํากับและ

ติดตามคณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม ผาน
ทางการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานอยางเปนระบบ ตอเนื่อง ตามสายงานและเปนคณะทํางาน 
(คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม, 2550) ในการกําหนด
นโยบาย   รวมท้ังระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดข้ันตอนการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditing หรือ IQA) เพื่อเปนแนวทางการตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ โดยแยกเปนสองระดับ คือ การตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับ
หนวยงาน โดยคณะกรรมการภายในหนวยงานเอง และการตรวจประเมนคุณภาพภายในจาก
คณะกรรมการภายนอกหนวยงานท่ีจะตรวจประเมินผลการประเมินตนเองของหนวยงานนั้น โดยมี
แนวทางการดําเนินงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ดังนี้ 

1) วิทยาลัยจะตรวจประเมินคุณภาพภายในของคณะวิชา และหนวยงานสนับสนุน
ทางวิชาการ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ ระดับประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
หนวยงาน (IQA) ท่ีวิทยาลัยแตงต้ัง หลังจากที่หนวยงานไดมีการตรวจประเมินภายในและจัดทํา
รายงานการประเมินตนเองเรียบรอยแลว 

2) จัดใหมีการตรวจประเมินภายในเปนระยะ ทุกปการศึกษา 
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3) การตรวจประเมินคุณภาพภายใน เร่ิมตนดวยการศึกษาตนเองของคณะวิชา และ
ของหนวยงานสนับสนุนวิชาการ แลวจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report  หรือ 
SAR)  

4) วิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในเพื่อทําหนาท่ีตาม
กําหนด 

5) แผนกพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประสานงานกับคณะวิชาและหนวยงานสนับสนุน
วิชาการเพ่ือแจงกําหนดการวันตรวจประเมินตนเองระดับประกันคุณภาพภายในหนวยงาน  (IQA) 

6) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในระดับประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยงาน  (IQA) จะดําเนินการตรวจประเมินตามวัน เวลาท่ีกําหนด 

7) วันสุดทายมีการสรุปและรายงานผลดวยวาจา จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในตอบุคลากรทุกระดับ เพื่อนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปสูการวางแผนปฏิบัติการ
ประจําปตอไป 

ซ่ึง แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแสงธรรม   ซ่ึงเปนหนวยงานในสํานังานฝายบริหาร 
ท่ีคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมจัดต้ังข้ึนตามโครงสรางการบริหารงานภายในสถาบัน 
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา ไดกําหนดกลไกการดําเนินงานในรูปแบบ
คณะกรรมการ/หนวยงานท่ีกําหนดผูรับผิดชอบ ตามโครงสราง ดังน้ี (แผนกพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัย
แสงธรรม, 2552: 30) 
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ภาพท่ี 2.5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัย 
 

และกําหนดใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนการปฏิบัติการใน
ภารกิจท่ีดําเนินการอยางเปนระบบ ตามแผนท่ีกําหนดไว พรอมท้ังมีการติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหไดคุณภาพของการศึกษาตามท่ีกําหนด วิทยาลัยจึง
ตองมีการดําเนินการควบคุมคุณภาพภายใน และพรอมใหองคกรภายนอกมาตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินงาน โดยมีข้ันตอนการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัย ดังนี้  (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 31) 

 

หนวยงานภายนอก 
สาธารณชน สภาวิทยาลัย 

วิทยาลัย 

คณะกรรมการวางแผนพัฒนา
และการประกนัคณภาพ

หนวยงานประกันคุณภาพ 
วิทยาลัย 

ศูนยวิจัยฯ คณะ  สาขาวิชา สํานักงาน 

กรรมการประกันคุณภาพ 
ศูนยวิจัยฯ /คณะ / สํานกั 

หนวยงานประกันคุณภาพ 
ศูนยวิจัยฯ / คณะ / สํานกั 
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1) วิทยาลัยพัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย 
1.1) วิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการทํางานเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ 

1.1.1) จัดทํานโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
1.1.2) กําหนดปจจัยหรือองคประกอบท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลัย 
1.1.3) พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปจจัยหรือองคประกอบ

ท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา 
1.1.4) จัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางใน

การดําเนินการและตรวจสอบผลการดําเนินการ 
1.2) วิทยาลัยจัดประชุมสัมมนาแกผูบริหาร อาจารย และเจาหนาท่ี เปนระยะๆ 

เพื่อสรางความเขาใจและระดมความคิดเห็นเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา  นโยบาย แนวปฏิบัติ 
และขอความรวมมือจากบุคลากรท่ีเกี่ยวของในการดําเนินการเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.3) วิทยาลัยประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวิทยาลัย 

1.4) วิทยาลัย ศูนยวิจัยฯ คณะ สํานักงาน ตั้งหนวยงานใหมหรือมอบหมาย
หนวยงานและบุคคลที่ มีอยู เดิมรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  รวมท้ังแตง ต้ัง
คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือกํากับ ดูแล สงเสริมสนับสนุน 
และใหคําปรึกษาในเร่ืองประกันคุณภาพการศึกษา  คณะกรรมการวางแผนพัฒนาและการประกัน
คุณภาพการศึกษาควรประกอบดวย คณบดี หัวหนาสาขาวิชา  ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสํานัก/
สํานักงาน 

1.5) คณะ  ศูนยฯ สํานักงาน กําหนดวันท่ีเร่ิมปฏิบัติการการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงาน 

1.6) วิทยาลัย ศูนยฯ คณะ สํานัก กําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าและข้ันสูงและเง่ือนไข
เวลาท่ีตองการบรรลุ ดําเนินการควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ตามแนวทางท่ีกําหน 

1.7) วิทยาลัยระบุดัชนีและตัวบงช้ีคุณภาพการศึกษา 
1.8) วิทยาลัยพัฒนาระบบเครือขายของฐานขอมูลกลางและระบบรายงาน เพื่อ

รับ-สง และปอนกลับขอมูลกับคณะ ศูนยฯ  สํานัก 
1.9) วิทยาลัยพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการของคณะ 

ศูนยฯ สํานัก 
1.10) วิทยาลัยดําเนินการตรวจสอบระบบควบคุมคุณภาพ และติดตามประเมิน

คุณภาพการดําเนินงานภายในวิทยาลัย 
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2) วิทยาลัยเตรียมความพรอมสําหรับการตรวจสอบและประเมินโดยองคกรภายนอก 
2.1) คณะ ศูนยฯ สํานัก และวิทยาลัย จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง (Self Study 

Report –SSR) และรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report – SAR) ตามแบบเอกสารที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติและสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  กําหนด 

2.2) คณะ ศูนยฯ สํานัก และวิทยาลัย ใหขอมูลแกคณะกรรมการที่มาตรวจสอบ
ประเมินและรับรองวิทยาลัย (Accreditation) 

2.3) คณะ ศูนยฯ สํานัก รับขอมูลจากคณะกรรมการท่ีมาประเมิน เพื่อปรับปรุง แกไข 
พัฒนาตอไป 
 

2.3 วงจรการประกันคุณภาพ 
ในเร่ืองวงจรการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม  

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (2551) ไดศึกษาและดําเนินงานตาม
กระบวนการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาครบ
กระบวนการ เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาท่ัวไป ดังรายละเอียดท่ีนําเสนอไปแลวขางตน โดยสรุป
ดวยแผนภาพท่ีแสดงถึงวงจรการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม ดังตอไปนี้  
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ภาพท่ี 2.6 วงจรการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม (QA) 
 
 

การประเมิน 
(ซ้ํา) ดวยเกณฑ
ของวิทยาลัย 

ทุกคนในหนวยงาน 
ทําความเขาใจเก่ียวกับ QA 

ประชุมเพ่ือจัดทําดัชนี + เกณฑตัดสิน 
- ระดับวิทยาลัย 
- ระดับหนวยงาน QA 

Audit Assess 

เก็บขอมูลตามดัชนีและตามเกณฑตัดสิน 

เขียนรายงาน 

Audit  SSR Assess  (SAR 1) 

ประชุมพิจารณ สรุป สังเคราะห  SSR/SAR1 
ประกันภายใน 
หนวยงาน (QA) 

 

SAR 3 

QAR วิทยาลัย 

SAR 2 
การตรวจประเมินคุณภาพโดยคณะผูประเมิน

ของวิทยาลัย  SAR 2 + SAR 3 

รายงาน สกอ. + รองรับ สมศ. 

จัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัยทั้งระบบ QAR 
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2.4 โมเดลการประกันคุณภาพ 
ในเร่ืองโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม คณะกรรมการ

วางแผนพัฒนาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม (2551) ไดนําแนวทาง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (2550) มาเปนรูปแบบ โดยคํานึงถึงองคประกอบ
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใชเปนแนวทางในการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาท้ัง 9 ดาน ไดแก ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ  การเรียนการ
สอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   การบริหารและการจัดการ  การเงินและงบประมาณ และระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ โดยมุงคุณภาพ   ประสิทธิภาพและประสิทธิผลท่ีสัมพันธกัน ดังตอไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.7 ตารางโมเดลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

 

2.5 คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม 
คุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม ดําเนินตามตามมติของคณะกรรมการบริหาร

วิทยาลัยแสงธรรม  ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากสภาวิทยาลัยแสงธรรม (สภาวิทยาลัยแสงธรรม, 2549)  
ใหอยูกลุมสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม  กลาวคือ เปนกลุมสถาบันอุดมศึกษาท่ีได
ปฏิบัติพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา โดยการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีเปนสวนใหญ ผลิต
บัณฑิตระดับสูงในบางสาขาวิชาและเนนการพัฒนาสังคม โดยการประยุกตความรูเพื่อบริการ

ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค 
และแผนของคณะ 

การเรียนการสอน  (ผลิตบัณฑิต) 
การวิจยั 
การบริการทางวิชาการ 
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มุงคุณภาพ 

การบริหารและจัดการ 
การเงินและงบประมาณ 
การประกันคุณภาพ 

มุงประสิทธิภาพ/ 
ประสิทธิผล 
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วิชาการ/วิชาชีพแกสังคม (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน), 2549 อางใน แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552:19)โดยวิทยาลัยแสงธรรมดําเนินการตาม
มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษาตามกลุมสาขาวิชา ใชแนวทางการแบงกลุมตามแบบของระบบ
การรับเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา วิทยาลัยแสงธรรมจัดอยูในกลุมสาขาวิชามนุษยและ
สังคมศาสตร (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 19 – 20)  

ท้ังนี้ มีการนําเสนอความเกีย่วเนื่องระหวางพันธกิจของสถาบันกับองคประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วไป ดังตารางแสดงคุณภาพมาตรฐาน
ของวิทยาลัยแสงธรรม ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.3 แสดงคุณภาพมาตรฐานของวิทยาลัยแสงธรรม 

4  พันธกิจ 9  องคประกอบ 
 1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนงาน   
1.  ผลิตบัณฑิต 2. การเรียนการสอน 
 3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
2,  การวิจยั 4. การวิจยั 
3. การบริการวิชาการแกสังคม 5. การบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
5. อ่ืนๆ 7. การบริหารและการจดัการ 
 8. การเงินและงบประมาณ 
 9. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

โดยกําหนดพนัธกิจ เปาหมาย ดังตารางตอไปนี้ (แผนกพฒันาคุณภาพฯ, 2552: 39) 
 

ตารางท่ี 2.4 พนัธกิจและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับคณะวิชา / หนวยงาน) 

พันธกิจ สัดสวนพันธกิจ 
(%) 

กิจกรรมเชิงคุณภาพ ดัชนีเชงิปริมาณ 

1.  การเรียนการสอน 40   
2.  การวิจยัและผลงานทาง
วิชาการ 

20   

3. การบริการทางวิชาการ 30   
4. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

10   
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ตารางท่ี 2.5 ตัวอยาง พันธกจิหลักและเปาหมายในการประกันคุณภาพการศึกษา(ระดับคณะวิชา) 
เปาหมาย 

พันธกิจ 
สัดสวนพันธกิจ (%) กิจกรรมเชิงคุณภาพ ดัชนีเชิงปริมาณ 

- ปรับปรุงการเรียนการ
สอนใหมีเน้ือหาที่ทันสมัย
และนําไปใชได 

ทุกป 

- จัดการเรียนการสอนเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

30% ของรายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน 

- มีแผนการสอนทุกหัวขอ ทุกรายวิชา 
- มีการประเมินรายวิชา ทุกรายวิชา 
- มีการวิเคราะหขอสอบ ทุกรายวิชา 
- มีการจัดทํามาตรฐาน
ขอสอบ 

ทุกรายวิชา 

1.  การเรียนการสอน 40 

- ประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

ทุกป 

- มีงานวิจัยที่มีคุณภาพ ทุกหนวยงาน 
- สนับสนุนทุนวิจัย จัดสรร งปม. ที่

แนนอน และ
ตอเนื่องทุกป 

2.  การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 20 

- มีการนําเสนอผลงานวิจัย
ในลักษณะตาง ๆ อยาง
ตอเนื่อง 

ทุกป 

- โครงการบริการวิชาการ
แกชุมชน 

อยางนอย 1 
โครงการตอป 

- บริการวิชาการ ณ 
สถานท่ีปฏิบัติการสถาน
ปฏิบัติการ 

เฉล่ียคนละ ...ชม./ 
เดือน 

3. การบริการทางวิชากร 30 

- บริการขอมูลขาวสาร
ทางวิชาการ 

ตลอดเวลา 

4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 10 - สงเสริมใหนักศึกษา
ตระหนักถึงบทบาทของ
ตนเองในการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒน ธรรม 
จรรยาบรรณในวิชาชีพ 

-  อยางนอย 1 
รายวิชาที่มีเน้ือหา

ดานน้ิ 
-  สอดแทรกใน
กิจกรรมพัฒนา

นักศึกษาทุกกิจกรรม 
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นอกจากนั้น เพื่อการลงสูการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม คณะกรรมการวาง
แผนพัฒนาและประกันคุณภาพ ซ่ึงไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหาร วิทยาลัยแสงธรรมได
กําหนดเปาหมายคุณภาพและผูรับผิดชอบ ดังตารางตอไปน้ี (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 40 – 43) 
 

ตารางท่ี 2.6 เปาหมายและผูรับผิดชอบในการรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัว
บงช้ีคุณภาพ 

หนวยงาน 
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้ คณะวิชา/

สาขาวิชา 
ศูนย/ 

สํานัก(งาน) 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย
คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญาปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 

   
 

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนการดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงช้ี
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

  

รองอธิการบดีทุก
ฝาย+ผูอํานวยการ  
หัวหนาสํานักงาน

คณะวิชา 
3 

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
บงช้ีของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

  
ผูอํานวยการ + หัวหนา

สํานักงานคณะ 
3 

องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน     
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

  
คณบดี   + หัวหนา

สาขาวิชา 
3 

2.2มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

  
คณบดี   + หัวหนา

สาขาวิชา 
3 

2.3มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
3 

2.4จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
2 

2.5สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
3 

2.6สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผศ. รศ. ศ. 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
1 
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ตารางท่ี 2.6 (ตอ)     
หนวยงาน 

องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้ คณะวิชา/
สาขาวิชา 

ศูนย/ 
สํานัก(งาน) 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย
คุณภาพ 

2.7มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย   

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ+ผอ.สํานักงาน

ฝายบริหาร 
3 

2.8มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการ
สอน 

  
ผอ.ศูนยวิจัยฯ +
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
3 

2.9รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
3 

2.10 คุณภาพของการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
1 

2 .11  ระดับความพึงพอใจของนายจ าง 
ผูประกอบการ ผูใชบัณฑิต 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
3 

2.12 รอยละของนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ
วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา  สุขภาพ 
ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ 
1 

2.13รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษา ซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธฯ 

เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 

    

3.1  มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
  

ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ+ผอ.

