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บทคัดย่อ 

 

  การวิจยัเร่ือง  ศึกษาความรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบนัวัฒนธรรมและ

ศิลปะ  มีวตัถุประสงค์เพื่อศกึษาระดบัความรู้ความเข้าใจของบคุลากรเก่ียวกับการประกนัคณุภาพการศึกษา

ทัง้ภายในและภายนอก  และเพื่อนําผลการศกึษาความรู้มาพฒันาปรับปรุงเพื่อบริหารงานประกันคณุภาพ

การศกึษาของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ งานวิจยันีเ้ป็นการวิจยัเชิงสํารวจ และวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจยัเชิง

ปริมาณ เพ่ือเช่ือมโยงความสมัพนัธ์ของข้อมลู โดยใช้แบบทดสอบเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลู  

  ผลการศึกษา พบว่า บุคลากรสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาในระดบัดี  จากอตัราการตอบแบบทดสอบถูกต้อง ร้อยละ 82.86 แต่ยังมีบางประเด็นท่ีควรได้รับ

ความรู้เพิ่มเติม ได้แก่ ระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุน การพฒันาระบบและกลไกการสนับสนุนการ

ผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และช่องทางการส่ือสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มบคุลากรสถาบนั

วฒันธรรมและศลิปะได้เป็นอยา่งดี คือ การจดัอบรม หรือบรรยายพเิศษ นอกจากนีก้ารใช้ส่ืออ่ืนๆ ประกอบ เช่น 

คูมื่อ ส่ือสิ่งพิมพ์ แผน่พบั และการแลกเปลียนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากรจะชว่ยสง่เสริมให้การมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาย่ิงขึน้ 
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ABSTRACT 

 

 The Research “Institute of Culture and Art Stuff’s understanding of Quality 

Assurance” The Objective of this research were to evaluate knowledge of Culture and Art 

Institute’s officer about educational quality assurance system and analysis correlation 

between knowledge level with result of educational quality assurance.This research is servey 

research. A  Sample was selected from  Culture and  Art Institute’s officer between June to 

August 2013. 
 

 Major Fact Findings 

 Culture and Art Institute’s officer have high knowledge level. Score average 82.26% 

but have any topic have low score are officer support system,process of research and 

creativity development.The good channel of communication to officer are training and 

descriptive other than The essential  media format are handbook Journal brochure and 

knowledge sharing between co-worker  will support knowledge level about educational 

quality assurance. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปัญหา 

 สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ เป็นหนว่ยงานท่ีมีภารกิจท่ีต้องปฏิบตั ิคือ อนรัุกษ์ สืบสาน สร้างสรรค์ 

เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญา การให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม และศึกษา  ค้นคว้า  

วิจัยศิลปวัฒนธรรม  เพื ่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภูมิ ปัญญา ชุมชน สังคมให้เกิด                           

การพฒันาท่ียัง่ยืน  ซึ่งสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ  ได้มีการใช้ระบบประกันคณุภาพมาอย่างต่อเน่ือง 

ตามท่ีพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) กําหนดให้สถานศกึษา        

ทกุแห่งจดัให้มีระบบการประกนัคณุภาพการศึกษา  โดยให้ถือว่าการประกนัคณุภาพภายใน เป็นภารกิจ

หนึ่งของกระบวนการศกึษา ท่ีต้องดําเนนิการอยา่งตอ่เน่ือง โดยจะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคมุ 

ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดําเนินงานของหน่วยงาน มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน มีการประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของหน่วยงาน มีการวัดผลความสําเร็จ            

ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แล้วจัดทํารายงานผลการดําเนินการเสนอต่อหน่วยงาน                  

ต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรม                       

เป็นแบบอยา่งท่ีดี (สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2552)    

 ปัจจุบนัการพฒันาคณุภาพการศึกษาจําเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องบริหารการศึกษา โดยเชิงคณุภาพ  

โดยมีการประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นกลไกสําคญัท่ีจะสง่เสริมและผลกัดนัให้กระบวนการทํางานในทกุ

ระดบัและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องดําเนินไปอย่างสอดคล้องกันเป็นระบบ มุ่งไปในทิศทางท่ีได้ร่วมกนักําหนด

ไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิพล ทัง้นีแ้ต่ละ

หน่วยงานจะต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุมดังกล่าว ประกอบกับในปี  พ .ศ . 2553  

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการทบทวน

องค์ประกอบ และตัวบ่งชีภ้ายในให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และความ

