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บทสังเคราะห์งานวิจยั ลาดับที่ ๐๙

บทสังเคราะห์งานวิจัย

บทคัดย่อการวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหา
และแนวทางการพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยคณะผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิ ง คุ ณ ภาพ โดยการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ เ ชิ ง ลึ ก
ผู้ บ ริ ห าร กรรมการผู้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในและ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิ ท ยาลั ย จ านวน ๒๒๐ รู ป คน และ ผู้ บ ริ ห ารพร้ อ มทั้ ง /
บุ ค ลากรงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จากมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี แ นว
แห่ ง ๕ ปฏิ บัติ ที่ ดีด้ านการประกัน คุ ณภาพการศึก ษา ใช้เ ทคนิ คการ
วิเคราะห์เ นื้อหาเพื่ อประมวลผลจากการสั มภาษณ์ จากนั้ นประชุ ม
ระดมความคิ ด เห็ น ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู้ บ ริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์
และเสนอแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๓ด้านคือ
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ผลการวิจัยพบว่า
ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปั ญ หาของ
)๑ ( ด้าน คือ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แยกเป็น
ด้ า นการควบคุ ม คุ ณ ภาพ ได้ แ ก่ โครงสร้ า งการบริ ห ารงานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษายั ง ไม่ มี ก ารแยกให้ เ ป็ น งานหลั ก อย่ า งชั ด เจน
บุคลากรส่วนมากไม่ให้ความสาคัญและมีทัศนคติเชิงลบต่องานประกัน
คุณภาพการศึกษา ขาดการมีส่วนร่วมมหาวิทยาลัยไม่มียุทธศาสตร์ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะการจัดเก็บข้อมูลไม่เป็น
ระบบ ไม่ ได้ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศเพื่ อ ตอบสนองงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไม่สะท้อนธรรมชาติของมหาวิทยาลัย )๒(
ด้านการตรวจสอบคุณภาพ ได้แก่ การขาดข้อมูลและหลักฐานในการ
จั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง ขาดการตรวจสอบผลการ
ด าเนิ น งานตามตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และไม่ ใ ห้
ความสาคัญต่อการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
รวมทั้งไม่มีการนาแผนพัฒนาคุณภาพมาเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจาปีเพื่อนามาสู่การปฏิบัติ ด้านการประเมิน )๓ (
คุณภาพ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วินิจฉัยตีความเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน และมักไม่ดาเนินการตาม
แนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกาหนด ส่งผลให้การรายงานผลการประเมิน

๑

คุณภาพการศึกษาภายในไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
)๑( ด้าน คือ ๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แยกเป็น
ด้านการควบคุมคุณภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรกาหนดตาแหน่ง
ผู้ บ ริ ห ารที่ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น การ
เฉพาะ ควรก าหนดภาระงานบุ ค ลากรด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาให้ชัดเจน เน้นการพัฒนาศักยภาพและสร้างทัศนคติที่ดีต่อ
งานประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับใช้ PDCA
ในการปฏิบัติงาน ควรนางานประกันคุณภาพการศึกษาบรรจุเป็นกล
ยุทธ์หนึ่งในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนาไปสู่ความชัดเจนในการ
จัดสรรงบประมาณด้า นการบริหารงานประกันคุณ ภาพการศึกษา
ควรพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่มีอยู่ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และ
สามารถเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรศึกษาความ
เป็นไปได้ในการนาเกณฑ์คุณภาพระบบอื่นที่ครอบคลุม เกณฑ์ สกอ .
และสะท้อนธรรมชาติของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาเป็นระบบ .สมศ
ด้านการตรวจสอบ )๒( ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
คุณภาพ ได้แก่ มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบการจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับบุคคลขึ้นมาตามลาดับ ควร
จัดทาขั้นตอนและออกมาตรการในการปฏิบัติงาน ควรประเมินความ
ดี ค วามชอบให้ สั ม พั น ธ์ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ควร
จัดระบบการตรวจไขว้ระหว่างส่วนงานและกาหนดให้ส่วนงานจัดทา
รายงานประจาปีในรูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษา ควรใช้
กลไกการประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาและติดตามความก้าวหน้า
ของการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปจัดทาเป็นแผนพัฒนา
คุณภาพของทุกส่วนงาน รวมทั้งขับเคลื่อนให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนา
และแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัย ด้านการประเมิน )๓(
คุณ ภาพ ได้ แ ก่ ควรประชุ ม สั มมนาเชิ งปฏิ บั ต ิก ารกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาข้อยุติรายตัว
บ่ ง ชี้ และสร้ า งความเชี่ ย วชาญเฉพาะตั ว บ่ ง ชี้ รวมทั้ ง อบรมกลุ่ ม
เลขานุ ก ารเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ภาพการจั ด ท ารายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน และควรกาหนดให้กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในแต่ละชุดประชุมร่วมกันเพื่อกลั่นกรองผล
การประเมินก่อนการรายงานผล
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บทนา
ระบบประกั
นคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยได้ดาเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติ
Planning
and Creativity

การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๔๒แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๕ในหมวดที๖่ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษาระบุ
ไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการ
ประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง”๑ในปัจจุบันระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็น
แนวทางปฏิบัติงาน ตลอดจนการดาเนินกิจกรรมและการเรียนการสอน เพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างชัดเจนและ
ต่อเนื่องสอดคล้องกับหลักการในระดับชาติไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ แผนพัฒนา ๒๕๔๒ .ศ.
า เกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ มาตรฐานการศึ ก ษาของชาติ มาตรฐานการอุ ด มศึ ก ษ
ระดับอุดมศึกษา แผนการศึกษาแห่งชาติ ในขณะเดียวกันกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตาม ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้
กั บการทาประกั นคุณ ภาพในมหาวิ ทยาลัยยั งถือ ได้ว่ าเป็ นการปรั บนโยบายของมหาวิท ยาลั ยให้ สอดคล้อ ง
หลักการของชาติโดยอัตโนมั ติ พิจารณาได้จากรายละเอียดปลีกย่อยของการประกั นคุณภาพการศึกษาสานักงาน
องค์ประกอบว๙ คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งจะแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ่าด้วยสิ่งที่พึงมีในการจัดการศึกษา ทั้ง
ยั งก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ภายใต้ ห ลั ก การที่ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ ๒๕๕๓.ศ.๒ตัวบ่งชี้เหล่านี้สามารถประเมิน
ได้ครบทุกมิติของระบบ สร้างสมดุลของมุมมองการบริหารจัดการทุกด้านและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อ
ความมีประสิทธิภาพและคุณภาพในการปฏิบัติงาน สร้างบัณฑิตให้เกิดการเรียนรู้และมีคุณภาพอย่างแท้จริง โดยจะมี
การประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพเป็นการรองรับอีกด้วย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภายใต้สถานะมาตรฐานของต้นสังกัด คือ สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และเชื่อมโยงกับมาตรฐานต่างๆ ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) โดยยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งคณะสงฆ์ไทย เพื่อพร้อมรับต่อการ
ประเมินคุณภาพภายนอก มีการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนถึงปัจจุบันเป็น
ระยะเวลา ๑๒ปี ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยที่โครงสร้างการบริหารมีการ
ขยายส่วนงานใต้สังกัดในฐานะ คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการ ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่ว
ประเทศ ปัจจุบันมีจานวนส่วนงานเหล่านี้ถึง ๕๐ แห่ง ได้แก่ คณะ ๕ คณะ วิทยาเขต ๑๐ แห่ง วิทยาลัยสงฆ์๗ แห่ง
ห้องเรียน และหน่วยวิทยบริการ ๒๘ แห่ง การมีส่วนงานใต้สังกัดจานวนมากและกระจายอยู่ในลักษณะดังกล่าว เป็น
ประเด็นที่ต้องตอบคาถามในเรื่องการควบคุมคุณภาพ การรักษามาตรฐานของการดาเนินงานในด้านต่าง ๆ อยู่เสมอ
ในช่วงระยะเวลาทีผ่ ่านมา ถึงแม้วา่ การประกันคุณภาพการศึกษาจะถูกนามาใช้ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการบริหาร
คุณภาพ แต่ยังพบว่าระบบการประกันคุณภาพยังไม่สามารถขับเคลือ่ นให้มีการบริหารเชิงคุณภาพได้ทั่วทั้งองค์กรของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างแท้จริงดังนั้น การวิจัยครั้งนี้จะทาให้ทราบถึงปัญหาของระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อนาไปสู่
การศึกษาแนวทางในการพัฒนาระบบเพื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศให้กบั ผู้บริหารและผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้องใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนควบคุมส่งเสริมพร้อมทั้งปรับปรุงการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น และเป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงคุณภาพในอนาคต

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๒

บทสังเคราะห์งานวิจัย

วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาปัญหาของระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย
๒. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย

นิยามศัพท์ในการวิจัย
๒.๓เพื่อศึกษาแนวทางเสริมศักยภาพของวัดเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเชิงบูรณา
ในงานวิจยั นี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาหมายถึง การมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และการประเมิน
ระบบการควบคุมคุณภาพ ๑.๔ (Quality Control) หมายถึง กระบวนที่ใช้ควบคุมองค์ประกอบต่างๆ
ในสถาบันการศึกษาที่จะมีผลต่อคุณภาพแลผลผลิตคุณภาพการศึกษา มีการดาเนินการทั้งระบบและปัจจัย
สนับสนุน ประกอบด้วย ๖ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นโครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็น
บุคลากรประเด็นแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นงบประมาณงานประกันคุณภาพการศึกษา ประเด็นระบบฐานข้อมูล
และประเด็นเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
ระบบการตรวจสอบคุณภาพ ๒.๔ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการดาเนินการของ
ระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีขึ้นโดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ
และดาเนินการตรวจสอบด้วยตนเอง ประกอบด้วย๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของส่วนงาน ประเด็นการดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพของส่วนงาน และประเด็นนาผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการเนินงาน
ระบบการประเมินคุณภาพ ๓ .๔ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการ
ดาเนินการการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แต่
เน้นการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดาเนินการของมหาวิทยาลัย กับดัชนีบ่งชี้คุณภาพในทุกองค์ประกอบของ
คุณภาพ ว่าดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่กาหนดเพียงใด โดยวัดเป็นระดับการบรรลุ
เป้าหมาย ประกอบด้วย ๓ ประเด็น ได้แก่ ประเด็นกรรมการตรวจประเมิน ประเด็นจานวนวันและจานวนของ
กรรมการตรวจประเมิน และประเด็นการเตรียมรับการตรวจประเมิน
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เครื่องมือและวิธีการศึกษาวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้
การใช้เทคนิค SWOT กับกลุ่มคณะทางานและผู้บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศึกษาจุดอ่อน จุดแข็ง ของระบบประกันคุณภาพการศึกษา นาไป
สร้างแนวคาถามเพื่อศึกษาปัญหาระบบประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับกลุ่มผู้บริหาร กรรมการตรวจประเมิน และเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส่วนงานจัดการศึกษาระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ จานวน ๒๒ แห่ง เพื่อศึกษาปัญหาและแนวทางพัฒนาที่พึงประสงค์ของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) กับผู้บริหารและบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่ได้รับการจัดอันดับจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (.สกอ)เพื่อ
นามาเทียบเคียงหาแนวทางพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
การประชุมระดมความคิดเห็น กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อ วิเคราะห์แนวทางพัฒนาระบบ.
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

กรอบแนวความคิดการวิจัย
ปัญหาและสาเหตุของระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มจร

ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๑การควบคุมคุณภาพ.
๒การตรวจสอบคุณภาพ.
๓การประเมินคุณภาพ.

แนวทางการปฏิบัติที่ดดี ้าน
การประกันคุณภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาไทย

วิเคราะห์แนวทางการพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร

แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มจร
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ผลการวิจัย
คณะผู้วิจัยสรุปผลการวิจัย ดังนี้
ในระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยควรมีผบู้ ริหารทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพโดยเฉพาะ ในตาแหน่งผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีส่วนงาน บุคลากร ที่ทาหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ )Information Technology)) IT) ช่วยในการทางาน ในอนาคต ควรยกระดับงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเป็นส่วน
งานระดับสานัก
ในระดับคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้งในส่วนงานสนับสนุนที่เทียบเท่าคณะ ควรมอบหมายผูบ้ ริหารท่านใดท่านหนึ่ง กากับดูแล
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษร และให้กาหนดภาระงานประกันคุณภาพให้ชัดเจนและมอบหมายเป็นงานหลักให้เจ้าหน้าที่
ที่มีอยู่ในส่วนงานนั้นๆทางานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการอบรมเพิ่มเติมและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
บุคลากร ปัญหาที่พบ คือผู้บริหารส่วนมากไม่ให้ความสาคัญต่องานประกันคุณภาพการศึกษาอาจารย์ขาดการมีส่วนร่วม ไม่รับรู้
ไม่ตระหนัก ไม่สนใจและไม่ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการไม่ให้ความสาคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
แผนยุทธศาสตร์
ปัญหาที่พบคือ ส่วนงานไม่มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ แต่พบว่า บางส่วนงานมีการดาเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้แผนปฏิบัติการประจา และปฏิทินการปฏิบัติงานประจาปี
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยและส่วนงานจัดการศึกษา ควรกาหนดงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลยุทธ์หนึ่งโดยเฉพาะ บรรจุในแผนพัฒ นามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๑ และแผนพัฒนาส่วนงานจัดการศึกษา
เพื่อให้สามารถพัฒนาและขยายขอบข่ายของงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจนด้านงบประมาณและบุคลากรได้ในอนาคต
งบประมาณงานประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านงบประมาณ ควรนางานประกันคุณภาพการศึกษาบรรจุเป็นกลยุทธ์หนึ่งใน
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งจะนาไปสู่ความชัดเจนในการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารงานประกันคุณภาพ แต่งานที่สนับสนุนส่งเสริม
งานประกันคุณภาพ เช่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูล ก็สามารถนามาบูรณาการในกลยุทธ์อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งไม่ต้องใช้งบประมาณในส่วนของ
การประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง
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แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยควรนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ให้
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และลดความจาเป็นในการใช้ทรัพยากรด้านอื่น เช่น ทรัพยากรบุคคล และวัสดุอุปก รณ์อื่นๆ
ฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยพัฒนาแล้วแต่ยังไม่ถูกนามาใช้ให้เป็นประโยชน์และเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรมีการประชุม
ร่วมกับส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม และนาบรรจุในแผนพัฒนาระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในส่วนของโปรแกรมการประเมิน online และการจัดทา e-SAR ควรพัฒนาให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนสามารถ
ใช้ได้
เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน
ปัญหาที่พบ คือ การทางานและการบริหารยังไม่ตรงกับเกณฑ์ที่มีการประเมิน การตีความตัวบ่งชี้แต่ละเกณฑ์การประเมินของบุคลากรก็
รงกัน เกณฑ์ไม่สอดคล้องกัไม่ตบธรรมชาติของส่วนงาน
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านเกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยควรศึกษา
แต่ .และ สมศ .วิเคราะห์ และพัฒนาตัวบ่งชี้ที่สามารถสะท้อนพันธกิจและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ควรหาแนวทางขอปรับตัวบ่งชี้ สกอ
ไม่ ค วรเพิ่ ม ตั ว บ่ งชี้ รวมทั้ งศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการน าเกณฑ์ คุ ณ ภาพระบบอื่ น เช่น เกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ น เลิ ศ
(Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx) เข้ามาใช้ในอนาคต เพื่อให้เกิดการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
อย่างแท้จริง
รวจสอบคุณภาพด้านการต
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของส่วนงาน
ปัญหาที่พบ คือ ส่วนงานไม่สามารถส่งเอกสารได้ตามวันที่กาหนด เนื้อหายังไม่สมบูรณ์ หลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่มีการกลั่นกรองงาน
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของส่วนงานมหาวิทยาลัยควร
สร้างความมีส่วนร่วมทั่วทั้งองค์กร เนื่องจากการจัดทารายงานการประเมินตนเองต้องใช้ข้อมูลตั้งแต่ระดับบุคคลมาถึงระดับส่วนงาน การ
สร้างระบบของการมีส่วนร่วม อาจจัดทาเป็นประกาศ แนวปฏิบัติ กาหนดมาตรการตามความเหมาะสม หรือออกแบบการประเมินความดี
ความชอบให้สัมพันธ์กับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส่วนงานประกันคุณภาพควรจัดทาแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart)
การจัดทารายงานการประเมินตนเอง โดยทารายการงานให้ส่วนงานตรวจสอบรายการ (Checklist) แจ้งให้ส่วนงานดาเนินการ มีคน
ติดตามเก็บงาน และนาลงฐานข้อมูล หรือ ออกแบบฟอร์มให้ส่วนงานกรอกข้อมูลผ่านระบบ online
การดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพของส่วนงาน ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีการตรวจสอบผลการดาเนินงานเป็นระยะ เมื่อทารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) เสร็จแล้ว ส่วนงานไม่จัดให้มีการตรวจสอบผลการดาเนินงาน พร้อมเอกสารหลักฐานก่อนการตรวจประเมินจริง
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการดาเนินงานตรวจสอบคุณภาพของส่วนงาน มหาวิทยาลัยควรให้มี
การไขว้ตรวจระหว่างภาควิชา หรือระหว่างคณะ หรือระหว่างวิทยาเขตหรือวิทยาลัยสงฆ์ โดยเป็นการตรวจสอบรายการ หรือ Checklist
โดยไม่เน้นการตรวจหลักฐาน การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานดาเนินการทั้งระดับบุคคลและระดับส่วนงาน โดยระดับบุคคล ให้
บุคลากรเขียนภาระงาน มีการประเมินความดีความชอบตามภาระงาน โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ ใน
ระดับส่วนงาน ให้ส่วนงานจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประจาปีตามรูปแบบของการประกันคุณภาพ
การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาการดาเนินงาน
ปัญหาที่พบ คือ บางส่ว นงานไม่ได้นาผลการประเมินไปจัดทาเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ และส่วนงานที่ทาแผนพัฒนาคุณภาพแล้วก็ไม่
นาไปสู่การปฏิบัติจริงแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปพัฒนา
ดาเนินงาน ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยควรทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน ผ่านสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยและนาไป
บรรจุในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี และนาไปสู่การปฏิบัติ ส่วนงานที่มีผลการประเมินไม่ผ่าน เมื่อทาแผนพัฒนาคุณภาพ
และนาไปจัดทาเป็นโครงการแล้ว ให้รายงานความก้าวหน้าต่อสภาวิชาการ ให้เป็นการควบคุมโดยสภาวิชาการ ส่วนงานประกันคุณภาพ
ควรถอดบทเรียนตัวบ่งชี้ของส่วนงานที่ดาเนินงานได้ดี ทาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีและนาไปต่อยอด ขยายผลสู่ส่วนงานอื่น ส่วนในรายงานผล
การประเมิน หากผู้ประเมินให้ข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ก็จะทาให้ส่วนงานสามารถนาไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย
ขึ้น
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๖