สํานักงานฝายบริหาร 
3 

3 . 2  มีการส ง เส ริม กิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค 
 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

กิจการ 
3 
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ตารางท่ี 2.6 (ตอ)     
หนวยงาน 

องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้ คณะวิชา/
สาขาวิชา 

ศูนย/ 
สํานัก(งาน) 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย
คุณภาพ 

องคประกอบท่ี 4  การวิจัย     
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  
ผอ.ศูนยวิจัยฯ   

 
3 

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

  ผอ.ศูนยวิจัยฯ 3 

4.3เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

  
ผอ.ศูนยวิจัยฯ 

+ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร 

2 

4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตี พิ มพ เ ผยแพร  ได รั บการจั ดทะ เบี ยน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือ
นําไปใชประโยชนทั้ งในระดับชาติและ
นานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

  
ผอ.ศูนยวิจัยฯ 

+หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ 

2 

4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
อางอิงใน refereed journal หรือในฐาน 
ขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ     
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

  
หัวหนาสํานักงานคณะฯ +
ผอ.สํานักงานฝายกิจการ 

3 

5.2รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

  
หัวหนาสํานักงาน

คณะฯ+ผอ.สํานักงาน
ฝายกิจการ 

3 

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

  

หัวหนาสํานักงาน
คณะฯ 

+ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ 

3 
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ตารางท่ี 2.6 (ตอ)     
หนวยงาน 

องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้ คณะวิชา/
สาขาวิชา 

ศูนย/ 
สํานัก(งาน) 

ผูรับผิดชอบ 
เปาหมาย
คุณภาพ 

     
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ   

หัวหนาสํานักงานคณะฯ 
+ผอ.สํานักงานฝาย

กิจการ 
2 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 

  
หัวหนาสํานักงานคณะฯ 

+ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ 

1 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

  
 

 

6 .1  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม   

ผอ.สํานักงานฝาย
กิจการ+หัวหนา
สํานักงานคณะฯ 

3 

6.2 มีผลงานหรือช้ินงานการพัฒนาองค
ความรูและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

- - - - 

6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒธรรม 

- - - - 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ     
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันในระดับสากล 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
2 

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของ
สถาบัน 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
2 

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู 
  

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร 

2 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคล  เ พ่ื อพัฒนาและธํ า รงรั กษาไว ให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
3 

 
 

    

                                                 
 เฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบณัฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 2.6 (ตอ)     

หนวยงาน 
องคประกอบคุณภาพ และ ตัวบงชี้ คณะวิชา/

สาขาวิชา 
ศูนย/ 

สํานัก(งาน) 
ผูรับผิดชอบ 

เปาหมาย
คุณภาพ 

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการ
บริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
2 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคลากรภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
2 

7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล 
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
1 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
2 

7 .9 ระดับความสํา เร็จของการถายทอด
ตัวช้ีวัดและเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล 

  
ผอ.สํานักงานฝาย

บริหาร 
3 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  
รองอธิการบดีฝายตางๆ 

+ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร 

3 

8.2มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน   

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร+ หัวหนา
สํานักงานคณะฯ 

3 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

  
 

 

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่ เปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

  
รองอธิการบดีทุกฝาย 
+ผอ.สํานักงาน/ศูนย 

3 

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา   

ผอ.สํานักงานฝาย
บริหาร 

(แผนกพัฒนาฯ) 
3 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

  
รองอธิการบดีทุกฝาย+
ผอ.สํานักงาน/ศูนย 

3 
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วิทยาลัยแสงธรรมไดริเร่ิมการประกันคุณภาพการศึกษาต้ังแตปการศึกษา 2543 เพื่อให
เปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  ท่ีกําหนดใหสถานศึกษาทุกระดับ
ตองมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยเริ่ม
ดําเนินการตามแนวทางท่ีทบวงมหาวิทยาลัยหรือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
กําหนด  ซ่ึงวิทยาลัยแสงธรรมไดพัฒนาตัวบงช้ีคุณภาพ วิธีการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบมาตรฐานของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน)  เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังแรกเม่ือ 24-25 มกราคม 2548  ตอมาได
พัฒนาดัชนีบงช้ีคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา รวมกับองคประกอบมาตรฐาน 7 องคประกอบของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)  (แผนกพัฒนาคุณภาพฯ, 2552: 38) 

 

วิทยาลัยไดดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษามาชวงระยะเวลาหน่ึง พบวามี
ความจําเปนในการปรับตัวบงช้ีใหเกิดการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัย 
วิทยาลัยจึงไดจัดใหมีการประชุมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ “การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา”  การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง“การควบคุมคุณภาพและเคร่ืองมือท่ีใชใน
การบริหารจัดการคุณภาพ”  และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง” โดยใหบุคลากรท้ังผูบริหาร คณาจารยประจํา และเจาหนาท่ีท่ีมาสวนเกี่ยวของทุก
คนมีสวนรวมในกิจกรรม และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามีความเห็นวาควรมีคูมือใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานแตละหนวยงานทั้งหนวยงานวิชาการ และ
หนวยงานสนับสนุนวิชาการ เพื่อเปนการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงาน มีการ
ตรวจสอบแกไขปญหา การประเมินผล การกําหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใหเกิด
คุณภาพการศึกษาอยางแทจริง จนผานการประเมินคุณภาพภายนอกคร้ังท่ีสองเม่ือ วันท่ี 4 
กุมภาพันธ 2551   

 

ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบท่ี  2 มีการนําเสนอเกี่ยวกับ
ลักษณะเฉพาะของวิทยาลัยแสงธรรม คือ การเปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังท่ี ปรีชา  
ชางขวัญยืน (2551: สัมภาษณ) ประธานคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบ 1 (พ.ศ. 
2548) และ รอบ 2 (พ.ศ. 2551) ใหคํานิยามวา วิทยาลัยแสงธรรมเปน “Seminary” (สามเณราลัย) 
เปนสถาบันสําหรับการอบรมผูเตรียมตัวเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร ดังนั้นการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม จึงมีอัตลักษณท่ีตางจากการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดนําเสนอวา “วิทยาลัยแสงธรรมเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมี
ลักษณะเฉพาะ ไมเพียงตางกับสถาบันอุดมศึกษาของฝายฆราวาส แตยังตางกับสถาบันอุดมศึกษา
ของฝายศาสนาดวยกัน คือ มีจุดประสงคเพื่อสรางนักบวชท่ีสามารถบริหารองคการและเผยแผ
ศาสนา” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 14) และ “วิทยาลัยเปนสถาบันการศึกษาทางคริสตศาสนา 
ภายใตการควบคุมดูแลของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทย (สภา
พระสังฆราช)”  (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 19) 

ดังนั้น การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรม ในฐานะเปน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ดังท่ีคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิเคราะหจุดเดนของวิทยาลัย 
แสงธรรมวา “เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางท่ีมุงผลิตบัณฑิตใหพรอมซ่ึงความรูทางดานปรัชญา 
ศาสนาและเทววิทยา ความประพฤติท่ีเปยมดวยคุณธรรม จริยธรรม และศักยภาพที่จะสรางเสริม
คุณคาแหงมนุษยชาติและมีความสามารถในการช้ีนําและพัฒนาสังคม” (คณะผูตรวจประเมิน, 2551: 
12)  กลาวคือ วิทยาลัยแสงธรรมเปน “สามเณราลัย”  (Seminary) ดังท่ี ปรีชา  ชางขวัญยืน กลาวไว
ในการมาตรวจประเมิน (ปรีชา  ชางขวัญยืน, สัมภาษณ)กลาวคือ เปนสถาบันอบรมศึกษาเพื่อเตรียม
นักศึกษาสูการเปนบาทหลวง ดังนั้น หลักการพื้นฐานเพื่อประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมจึงตองดําเนินบนกรอบ/บริบทของคริสตศาสนจักรคาทอลิกและ
เจตนารมณของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ประเทศไทย (สภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิก
แหงประเทศไทย) ซ่ึงมีพื้นฐานบนคําสอนของสภาสังคายนาวาติกัน คร้ังท่ี 2 และประมวลกฎหมาย
คริสตศาสนจักร3  มาเปนองคประกอบท่ีควรพิจารณาควบคูกับการเปนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใน
ประเทศไทย ท่ีดําเนินตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย (ในอดีต) หรือสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามรูปแบบของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
โดยเฉพาะการดําเนินตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงมีระบุในพระราชบัญญัติสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  มาตรา 6 ท่ีวา  “สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย มี
วัตถุประสงคในการใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพช้ันสูง ทําการสอน ทําการวิจัย 
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ”   

 

อยางไรก็ตาม แมวาระบบการเรียนการสอน การบริหารจัดการ ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมจะมีลักษณะพิเศษ แตวิทยาลัยฯ ยังคงใหความสําคัญอยางยิ่งตอ
บริบทของ “ความเปนไทย” วิทยาลัยแสงธรรมไมละเลยที่จะสงเสริมใหผูบริหาร คณาจารย เจาหน
ท่ีและนักศึกษามีจิตสํานึกถึงคุณคา ศักดิ์ศรีและอัตลักษณของความเปน “คนไทย” การจัดการศึกษา
                                                 
3 รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวของกับการอบรมผูเตรียมเปนบาทหลวงเลมอื่นๆ ที่เปนคําแนะนําจากคริสตศาสนจักร
คาทอลิก   
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เพื่อเตรียมบุคลาการสูการเปนบาทหลวงของคริสตศาสนจักรคาทอลิก ดําเนินไปควบคูกับบริบท
ของสังคมไทย 

 