เคล่ือนไหวด้านคณุภาพมาตรฐานการศึกษาระดบัอดุมศกึษา ท่ีเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2553  เป็นต้นไป 

(คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553, 2553)   รวมทัง้ยงัมี

เกณฑ์การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) ระดบัอุดมศึกษา และการประเมินผล

การปฏิบตัิราชการตามคํารับรอง โดยสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  มุ่งหวงัว่าการดําเนินการประกัน

คณุภาพการศกึษาท่ีเน้นความสําคญัท่ีกระบวนการในการบริการการศกึษา และระบบบริหารจะส่งผล

ให้เกิดความรู้แก่บุคลากรในสถาบนั  โดยการทําแบบทดสอบความรู้ ซึง่ครอบคลุมองค์ประกอบการ

ประเมินตนเองของ สกอ. สมศ.ก.พ.ร. และนโยบายของรัฐบาล (3D) แม้จะมีการบรูณาการความร่วมมือ    

แต่ยังคงมีเกณฑ์การประเมิน หลายมาตรฐาน รวมทัง้บุคลากรบางตําแหน่งท่ีมีการเข้า-ออกบ่อยครัง้                 
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อาจสง่ผลกระทบ ตอ่การปฏิบตังิาน ซึง่บคุลากรในสถาบนัทกุตําแหนง่เป็นผู้ เก่ียวข้องหรือการดําเนินงาน

การประกันคณุภาพของสถาบนั ดงันัน้ ถ้าหน่วยงานไม่พฒันาระบบการบริหารการประกนัคณุภาพเพ่ือ

รองรับการเปล่ียนแปลงอาจสง่ผลกระทบตอ่การปฏิบตังิานปกตไิด้ 

 เพื่อเป็นการพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  ในฐานะผู้ ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

กํากับดูแลการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยนอกเหนือจากการปฏิบัติตามพันธกิจ            

ของหน่วยงาน และต้องประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสงักัดทุกระดบั ให้การดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเข้าใจ เกิดประสิทธิผล และแนวปฏิบตัิที่ดีด้านการพัฒนาการ

ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ในระดบับุคคล ฝ่ายงาน และฝ่ายที่ดแูล โดยคาดหวงัว่า

หากมีการพฒันาการบริหารการประกนัคณุภาพการศกึษาในสถาบนั  เช่น  การหากลวิธี หรือแนวทาง

ท่ีจะทําให้บุคลากรในสถาบนัทกุตําแหน่งมีส่วนร่วมในการประกันคณุภาพที่มีหลายเกณฑ์มาตรฐาน 

ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบตัิงาน ซึง่แต่ละงานมีเอกสารข้อมูลจํานวนมากจะต้องใช้เวลาในการสืบค้น 

และหากมีการเปลี่ยนบุคลากรในการทํางานก็จะสามารถดําเนินงานจัดการงานได้ การจัดเก็บข้อมูล      

ของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาระบบการบริหารการประกันคุณภาพ

การศึกษาและนําไปสู่แนวปฏิบัติที ่ดีในด้านการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาด้านอื่นๆ            

อยา่งตอ่เน่ือง 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวจัิย 

   1) เพ่ือศึกษาระดบัความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ   เก่ียวกับการ

ประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก 

  2) เพื่อนําผลการศกึษาความรู้มาพฒันาปรับปรุงเพื่อบริหารงานประกนัคณุภาพการศกึษาของ

สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 

 

1.3 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

 1) นําผลการศึกษามาพัฒนาปรับปรุง แก้ปัญหาในการดําเนินงานเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ           

ในการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 

 2) สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีแนวทางพัฒนาการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา                    

ท่ีมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ เพ่ือตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยั และเป็นองค์ความรู้แก่หน่วยงานตา่งๆ

ในการดําเนินงานตอ่ไป  
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1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

 งานวิจัยนีเ้ป็นการวิเคราะห์ด้วยวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อประเมินความรู้ด้านการประกัน

คณุภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เท่านัน้

กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ บุคลากรของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะทุกตําแหน่ง จํานวน  

21  คน  โดยใช้แบบทดสอบความรู้ ประกอบด้วยข้อคําถามจํานวน  20  ข้อ เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั 

 

1.5  นิยามศัพท์ท่ีใช้ในการวจัิย  

 ความรู้  หมายถึง  ความเข้าใจ 3

 บุคลากร    หมายถึง  ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานของสถาบนัวัฒนธรรม            

และศิลปะ ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีนําระบบการบริหารคณุภาพการประกนัคณุภาพการศกึษามาใช้ในการ