บทสังเคราะห์งานวิจัย

ด้านการประเมินคุณภาพ
๑. กรรมการตรวจประเมิน
ปัญหาที่พบ คือ ส่วนมากประธานกรรมการตรวจมีการวินิจฉัยตีความเกณฑ์ประเมินแตกต่างจากกรรมการประเมินภายในมหาวิทยาลัย มี
บางเกณฑ์ กรรมการประเมินตีความไม่ตรงกันกรรมการไม่มีความรู้เข้าใจในเกณฑ์ประเมินอย่างถูกต้อง กรรมการตรวจไม่ละเอียด
เลขานุการของกรรมการตรวจประเมินมีงานมากเกินไป
แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านกรรมการตรวจประเมิน มหาวิทยาลัยควรจัดอบรมสัมมนากรรมการ
ตรวจประเมินบ่อยๆ และต่อเนื่อง การอบรมควรเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการลงมือปฏิบัติตรวจประเมินจริง กรรมการตรวจประเมิน
ควรมีการประชุมร่วมกันเพื่อหาข้อยุติรายตัวบ่งชี้ ควรให้กรรมการตรวจประเมินสมัครตรวจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ตนเองถนัดและ
จัดอบรมเข้มข้นในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้นั้นๆ
๒. จานวนวันและจานวนของกรรมการตรวจประเมิน ปัญหาที่พบ คือ ไม่มีปัญหาในการดาเนินการ โดยใช้เวลาตรวจ
จานวน ๓ วัน และใช้กรรมการ ๔ ท่าน แนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านจานวนวันตรวจประเมิน ควรให้เป็นไป
ตามมติคณะกรรมการอานวยการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยโดยระดับภาควิชาใช้เวลาตรวจประเมิน ๒ วัน ระดับคณะ
วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ใช้เวลาตรวจประเมิน ๓ วัน
๓. การรายงานผลการตรวจประเมิน ปัญหาที่พบ คือ การเขียนรายงานผลของคณะกรรมการไม่เป็นไปตามแบบฟอร์ม
ที่กาหนด การส่งรายงานผลล่าช้า เขียนจุดอ่อน จุดแข็งและข้อควรปรับปรุงไม่สอดคล้องกับผลการประเมิน รายงานผลผิดพลาดไม่
เป็นไปตามมติคณะกรรมการแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาด้านการรายงานผลการตรวจประเมิน กรรมการตรวจ
ประเมินควรจัดประชุมแบ่งงานและประชุมก่อนการรายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา เพื่อให้การรายงานผลด้วยวาจามีความ
สอดคล้องกัน
การจัดทาเอกสารรายงานผลที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยควรอบรมกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการเป็นพิเศษ มีตัวอย่างการเขียนรายงาน
ที่ดีให้ศึกษา และควรเลือกกลุ่มเลขานุการที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) (IT)