ดวยเหตุนี้ บุคลากรของวิทยาลัยแสงธรรม จึงตระหนักถึงภารกิจอันสําคัญในการมีสวน
รวมในกระบวนการเตรียมผูอภิบาล (บาทหลวง) ของคริสตศาสนจักรคาทอลิก คณะผูบริหาร 
คณาจารยและผูเกี่ยวของอ่ืนๆ ตั้งแตในอดีตสืบเนื่องปจจุบัน ดําเนินงานตามภารกิจท่ีไดรับ
มอบหมายจากสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกดวยความทุมเทและรับผิดชอบ ใหสมกับ
ปรัชญาวิทยาลัยแสงธรรมท่ีวา  “แสงธรรม นําปญญาและชีวิต” 



 
 
 งานวิจัยเร่ืองการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม
เปนการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัย ใหมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ผูวิจัยจึงได
ลําดับวิธีดําเนินการตามข้ันตอน ซ่ึงมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปนี้ 

1. ประชากร 
2. กลุมตัวอยาง 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
4. วิธีดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

 

ประชากร 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย สามารถแยกเปน 2 กลุม

ตามลักษณะความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมประกอบดวย  
1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร 

ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย  กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 

2. นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรมระหวางปการศึกษา 2552 
 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย กําหนดวิธีการไดมา

ซ่ึงกลุมผูใหขอมูลโดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จํานวน 550 คน สามารถแยก
เปน 2 กลุมตามลักษณะความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรมประกอบดวย  
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1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย  กําหนดขอบเขตเวลาในภาคเรียนท่ี 1  
ปการศึกษา 2552 จํานวน 400 คน 

2. นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน
ท้ังส้ิน 150 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยข้ันตอนนี้ ประกอบดวย 
1. แบบสอบถามผูเช่ียวชาญเร่ืองความคิดเห็นท่ีมีตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) 
การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา นํามาสังเคราะหรางเปนหัวขอในแบบ 
สอบถาม 

 ศึกษาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม นํามาสรางเคร่ืองมือ
โดยเขียนขอคําถามตามประเด็นหัวขอท่ีกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1 

 กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 
  1.3.1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถาม
เปนแบบเลือกตอบ โดยสอบถามตําแหนงการทํางาน ซ่ึงจําแนกเปนกลุมตางๆ ดังนี้  

1) พระสังฆราช / อุปสังฆราช 
2) อธิการเจาคณะ 
3) อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/บานเณรกลาง/บานนักบวช) 
4) กรรมการสภาวิทยาลัย 
5) ผูใหการอบรม 
6) บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 
7) องคกรคาทอลิก 

  1.3.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบเลือกตอบ โดยสอบถามความสอดคลองของคะแนนท่ีไดรับกับขอมูลการ
ดําเนินงานของวิทยาลัย มีขอคําถามท้ังส้ิน 7 ขอ 
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ตัวอยางคําถาม 
2.1 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําเปน 
1 : 25 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 

โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.60 ซ่ึงอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
 

2. แบบสอบถามนักศึกษาแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาเร่ืองคุณภาพการศึกษาวิทยาลัย
แสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การ
ดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงมีข้ันตอนการสรางและพัฒนาดังนี้ 

 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการประเมินคุณภาพการศึกษา การประเมินภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา  นํามาสังเคราะหรางเปนหัวขอใน
แบบสอบถาม 

 กําหนดลักษณะของแบบสอบถามในแตละประเด็นหัวขอ ซ่ึงแตละประเด็นจะ
พิจารณาถึงความเหมาะสมและความเปนไปไดนาการวัดตัวแปรเปนเกณฑโดย 
  2.2.1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบเติม
คําตอบ โดยสอบถามช้ันปท่ีนักศึกษากําลังศึกษาอยู 
  2.2.2 ขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม ลักษณะของ
แบบสอบถามเปนแบบปลายเปด โดยสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอระบบการประกัน
คุณภาพภายในและผลการประเมินคุณภาพภายนอก จํานวน 4 ขอ 
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ตัวอยางคําถาม 
 นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหารจัดการ

วิทยาลัยและตัวนักศึกษาในฐานะผูเรียนอยางไร 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน

อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานท่ีควรพัฒนาในรอบนี้คือมาตรฐานใด 
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ 

 ในฐานะเขาชมรมงานสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคิดวาการดําเนินงานชมรมท่ีสังกัด ใช
หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารงานหรือไม ยกตัวอยางประกอบ 

 นักศึกษานําหลักการวงจรคุณภาพไปจัดการเรียนรูของตนเองหรือไม อยางไร 
ยกตัวอยางประกอบ 
 

วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลท้ังหมด 

ดวยตนเองและทางไปรษณีย โดยดําเนินการระหวางวันท่ี 13 กุมภาพันธ 2552  ถึงวันท่ี 20 มีนาคม 
2552 ซ่ึงมีข้ันตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังนี้ 

1. ออกจดหมายขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามพรอมแนบแบบสอบถามไปยัง
ผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน 
ผูบริหาร ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย  

2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัยนั้น นัด
เวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลาประมาณ 1 เดือน 

3. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความถูกตองของการตอบแบบ 
สอบถาม จากนั้นบันทึกลงรหัสเพื่อดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไป 

4. สงแบบสอบถามไปจํานวน 400 ฉบับ ไดรับกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ คิดเปนรอยละ 
98.75 

5. สงแบบสอบถามสําหรับนักศึกษาไปยังผูใหขอมูลในกลุมนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาท่ี
วิทยาลัยแสงธรรม  

6. การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัยนั้น นัด
เวลาในการรับแบบสอบถามคืนโดยเวนระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห 

7. เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนแลวไดตรวจสอบความครบถวนของการตอบแบบ 
สอบถามเพ่ือดําเนินการวิเคราะหขอมูล 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
1. ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหความถ่ีแลวหาคารอยละ จากน้ัน

นําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
2. ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมในแบบสอบถามผูเช่ียวชาญ วิเคราะห

ความถ่ีแลวหาคารอยละ จากนั้นนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง 
3. ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมในแบบสอบถามนักศึกษา ใชการวิเคราะห

เนื้อหาแลวนําเสนอขอมูลในรูปความเรียง 



 
 

การศึกษาคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัยแสงธรรม 2) ศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกท่ีมีตอ
สภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยเปนแบบสอบถาม เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางทางไปรษณีย
และดวยตนเอง จํานวนท้ังส้ิน 550 ฉบับ ไดรับกลับคืน 545 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.09สถิติท่ีใชใน
การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content 
Analysis) 
 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันในการแปลความหมาย ส่ือความหมาย การวิเคราะหขอมูล
คร้ังน้ี  ศูนยวิจัยฯ ไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
 n แทน จํานวนตัวอยาง 
 f แทน ความถ่ี 
 % แทน คารอยละ 
 X  แทน คาเฉล่ียของขอมูล 
 S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 นําเสนอขอมูลแบงเปน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของวิทยาลัย
แสงธรรม 
 ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาท่ีมีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ
วิทยาลัยแสงธรรม 
 จากการสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ วิเคราะหขอมูลโดยใช
ความถ่ีและคารอยละ ผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอในตารางประกอบความเรียงท่ี 4.1-4.5 ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 4.1 จาํนวนและรอยละขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ท่ี สถานภาพ จํานวน รอยละ 
1 พระสังฆราช/อุปสังฆราช 19 4.80 
2 อธิการเจาคณะ 32 8.10 
3 อธิการบานอบรม  71 18.0 
4 กรรมการสภาวิทยาลัย 20 5.1 
5 ผูใหการอบรม 13 3.30 
6 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม 155 39.2 
7 องคกรคาทอลิก 85 21.5 
 รวม 395 100.00 
 

จากตารางผูตอบแบบสอบถามเปนพระสังฆราช/อุปสังฆราช จํานวน 19 คนคิดเปนรอยละ 
4.80 อธิการเจาคณะ จํานวน 32 คนคิดเปนรอยละ 8.10 อธิการบานอบรม จํานวน 71 คนคิดเปนรอย
ละ 18.0 กรรมการสภาวิทยาลัย จํานวน 20 คนคิดเปนรอยละ 5.1 ผูใหการอบรม จํานวน 13 คนคิด
เปนรอยละ 3.30 บัณฑิตวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 155 คนคิดเปนรอยละ 39.2 และองคกรคาทอลิก 
จํานวน 85 คนคิดเปนรอยละ 21.5  
 การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ท่ีประเมินการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน 4 
ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.2 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 1  

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 8 2.0 
ดี 32 8.1 
พอใช 315 79.8 
ควรปรับปรุง 40 10.1 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน 
315 คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 
 