ดําเนินงาน 

ในเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา และรวมไป                  

ถึงความสามารถในการนําสิ่งนัน้ไปใช้เพ่ือเป้าหมายบางประการ  

 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ             

และประเมินการดําเนินงานในองค์ประกอบคณุภาพตามดชันีบง่ชีท่ี้กําหนด เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผู้ มี

สว่นเก่ียวข้องและสาธารณะชนได้มัน่ใจวา่สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะสามารถให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88�
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 การวิจัย เรื่อง ศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบัน

วฒันธรรมและศลิปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีแนวคดิในการศกึษา ดงันี ้ 

 2.1 แนวความคดิเก่ียวกบัความรู้    

 62.2

 2.3 ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง  

 แนวความคดิเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษา  

 2.4 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  

 

2.1 แนวความคิดเก่ียวกับความรู้ 

 2.1.1  ความหมายเก่ียวกับความรู้ 

   ความรู้ คือ สารสนเทศที่นําไปสู่การปฏิบัติ เป็นเนือ้หาข้อมูล ซึง่ประกอบด้วย

ข้อเท็จจริง ความคดิเห็น ทฤษฎี หลกัการ รูปแบบ กรอบความคิด หรือข้อมลูอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป็น และ

เป็นกรอบของการผสมผสานระหว่างประสบการณ์ คา่นิยม ความรอบรู้ในบริบท สําหรับการประเมิน

คา่ และการนําเอาประสบการณ์กบัสารสนเทศใหม่ๆ  มาผสมรวมเข้าด้วยกนั  

   ความรู้ท่ีชดัแจ้งหรือท่ีเขียนระบไุว้ หมายถึง ความรู้ท่ีสามารถถ่ายโอนในภาษาท่ีเป็น

ทางการและเป็นระบบ ในทางกลบักนัความรู้ฝังลึกนัน้มีลกัษณะท่ีขึน้กบับุคคล ซึ่งทําให้การระบอุย่าง

เป็นทางการและการส่ือสารทําได้ลําบาก0

 2.1.2  แนวความคิดเก่ียวกับความรู้ 

  

   คําว่าความรู้นัน้ ในทัศนะของฮอสเปอร์(อ้างถึงในมาโนช เวชพันธ์,2532:15-16) 

นับเป็นขัน้แรกของพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการจดจํา ซึง่อาจจะโดยการนึกได้ 

มองเห็น ได้ยิน หรือ ได้ฟัง ความรู้นี ้เป็นหนึง่ในขัน้ตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยคําจํากัด

ความหรือความหมาย ข้อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแก้ไขปัญหา และมาตรฐานเป็นต้น ซึ่ง

อาจกลา่วได้วา่ ความรู้เป็นเร่ืองของการจําอะไรได้ ระลกึได้ โดยไมจํ่าเป็นต้องใช้ความคดิท่ีซบัซ้อนหรือ

ใช้ความสามารถของสมองมากนัก ด้วยเหตุนี ้การจําได้จึงถือว่าเป็น กระบวนการที่สําคญัในทาง

จิตวิทยา และเป็นขัน้ตอนที่นําไปสู่พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเข้าใจ การนําความรู้ไปใช้ในการ

วิเคราะห์   การสงัเคราะห์ การประเมินผล ซึ่งเป็นขัน้ตอนท่ีได้ใช้ความคิดและความสามารถทางสมอง

มากขึน้เป็นลําดบั สว่นความเข้าใจ(Comprehension) นัน้ ฮอสเปอร์ ชีใ้ห้เห็นว่า เป็นขัน้ตอนตอ่มาจาก

ความรู้ โดยเป็นขัน้ตอนที่จะต้องใช้ความสามารถของสมองและทกัษะในชัน้ที่สูงขึน้ จนถึงระดบัของ

การส่ือความหมาย ซึง่อาจเป็นไปได้โดยการใช้ปากเปลา่ ข้อเขียน ภาษา หรือการใช้สญัลกัษณ์ โดยมกั
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เกิดขึน้หลงัจากท่ีบคุคลได้รับข่าวสารตา่ง ๆ แล้ว อาจจะโดยการฟัง การเห็น การได้ยิน หรือเขียน แล้ว

แสดงออกมาในรูปของการใช้ทกัษะหรือการแปลความหมายตา่ง ๆ เชน่ การบรรยายข่าวสารท่ีได้ยินมา

โดยคําพดูของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมาย

เดมิเอาไว้หรืออาจเป็นการแสดงความคดิเห็นหรือให้ข้อสรุปหรือการคาดคะเนก็ได้ 

  ประภาเพ็ญ สุวรรณ (อ้างถึงในอกัษร สวสัดี, 2542: หน้า 26) ได้ให้คําอธิบายว่า 

ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นที่ผู้ เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจําได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้หรือโดยการ

มองเห็น ได้ยิน จําได้ ความรู้ในชัน้นีไ้ด้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย ข้อเท็จจริง 

กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทักษะด้าน               

“การแปล”  ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเก่ียวกับข่าวสารนัน้ ๆ โดยใช้คําพูดของ

ตนเองและ “การให้ความหมาย” ที ่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึง

ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายวา่จะเกิดอะไรขึน้ 

  เบนจามิน บลมู (Benjamin S. Bloom อ้างถึงในอกัษร สวสัดี,2542: หน้า 26-28) ได้ให้

ความหมายของ ความรู้ ว่าหมายถึง เร่ืองท่ีเก่ียวกบัการระลึกถึงสิ่งเฉพาะ วิธีการและกระบวนการตา่งๆ 

รวมถึงแบบกระสวนของโครงการวัตถุประสงค์ในด้านความรู้ โดยเน้นในเร่ืองของกระบวนการทาง

จิตวิทยาของความจํา อันเป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับการจัดระเบียบ โดยก่อนหน้านัน้ในปี 

ค.ศ. 1965  บลมูและคณะได้เสนอแนวคิดเก่ียวกบัการรับรู้หรือพทุธิพิสยั (cognitive domain) ของคน

ว่าประกอบด้วยความรู้ตามระดบัต่าง ๆ รวม 6 ระดบั ซึง่อาจพิจารณาจากระดบัความรู้ในขัน้ตํ่าไปสู่

ระดบัของความรู้ในระดบัท่ีสงูขึน้ไป โดยบลมูและคณะ ได้แจกแจงรายละเอียดของแตล่ะระดบัไว้ดงันี ้

 

1. ความ รู้  หมายถึง การเ รียนรู้ที ่เ น้นถึงการจําและการระลึกได้ ถึงความคิด วัตถ ุ               

และปรากฏการณ์ตา่ง ๆ ซึ่งเป็นความจําท่ีเร่ิมจากสิ่งง่าย ๆ ท่ีเป็นอิสระแก่กนั ไปจนถึงความจําในสิ่งท่ี

ยุง่ยากซบัซ้อนและมีความสมัพนัธ์ระหวา่งกนั 

 

2. ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (Comprehension) เป็นความสามารถทางสติปัญญา

ในการขยายความรู้ ความจํา ให้กว้างออกไปจากเดมิอยา่งสมเหตสุมผล การแสดงพฤตกิรรมเม่ือเผชิญ

กบัส่ือความหมาย และความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิง่ใดสิง่หนึง่ 
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3.  การนําไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนําความรู้ (knowledge)             

ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใดๆ ท่ีมีอยู่เดมิไปแก้ไขปัญหาที่แปลก

ใหมข่องเร่ืองนัน้ โดยการใช้ความรู้ตา่ง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกบัความคิดรวบยอดมาผสมผสาน

กบัความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิง่นัน้ 

 

4. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และการ

นําไปปรับใช้  โดยมีลกัษณะเป็นการแยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ที่มีความสมัพนัธ์กัน 

รวมทัง้การสืบค้นความสัมพนัธ์ของส่วนต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนัน้สามารถเข้ากันได้

หรือไม ่ อนัจะชว่ยให้เกิดความเข้าใจตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใดอยา่งแท้จริง 

 

5.  การสงัเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการรวบรวมสว่นประกอบยอ่ย ๆ หรือสว่น

ใหญ่ ๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นเร่ืองราวอันหนึ่งอันเดียวกัน การสังเคราะห์จะมีลักษณะของการเป็น

กระบวนการรวบรวมเนือ้หาสาระของเร่ืองต่าง ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อสร้างรูปแบบหรือโครงสร้างท่ียังไม่

ชดัเจนขึน้มาก่อน อนัเป็นกระบวนการท่ีต้องอาศยัความคดิสร้างสรรค์ภายในขอบเขตของสิง่ท่ีกําหนดให้ 

 

6.  การประเมินผล (Evaluation) เป็นความสามารถในการตดัสินเก่ียวกบัความคิด คา่นิยม 

ผลงาน คําตอบ วิธีการและเนือ้หาสาระเพื่อวตัถปุระสงค์บางอย่าง โดยมีการกําหนดเกณฑ์ (criteria) 