การนาไปใช้ประโยชน์

กิจกรรมพัฒนางานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
๑ การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนากระบวนการ )PDCA ไปใช้ในการปฏิบตั ิงาน
๒ )การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของการนาการประกันคุณภาพไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและสร้างทัศนคติที่ดตี ่องานประกันคุณภาพ
๓การจัดฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร )
ยผู้เกี่วข้อง
๔( การแต่งตั้งคณะทางานศึกษาการนาเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ )Education Criteria for
Performance Excellence หรือ EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรในอนาคต
๕คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิ )น เสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนาไปบรรจุในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ

๗
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑้ชัดเจน มหาวิทยาลัยควรกาหนดโครงสร้างการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให )
ยิ่งขึ้น กาหนดให้งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานหลักที่สาคัญที่ต้องมีการดาเนินการ กากับติดตาม ตรวจสอบและดูแลอย่าง
ใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๒ มหาวิทยาลัยควรกาหนดภาระงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ชัดเจน ควรเพิ่มบุคลากรด้านงานประกัน
คุณภาพโดยการวิเคราะห์ภาระงานอย่างเป็นระบบ และสร้างความตระหนัก สร้างทัศนคติที่ดีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา แก่
บุคลากรทุกระดับ
๓ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสาร สนเทศที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
นาบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เป็นแผนระยะยาว เพื่อดาเนินการให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
๔ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนธรรมชาติของมหาวิทยาลัย โดยพิจารณานาเกณฑ์ เกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence หรือ EdPEx)มาใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาองค์กรในอนาคต เพื่อให้เกิดการบริหารองค์กรในเชิงระบบ มองทุกระบบเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดการพัฒนา
อย่างก้าวกระโดดและยั่งยืน จากจุดเน้นที่เป็นเรื่องหลักของมหาวิทยาลัย
๕ มหาวิทยาลัยควรพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับ ทั้งสายวิชาการและสายปฏิบัติการวิชาชีพ โดยให้นาวงจร
คุณภาพPDCA มาใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างบรรยากาศคุณภาพในมหาวิทยาลัย และจัดระบบการประเมินความดีความชอบ
ให้สัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพการศึกษา
๖ มหาวิทยาลัยควรกาหนดให้ทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน เสนอสภา
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนาไปบรรจุในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาไปสู่
การปฏิบัติ โดยให้รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานตามแผนต่อสภาวิชาการเป็นระยะ
ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัตการ
๑ ควรจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนากระบวนการ )PDCA ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
๒ควรจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสาคัญของการนาการประกันคุณภาพไปใช้ใน )
การปฏิบัติงานและสร้างทัศนคติที่ดีต่องานประกันคุณภาพ
๓ควรฝึกอบรมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความเชื่อมโยงกับระบบการประกันคุณ ภาพการ )ศึกษาแก่
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง
๔( ควรแต่งตั้งคณะทางานศึกษาการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ )Education Criteria for
Performance Excellence หรือ EdPEx)มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรในอนาคต
๕คณะ วิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ควรจัดทาแผน )พัฒนาคุณภาพตามผลการประเมิน เสนอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะและนาไปบรรจุในแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติ
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย .๓.๙
๑ควรทางานวิจัยเพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึก )ษา โดยการถอดบทเรียนตัวบ่งชี้ของส่วน
งานที่ ด าเนิ น งานได้ ดี ท าเป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละน าไปต่ อ ยอดขยายผลสู่ ส่ ว นงานอื่ น เนื่ อ งจากส่ ว นงานจั ด การศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัย มีการบริหารจัดการและวัฒนธรรมองค์กรที่คล้ายคลึงกัน
๒ควรวิจัยเพื่อศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาตัวบ่งชี้ท )ี่สามารถสะท้อนพันธกิจและหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และศึกษา
ความเป็นไปได้ในการนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence หรือ EdPEx) เข้ามาใช้ในการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
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