ตารางท่ี 4.3 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 2 

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 28 7.1 
ดี 152 38.5 
พอใช 195 49.4 
ควรปรับปรุง 20 5.0 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช 
จํานวน 195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 
 

ตารางท่ี 4.4 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 3 

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 20 5.1 
ดี 156 39.5 
พอใช 207 52.4 
ควรปรับปรุง 12 3.0 

รวม 395 100.00 
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จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช 
จํานวน 207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 
 

ตารางท่ี 4.5 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 4  

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 8 2.0 
ดี 40 10.1 
พอใช 247 62.5 
ควรปรับปรุง 100 25.4 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ระดับพอใช 
จํานวน 247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4 
 

ตารางท่ี 4.6 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 5 

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 4 1.0 
ดี 24 6.0 
พอใช 319 80.8 
ควรปรับปรุง 48 12.2 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน 
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2 
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ตารางท่ี 4.7 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 6 

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 8 2.0 
ดี 84 21.3 
พอใช 271 68.6 
ควรปรับปรุง 32 8.1 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ระดับพอใช 
จํานวน 271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 
 

ตารางท่ี 4.8 จาํนวนและรอยละการประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 7  

ระดับการประเมิน จํานวน รอยละ 
ดีมาก 4 1.0 
ดี 36 9.1 
พอใช 243 61.5 
ควรปรับปรุง 112 28.4 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 7 อยูในระดับดี
มาก จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน 
243 คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4 

การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ท่ีประเมินความสอดคลอง
ระหวางผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในแตละมาตรฐานกับผลประเมินของ สมศ. 
แยกเปน 2 ประเด็น คือ สอดคลองและไมสอดคลองวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ ผล
การวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.9 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 1 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 60 15.2 
สอดคลอง 335 84.8 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  (สมศ.)  
ในมาตรฐานท่ี 1 วา ไมสอดคลอง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
335 คน คิดเปนรอยละ 84.8 
 

ตารางท่ี 4.10 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 2 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 52 13.2 
สอดคลอง 343 86.8 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน)  (สมศ.)ใน
มาตรฐานท่ี 2 วา ไมสอดคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
343 คน คิดเปนรอยละ 86.8 
 

ตารางท่ี 4.11 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 3 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 44 11.1 
สอดคลอง 351 88.9 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
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มาตรฐานท่ี 3 วา ไมสอดคลอง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
351 คน คิดเปนรอยละ 88.9 
 

ตารางท่ี 4.12 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 4 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 76 19.2 
สอดคลอง 319 80.8 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 4 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 
 

ตารางท่ี 4.13 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนนิงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานท่ี 5 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 20 5.1 
สอดคลอง 375 94.9 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 5 วา ไมสอดคลอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 375 
คน คิดเปนรอยละ 94.9 
 

ตารางท่ี 4.14 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 6 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 64 16.2 
สอดคลอง 331 83.8 

รวม 395 100.00 
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 จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 6 วา ไมสอดคลอง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
331 คน คิดเปนรอยละ 83.8 
 

ตารางท่ี 4.15 จํานวนและรอยละการประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของ สมศ. ในมาตรฐานที่ 7 

การประเมินความสอดคลอง จํานวน รอยละ 
ไมสอดคลอง 76 19.2 
สอดคลอง 319 80.8 

รวม 395 100.00 
  

จากตารางผูเช่ียวชาญประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการ
ประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 7 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 
 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสองของวิทยาลัยแสงธรรมโดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) นั้น มีขอคนพบหลายประเด็นท่ี
แสดงถึงพัฒนาการ ความกาวหนาของวิทยาลัย อยางไรก็ดี ผลการประเมินท่ีอยูในเกณฑต่ํา วิทยาลัย
จะนํามาเปนขอมูลในการวางแผนเพ่ือปรับปรุงใหไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด ขอมูลท่ีนําเสนอนี้
นํามาจากการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม จํานวน 150 คนในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2552 วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิเคราะหขอมูล
นําเสนอในรูปความเรียง ดังนี้ 
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คําถาม นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหาร
จัดการวิทยาลัยและตัวนกัศึกษาในฐานะผูเรียนอยางไร 
 

“การประกันคณุภาพการศึกษามีความสําคญัตอการบริหารจัดการวิทยาลัย” 
- การประกันคุณภาพเปนการยกระดับการพัฒนาความรู  ความสามารถ 

คุณธรรม จริยธรรมโดยอาศัยการจัดเก็บเอกสารตางๆ อยางเปนระบบ 
- การประกันคุณภาพการศึกษาทําใหทราบขอดี ขอบกพรองของวิทยาลัย 
- พัฒนาการทํางานใหเปนระบบมากข้ึน 
- ทําใหผูบริหารมีวิสัยทัศนนําไปสูเปาหมายของการจัดการท่ีดี 
- กระตุนบุคลากรใหมีความเอาจริงเอาจังในการทํางานเพ่ือยกระดับให

นาเช่ือถือ 
- สรางระบบการทํางานของวิทยาลัยใหมีความนาเชื่อถือ ไมลาชาและซํ้าซอน 
- มีการพัฒนาส่ิงใหมๆ เพ่ิมมากข้ึน เชน การทําวิจัย การเก็บขอมูลท่ีเปนระบบ

ทําใหงายตอการคนหา 
- สรางความตอเน่ืองในการพัฒนาใหเทาทันกับสภาพแวดลอมปจจุบัน 
- ยกระดับของวิทยาลัยใหมีคุณภาพเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ท่ัวไป 
- ชวยใหการทํางานในทุกดานมีมาตรฐาน เชน การบริหาร การเรียนการสอน 

 
 

“การประกันคณุภาพการศึกษามีความสําคญัตอนักศึกษา” 
- ระบบการประกันคุณภาพสรางนักศึกษาของวิทยาลัยใหมีคุณภาพเปนท่ี

ยอมรับของสังคม 
- นักศึกษาเกดิความภาคภูมิใจท่ีไดเรียนในสถานบันท่ีมีการรับรองคุณภาพดาน

การศึกษา 
- กระตุนใหนกัศึกษามีวินัยท้ังตอตนเองและสังคมสวนรวม 
- ระบบการประกันคุณภาพสรางส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูทําใหเกดิการ

เรียนรูอยางไมมีท่ีส้ินสุดและสามารถนําความรูไปบูรณาการในชีวิต 
- เปนสวนประกอบในการพฒันาใหเปนคนท่ีมีความพรอมสมบูรณในการเปน

ผูอภิบาล 
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คําถาม จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน

อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานท่ีควรพัฒนาในรอบนี้คือมาตรฐานใด 
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ 
 

1. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
นักศึกษาเห็นวาการบริการวิชาการของวิทยาลัยควรมุงเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางให

สอดคลองกับวิสัยทัศนและอัตลักษณของวิทยาลัย นอกจากนี้ในเร่ืองของการจัดการศึกษาควร
มุงเนนดานวิชาการใหเขมขน เชน การจัดงานวิชาการของวิทยาลัย จากปละคร้ังเปนเดือนละคร้ัง อีก
ท้ังสงเสริมการศึกษาในลักษณะท่ีเปดกวางโดยจัดใหอาจารยหรือนักศึกษาไปดูงานวิทยาลัยท้ังใน
และตางประเทศที่มีลักษณะการบริการวิชาการท่ีคลายกันเพื่อนําขอมูลท่ีไดมาพัฒนามาตรฐานการ
บริการวิชาการใหมีคุณภาพตอไป 
 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
นอกจากผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสองโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีใหคะแนนมาตรฐานดานการบริหารวิชาการอยูในระดับพอใช
แลว ยังมีมาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรคอีกดวย เกี่ยวกับขอเสนอแนะในเร่ืองนี้ นักศึกษา
แสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจแยกเปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 
  

2.1 ประเด็นการดําเนินงานวิจัยและงานสรางสรรค 
- ควรสรางข้ันตอนการทํางานวิจัยท่ีชัดเจน 
- รวบรวมและสงเสริมการทํางานท่ีเปนระบบ 
- พัฒนาแหลงคนควาใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
- สรางส่ือใหมๆ 
- ใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรงานวิจัยท้ังของนักศึกษาและอาจารย 

2.2 ประเด็นดานการพัฒนาบุคลากร 
- ควรใหมีท่ีปรึกษาดานงานวิจัย 
- ใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในดานงานวิจัยหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจัย 
- อํานวยความสะดวกในการปรึกษาขอมูลการทําวิจัย 
- เพิ่มจํานวนงานวิจัย 
- มีบุคลากรประจําดานงานวิจัยเพ่ือใหความรูแกนักศึกษา 
- เนนใหนักศึกษาทํางานวิจัย 
- จัดอบรมดานการทําวิจัยแกนักศึกษาและอาจารย 
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2.3 ประเด็นดานการใชและการเผยแพร 
- เผยแพรงานวจิัยเดนๆ สูสาธารณชน 
- สรางระบบจัดเก็บขอมูลใหมีคุณภาพสืบคนได 
- ใชส่ือทันสมัยเพื่อเผยแพรงานวิจยั 
- สงงานวิจยัเขาแขงขัน 
- รวมมือกับหนวยงานคาทอลิกเพื่อรวมผลิตงานวิจยั 
- สรางงานวิจัยเฉพาะดานท่ีตรงกับอัตลักษณของศูนยวิจยัฯ 
- ใชงานวจิัยสรางตําแหนงทางวิชาการ 

2.4 ประเด็นดานการใชและการเผยแพร 
- เพิ่มทุนการทําวิจัยแตละปใหมากข้ึน 
- พัฒนางานวิจยั 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

การวิจัยคร้ังนี้เปนการดําเนินการเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของชุมชนที่มีตอการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงสํารวจ ผูวิจัยไดดําเนินการ
สรุปผลการวิจัย ดังนี้ 
 

วัตถุประสงคการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกตอผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ

วิทยาลัยแสงธรรม 
2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของชุมชนคาทอลิกท่ีมีตอสภาพการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
กลุมผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนคาทอลิกในประเทศไทย จํานวน 550 คน 

สามารถแยกเปน 2 กลุมตามลักษณะความเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานของวิทยาลัยแสงธรรม
ประกอบดวย  

1. บุคคลจากหนวยงานของวิทยาลัย คือ บัณฑิตท่ีจบหลักสูตร อาจารยผูสอน ผูบริหาร 
ผูบังคับบัญชา หัวหนางานบัณฑิตและกรรมการสภาวิทยาลัย  กําหนดขอบเขตเวลาใน
ภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2552 จํานวน 400 คน 

2. นักศึกษาท่ีกําลังศึกษาท่ีวิทยาลัยแสงธรรม ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2552 จํานวน
ท้ังส้ิน 150 คน 

 

ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามสําหรับผูเช่ียวชาญเร่ืองความคิดเห็นท่ีมี
ตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม และแบบสอบถามสําหรับ
นักศึกษาเร่ืองคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม มีสาระครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 1) ขอมูล
ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 
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เก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูใหขอมูลท้ังทางไปรษณียและ
ดวยตนเอง เวนระยะในการรับคืนประมาณ 1 เดือน จํานวนท้ังส้ิน 550 ฉบับ ไดรับกลับคืน 545 
ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.09 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนจึงตรวจสอบความครบถวนของขอมูล
จนครบตามจํานวนท่ีกําหนด  

การวิเคราะหขอมูล นําแบบสอบถามท่ีไดมาตรวจสอบความถูกตองอีกคร้ัง หลังจากน้ันทํา
การบันทึกลงรหัสในโปรแกรมสําเร็จรูป วิเคราะหขอมูลทางสถิติโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) ซ่ึงสรุป
ผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะของการวิจัย ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ท่ีประเมินการดําเนินงาน
ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)  และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน 
4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 1 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 ระดับพอใช จํานวน 315 
คน คิดเปนรอยละ 79.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 

2. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 2 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 7.1 ระดับดี จํานวน 152 คน คิดเปนรอยละ 38.5 ระดับพอใช จํานวน 
195 คน คิดเปนรอยละ 49.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.0 

3. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 3 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 ระดับดี จํานวน 156 คน คิดเปนรอยละ 39.5 ระดับพอใช จํานวน 
207 คน คิดเปนรอยละ 52.4 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 3.0 

4. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 4 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 10.1 ระดับพอใช จํานวน 
247 คน คิดเปนรอยละ 62.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 100 คน คิดเปนรอยละ 25.4 

5. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 5 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 6.0 ระดับพอใช จํานวน 319 
คน คิดเปนรอยละ 80.8 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.2 
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6. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 6 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.0 ระดับดี จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ 21.3 ระดับพอใช จํานวน 
271 คน คิดเปนรอยละ 68.6 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.1 

7. ชุมชนคาทอลิกประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยในมาตรฐานท่ี 7 อยูในระดับดีมาก 
จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 1.0 ระดับดี จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 9.1 ระดับพอใช จํานวน 243 
คน คิดเปนรอยละ 61.5 ระดับควรปรับปรุง จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 28.4 

 

การสํารวจขอมูลจากแบบสอบถามจากกลุมผูใหขอมูลในกลุมบุคคลจากหนวยงานของ
วิทยาลัย จํานวน 400 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืนจํานวน 395 ฉบับ ท่ีประเมินความสอดคลอง
ระหวางผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในแตละมาตรฐานกับผลประเมินของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) แยกเปน 2 
ประเด็น คือ สอดคลองและไมสอดคลองวิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ีและคารอยละ ผลการ
วิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

1. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 1 วา ไมสอดคลอง จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 15.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
335 คน คิดเปนรอยละ 84.8 

2. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 2 วา ไมสอดคลอง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 13.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
343 คน คิดเปนรอยละ 86.8 

3. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 3 วา ไมสอดคลอง จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
351 คน คิดเปนรอยละ 88.9 

4. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 4 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 

5. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
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มาตรฐานท่ี 5 วา ไมสอดคลอง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 5.1 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 375 
คน คิดเปนรอยละ 94.9 

6. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.) ใน
มาตรฐานท่ี 6 วา ไมสอดคลอง จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 16.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
331 คน คิดเปนรอยละ 83.8 

7. ชุมชนคาทอลิกประเมินความสอดคลองการดําเนินงานของวิทยาลัยกับผลการประเมิน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)  ใน
มาตรฐานท่ี 7 วา ไมสอดคลอง จํานวน 76 คน คิดเปนรอยละ 19.2 และเห็นวาสอดคลอง จํานวน 
319 คน คิดเปนรอยละ 80.8 
 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยท่ีนําเสนอขางตน ท่ีผูตอบแบบสํารวจไดตอบแบบประเมินการดําเนินงาน

ของวิทยาลัยจากกรอบผลการประเมินคะแนนของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคกรมหาชน) (สมศ.)  และขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย แบงผลการประเมินเปน 
4 ระดับ คือ ดีมาก ดี พอใชและควรปรับปรุง ดังรายละเอียดขางตน และมีผูตอบแบบสํารวจสวน
ใหญเห็นวาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมเปนการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพ 
สอดคลองกับการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกร
มหาชน) (สมศ.)  ท่ีไดตรวจประเมินวิทยาลัยแสงธรรมรอบท่ีสอง ในปการศึกษา 2550 เปนท่ีนา
สังเกตวาผูตอบแบบสํารวจไดติดตามการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะ
ผูตอบแบบสํารวจท่ีมีประสบการณเกี่ยวของกับการทํางานตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถาบันการศึกษาในระดับตางๆ 

อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยท่ีผูตอบแบบสํารวจจะมีความคิดเห็นวาการดําเนินงานตามระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยแสงธรรมไมควรจํากัดกรอบการประเมินแตเพียงแนว
ทางการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) 
(สมศ.)  หรือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เทานั้น เนื่องจากวิทยาลัยแสงธรรม 
เปนสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ท่ีมุงผลิตบัณฑิตสูการเปนศาสนบริกรของคริสตศาสนจักร จึง
จําเปนตองนําแนวทางและการเปดโอกาสใหเครือขายของคริสตศาสนจักรมีสวนรวมในการ
จัดระบบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลัยแสงธรรมควบคูไปดวย เพื่อสนองตาม
เจตนารมณของสภาประมุขแหงบาทหลวงโรมันคาทอลิกแหงประเทศไทยท่ีจัดตั้งวิทยาลัย 
แสงธรรม เพื่อรับใชคริสตศาสนจักรในบริบทสังคมไทย 
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ขอเสนอแนะ 
ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
1. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ นักศึกษาเห็นวาการบริการวิชาการของวิทยาลัยควร

มุงเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและอัตลักษณของวิทยาลัย นอกจากน้ี
ในเร่ืองของการจัดการศึกษาควรมุงเนนดานวิชาการใหเขมขน เชน การจัดงานวิชาการของวิทยาลัย 
จากปละครั้งเปนเดือนละครั้ง อีกท้ังสงเสริมการศึกษาในลักษณะท่ีเปดกวางโดยจัดใหอาจารยหรือ
นักศึกษาไปดูงานวิทยาลัยท้ังในและตางประเทศท่ีมีลักษณะการบริการวิชาการท่ีคลายกันเพื่อนํา
ขอมูลท่ีไดมาพัฒนามาตรฐานการบริการวิชาการใหมีคุณภาพตอไป 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค นอกจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสองโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ท่ีใหคะแนน
มาตรฐานดานการบริหารวิชาการอยูในระดับพอใชแลว ยังมีมาตรฐานดานการวิจัยและงาน
สรางสรรคอีกดวย เกี่ยวกับขอเสนอแนะในเร่ืองนี้ นักศึกษาแสดงความคิดเห็นไวอยางนาสนใจแยก
เปนประเด็นตางๆ ดังนี้ 

1.1 ประเด็นการดาํเนินงานวิจยัและงานสรางสรรค 
- ควรสรางข้ันตอนการทํางานวิจัยท่ีชัดเจน 
- รวบรวมและสงเสริมการทํางานท่ีเปนระบบ 
- พัฒนาแหลงคนควาใหมีบรรยากาศท่ีเหมาะสม 
- สรางส่ือใหมๆ 
- ใชเทคโนโลยีเพื่อเผยแพรงานวิจยัท้ังของนักศึกษาและอาจารย 

2.2 ประเด็นดานการพัฒนาบุคลากร 
- ควรใหมีท่ีปรึกษาดานงานวจิัย 
- ใหมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะในดานงานวจิัยหรือสาขาวิชาท่ีเกี่ยวของกับการทําวิจยั 
- อํานวยความสะดวกในการปรึกษาขอมูลการทําวิจัย 
- เพิ่มจํานวนงานวิจยั 
- มีบุคลากรประจําดานงานวิจยัเพื่อใหความรูแกนักศึกษา 
- เนนใหนกัศึกษาทํางานวจิัย 
- จัดอบรมดานการทําวิจยัแกนักศึกษาและอาจารย 
ประเด็นดานการใชและการเผยแพร 
- เผยแพรงานวจิัยเดนๆ สูสาธารณชน 
- สรางระบบจัดเก็บขอมูลใหมีคุณภาพสืบคนได 
- ใชส่ือทันสมัยเพื่อเผยแพรงานวิจยั 
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- สงงานวิจยัเขาแขงขัน 
- รวมมือกับหนวยงานคาทอลิกเพื่อรวมผลิตงานวิจยั 
- สรางงานวิจัยเฉพาะดานท่ีตรงกับอัตลักษณของศูนยวิจยัฯ 
- ใชงานวจิัยสรางตําแหนงทางวิชาการ 
ประเด็นดานการใชและการเผยแพร 
- เพิ่มทุนการทําวิจัยแตละปใหมากข้ึน 
- พัฒนางานวิจยั 

 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
1. ควรเพิ่มประเด็นการศึกษาในเร่ืองของการประเมินคุณภาพของสถานศึกษาใหมีเจาะจง

มากข้ึน เชน การศึกษาเฉพาะเร่ืองของการพัฒนาบัณฑิต ฯลฯ 
2. ควรศึกษาโดยวิเคราะหขอมูลของแตละกลุมผูใหขอมูลเพื่อแยกแยะใหเห็นความ

แตกตางของน้ําหนักคะแนนในแตละกลุม 
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มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การทํางานปจจุบัน   
   ตําแหนงหนาท่ีประจําวิทยาลัยแสงธรรม 
    - รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
    - ผูอํานวยการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม  
    - ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ 
    - อาจารยประจําสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร 
   ตําแหนงหนาท่ีอ่ืนๆ 

- อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน 
- อาจารยพิเศษ พระคริสตธรรมลูเทอรัน กรุงเทพฯ 

ผลงานทางวิชาการ 
เอกสารประกอบการสอน  

- ปรัชญาศาสนา  (พ.ศ. 2549)   
- ปรัชญาเบ้ืองตน (พ.ศ. 2550) 

  หนังสือ   
- มนุษยภาพลักษณของพระเจา  (พ.ศ. 2550) 
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  งานวิจัย    
- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน

สัญญาของคูสมรส ในสังฆมณฑลราชบุรี (หัวหนาโครงการ, พ.ศ. 
2550-2551)   

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (พ.ศ. 2551 - 
2552)  

 

2. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายภกัดี   กฤดิการันย 
ตําแหนง  ท่ีปรึกษาผูอํานวยการสํานักงานบริหาร 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี อังกฤษ-เคมี 
     กศ.บ. วิทยาลัยวิชาการศึกษา(ประสานมิตร) 

ปริญญาโท Counseling 
MS. U. of La Verne, CA. USA 

 
 

3. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นายทวีศักดิ์   เดชาเลิศ 
ตําแหนง  ผูชวยหวัหนาแผนกหลักสูตรและประกนัคุณภาพ 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม 
   20  ม.6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  
   โทร. 0-2429-0100-3 โทรสาร 0-2429-0819  
   E-mail: sak_2497@yahoo.co.th 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  เอกคณติศาสตร 
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  วิจัยการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย     
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ประสบการณการทํางาน 
 ทํางานดานโรงเรียน  อาจารยสอนวชิาคณิตศาสตร  ระดับมัธยมศึกษา 
     (พ.ศ. 2520 -  2546)   

โรงเรียนราชดาํริ ,  โรงเรียนธนบุรีวรเทพพีลารักษ 
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย , โรงเรียนวัดนวลนรดิศ  
 ดานอ่ืนๆ   ศูนยนวัตกรรมทางการศึกษา  หอประชุมกรมสามัญ 
     พญาไท  กทม.  ( พ.ศ.2537 – 2539) 
 การทํางานปจจุบัน  อาจารยประจําวิทยาลัยแสงธรรม 

                           สอนวิชา หลักสถิติและการวิจัยเบ้ืองตน 
 

4. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวทิพยา   แสงไชย 
ตําแหนง  รองผูอํานวยการสํานักงานบริหาร ดานวางแผนพัฒนาและการจัดการท่ัวไป 

สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  บริหารการศึกษา 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

5. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวลัดดาวรรณ   ประสูตรแสงจันทร 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักงานงานบริหาร ดานสงเสริมและพัฒนาเครือขาย/

เลขานุการอธิการบด ี 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีทางการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ  เทคโนโลยีการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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6. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวจิตรา   กิจเจริญ 
ตําแหนง หัวหนาแผนกพัฒนาคุณภาพ 

สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่ัวไป 
     วิทยาลัยครูนครปฐม 
 

7. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวปนัดดา   ชัยพระคุณ 
ตําแหนง รองผูอํานวยการสํานักกิจการนักศึกษา 
สถานท่ีทํางาน  วิทยาลัยแสงธรรม   
   20  หมู 6  ต.ทาขาม  อ.สามพราน  จ.นครปฐม  73110 
   โทรศัพท  0-2429-0100  โทรสาร 0-2429-0819    
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการการศึกษา 
     วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 
 

8. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ – นามสกุล   นางสาวลลิตา กิจประมวล 
ตําแหนง   หัวหนาแผนกสารสนเทศ 
สถานท่ีทํางาน   ศูนยสงเสริมและพัฒนางานวิชาการ  วิทยาลัยแสงธรรม 

20 หมู 6 ต.ทาขาม อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110 
โทรศัพท 0-2429-0100 โทรสาร 0-2429-0819 
E-mail : lalita@saengtham.ac.th 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 
 
 
 



 98 

9. ผูรวมวิจัย 
ชื่อ-นามสกุล  นางสาวทิพอนงค  รัชนีลัดดาจิต 
การศึกษา  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต   

สาขาวิชาคริสตศาสนศึกษา (เกยีรตินิยมอันดับ 1) 
วิทยาลัยแสงธรรม  จังหวัดนครปฐม 

ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)  
สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

ตําแหนงหนาท่ีปจจุบัน นักวจิัยศูนยวิจยัคนควาศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม 
ผลงานทางวิชาการ   

งานวิจัย 

- การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของกับการรักษาความซ่ือสัตยแหงคําม่ัน
สัญญาของคูสมรส ใน    สังฆมณฑลราชบุรี (ผูรวมวิจัย)  (พ.ศ. 
2550 – 2551) 

- อัตลักษณการศึกษาวิชาปรัชญา วิทยาลัยแสงธรรม (ผูรวมวิจัย) 
(พ.ศ. 2551) 

- การศึกษาวิเคราะหบทความในวารสารแสงธรรมปริทัศน (ผูรวม
วิจัย, พ.ศ. 2551) 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
คณะกรรมการศูนยวิจัยฯ 
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คณะกรรมการศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ปการศึกษา 2552 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
เร่ือง ความคิดเห็นท่ีมีตอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 

 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนนิงานของวิทยาลัยแสงธรรมจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผล
คะแนนท่ีไดจากการประกนัคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

 2.  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การดาํเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 

3.  ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก พระสังฆราช อุปสังฆราช อธิการเจาคณะ อธิการบาน
อบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช) กรรมการสภาวิทยาลัย นักศึกษาและผูเกี่ยวของ
กับการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 

4.  แบบสอบถามนี้อาจยาวไปซักหนอย หากแตการแสดงความคิดเห็นของทานจะเปน
ขอมูลสําคัญในการวางแผนอบรมนักศึกษา และโปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน  

5.  ขอความกรุณาสงแบบสอบถามท่ีตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและ
วัฒนธรรม วิทยาลัยแสงธรรม ทางไปรษณีย (ตามซองท่ีแนบมาพรอมนี้) ภายในวันท่ี 30 เมษายน 
2552   

6. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 

 
 
 
 
 



 87 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

โปรดกาเคร่ืองหมาย    ลงในชอง  (     )  หรือเติมคําตอบในชองหนาขอความท่ีตรงกับ
ความเปนจริงของทาน 
1. ตําแหนง  (     ) 1. สังฆราช / อุปสังฆราช 
   (     ) 2. อธิการเจาคณะ 
   (     ) 3. อธิการบานอบรม (บานเณรเล็ก/ บานเณรกลาง / บานนักบวช)  
   (     ) 4. กรรมการสภาวิทยาลัย 
   (     ) 5. ผูใหการอบรม 
   (     ) 6. ศิษยเกาวิทยาลัยแสงธรรม 
   (     ) 7. องคกรคาทอลิก 

(     ) 8. นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
(     ) 9. อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................................................... 

 
 

ตอนท่ี 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 
 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) หรือท่ีเรียกในช่ือยอวา สมศ. ใหคะแนนการดําเนินงานของวิทยาลัย
แสงธรรมตามมาตรฐานท่ีตั้งไว ผลการประเมินคุณภาพในแตละมาตรฐาน มีรายละเอียดดังนี้  
 

ชื่อตัวบงชี ้ น้ําหนัก คะแนนท่ีได แปลผล 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35 4.60 ดีมาก 
2. มาตรฐานดานงานวจิัยและงานสรางสรรค 20 3.40 พอใช 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 30 3.50 พอใช 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม 15 5.00 ดีมาก 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 4.36 ดี 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 3.66 ดี 
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 20 5.00 ดีมาก 
คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 4 มาตรฐานแรก 100 4.13 ดี 

คาเฉล่ียถวงน้าํหนัก 7 มาตรฐาน 160 4.22 ดี 
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2.1 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร มีกระบวนการ
เรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําเปน 
1 : 25 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนให
อาจารยประจําทําวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.60 ซ่ึงอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
 

2.2 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค โดยจัดทําระบบบริหารงาน จัดทําระบบฐานขอมูล จัดสรรการเงินและพัฒนาบุคลากร
บุคคลดานงานวิจัย มีระบบบริหารจัดการความรูโดยสนับสนุนการเผยแพรผลงาน รวบรวม คัดสรร 
วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยท่ีเช่ือถือได สรางเครือขายเผยแพรงานวิจัยไปยัง
ผูเกี่ยวของ ไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกสถาบัน รวมท้ังไดรับการ
ตีพิมพจดสิทธิบัตรงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.40 ซ่ึงอยูใน
ระดับพอใช ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
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2.3 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบในการบริการวิชาการแกสังคม มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม มีกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชนมีการสํารวจความพึงพอใจ
ในการบริการวิชาการ 4 ดานคือ ดานกระบวนการ ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานส่ิงอํานวยความ
สะดวกและคุณภาพการใหบริการ มีแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.50 ซ่ึงอยูใน
ระดับพอใช ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
 

2.4 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีการกําหนดนโนบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได มีกิจกรรม/
โครงการท่ีเปนประโยชน มีการบูรณาการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืนๆ มีการ
เผยแผรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ มีเวทีแสดงผลงานและมีความรวมมือในการ
ใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 5.00 ซ่ึงอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
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2.5 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาโดยการสํารวจความ
ตองการจําเปนของนักศึกษา จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวก ดานกายภาพ จัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ สงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตท่ีพึงประสงค โดยไดดําเนินการใน 5 ประเภทคือ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาและ
สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมนันทนาการและกิจกรรม
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 4.36 ซ่ึงอยูใน
ระดับดี ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง   (     ) ไมสอดคลอง 
 

2.6 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ
เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย มีการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 3.66 ซ่ึงอยูใน
ระดับดี ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
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2.7 การดําเนินงานตามมาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานดานระบบประกันคุณภาพ 
ขอมูลการดําเนินงาน  วิทยาลัยมีระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา มีการใหความรูและทักษะในการประกันคุณภาพแกนักศึกษา มีการ
ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและสถาบันอยาง
ตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบใหสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของวิทยาลัย มีการนําผลการ
ประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง มีนวัตกรรมดานการ
ประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึน 
 ขอใหทานประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยโดยใชกรอบการประเมินของสมศ. และ
ขอมูลการดําเนินงานของวิทยาลัย ทานเห็นวาควรใหคะแนนการดําเนินงานตามมาตรฐานน้ีใน
ระดับใด โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
(     ) ดีมาก  (     ) ดี  (     ) พอใช  (     ) ควรปรับปรุง 
 

 โดยผลการประเมินคะแนนเฉล่ียแบบถวงน้ําหนักในมาตรฐานนี้มีคาเทากับ 5.00 ซ่ึงอยูใน
ระดับดีมาก ทานเห็นวาผลประเมินของสมศ. ท่ีวิทยาลัยไดรับสอดคลองกับการประเมินของทาน
หรือไม? 
(     ) สอดคลอง    (     ) ไมสอดคลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในคร้ังนี้  

ท้ังน่ีขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองท่ีแนบมาพรอมน้ี 
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552) 
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แบบสอบถามสําหรับนักศึกษา 
เร่ือง คุณภาพการศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 

 
คําชี้แจง 

1.  แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินการดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรมจากผล
การประเมินคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาและผล
คะแนนท่ีไดจากการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยแสงธรรม 

 2.  แบบสอบถามนี้แบงออกเปน 2 ตอน ดังนี ้
ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 การดาํเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 

3.  ผูตอบแบบสอบถามน้ี ไดแก นักศึกษาวิทยาลัยแสงธรรม 
4.  การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนขอมูลสําคัญในการวางแผนจัดการศึกษาสําหรับ

วิทยาลัย โปรดกรุณาตอบใหครบทุกขอทุกตอน  
5.  สงแบบสอบถามท่ีตอบเรียบรอยแลวมายังศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ภายใน

วันท่ี 30 เมษายน 2552   
6. ขอขอบพระคุณท่ีใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามน้ี 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม 
วิทยาลัยแสงธรรม 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม 
1. ชั้นป  โปรดระบุ......................................................................... 

 

ตอนท่ี 2 การดําเนินงานของวิทยาลัยแสงธรรม 
 

2.1 นักศึกษาคิดวาการประกันคุณภาพการศึกษามีความสําคัญอยางไรตอการบริหารจดัการ
วิทยาลัยและตัวนักศึกษาในฐานะผูเรียนอยางไร 

 
2.2 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสอง นักศึกษาคิดวามีประโยชน

อยางไรตอการจัดการบริหารจัดการวิทยาลัย และมาตรฐานท่ีควรพัฒนาในรอบน้ีคือมาตรฐานใด 
โดยมีขอเสนอแนะและแนวทางพัฒนาประกอบ 

 
2.3 ในฐานะเขาชมรมงานสโมสรนักศึกษา นักศึกษาคิดวาการดําเนนิงานชมรมท่ีสังกัด ใช

หลักการวงจรคุณภาพ (PDCA) ในการบริหารงานหรือไม ยกตัวอยางประกอบ 
 
2.4 นักศึกษานาํหลักการวงจรคุณภาพไปจดัการเรียนรูของตนเองหรือไม อยางไร 

ยกตัวอยางประกอบ 
 

ศูนยวิจัยคนควาศาสนาและวัฒนธรรม ใครขอขอบพระคุณทุกทาน 
ท่ีไดกรุณาสละเวลาใหขอมูลอันมีคาในคร้ังนี้  

ท้ังน่ีขอความกรุณาสงกลับมายังศูนยวิจัยฯ ตามซองท่ีแนบมาพรอมน้ี 
(โปรดสงแบบสอบถามกลับภายในวันท่ี 30 เมษายน 2552) 
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