เป็นฐานในการพิจารณาตัดสิน การประเมินผล จัดได้ว่าเป็นขัน้ตอนที่สูงสุดของพุทธิลักษณะ 

(characteristics of cognitivedomain) ท่ีต้องใช้ความรู้ความเข้าใจ การนําไปปรับใช้การวิเคราะห์ 

และการสงัเคราะห์เข้ามาพิจารณาประกอบกนัเพ่ือทําการประเมินผลสิ่งหนึง่สิ่งใด 

 

           ความรู้ คือ สิ ่งที ่มนุษย์สร้าง ผลิต ความคิด ความเชื ่อ ความจริง ความหมาย โดยใช้ 

ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น ตรรกะ แสดงผ่านภาษา เคร่ืองหมาย และสื่อต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายและ

วตัถปุระสงค์เป็นไปตามผู้สร้าง ผู้ผลิตจะให้ความหมาย 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
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 2.1.3 การจาํแนกความรู้และลักษณะของความรู้ 

   2.1.3.1 การจาํแนก6

    1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน(Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จาก

ความรู้ตามลักษณะ 

ประสบการณ์3 พรสวรรค์หรือสญัชาตญาณ3

 

ของแตล่ะบคุคล เชน่ ทกัษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการ

คดิเชิงวิเคราะห์ 

2. ความรู้ท่ีชดัแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็น ความรู้ท่ีสามารถ ถ่ายทอดได้

โดยผา่นวิธีตา่งๆ เชน่ การบนัทกึ 

 

   2.1.3.2 ความรู้ตามโครงสร้าง 

    1.  โครงสร้างส่วนบนของความรู้  ไ ด้แก่  ความคิด ปรัชญา หลักการ 

อดุมการณ์ 

    2.  โครงสร้างสว่นลา่งของความรู้ ได้แก่ ภาคปฏิบตัิการของความรู้ ได้แก่องค์

ความรู้ท่ีแสดงในรูปของ ข้อเขียน สญัญะ การแสดงออกในรูปแบบตา่งๆ เช่น ศิลปะ การเดินขบวนทาง

การเมือง 

 โครงสร้างส่วนล่างของความรู้มีโครงสร้างระดบัลึกคือความหมาย(significant) ความรู้และ

อํานาจ เป็นสิง่เดียวกนั เพราะถกูผลติและเคลือบไว้ภายใต้รูปแบบ 2 รูปแบบ คือ 

 

1. รูปแบบที่แสดงออกถึงความรุนแรง ได้แก่ ความรู้ทางด้านการปราบปราม การทหาร 

การควบคมุนกัโทษ อาชญวิทยา การสงคราม จติเวชศาสตร์ 

 

  2.  รูปแบบที่แสดงออกถึงความไม่รุนแรง แต่แฝงไว้ด้วยความรุนแรง ได้แก่ ความรู้

ทางด้านสื่อสารมวลชน การโฆษณา การตลาด ทฤษฎีบริหารธุรกิจ ทฤษฎีทางการเมือง ความรู้

ทางการศึกษา การพัฒนาและทุกสิ่งที่ใช้การครอบงําความคิด ผ่านปฏิบตัิการทางการสร้างความรู้             

เพ่ือกีดกนั/เบียดขบั/ควบคมุมนษุย์ 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93&action=edit&redlink=1�
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   2.1.2.3   ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะ6

    ความรู้ที่มีความเฉพาะเจาะจงไปที่บางบริบท บางสถานการณ์ ให้ลอง

จินตนาการถึงเห็ดสองพนัธุ์ที่ขึน้อยู่คนละฝากของภูเขา พนัธุ์หนึ่งสามารถรับประทานได้ อีกพนัธุ์เป็น

เห็ดท่ีมีพิษ เม่ือข้ามขอบเขตนัน้ไปอีกฝ่ังหนึ่ง การใช้ความรู้ท่ีขึน้กบัขอบเขตทางนิเวศเดิม อาจทําให้อด

ตาย หรือไมก็่เกิดอนัตรายจากพษิได้  

(situated knowledge) 

    กระบวนการสร้างความรู้บางอย่าง เช่น การลองผิดลองถกู 3 หรือการเรียนรู้

จากประสบการณ์ 3  มักก่อให้เกิดความรู้ที่อยู่ภายใต้บริบทเฉพาะ ประโยชน์หนึง่ของกระบวนการ

วิทยาศาสตร์3

    ความรู้ภายใต้บริบทเฉพาะมักแฝงอยู่ในภาษา วฒันธรรม หรือประเพณี 

นักวิพากษ์

 คือ ทฤษฎีท่ีได้จากระเบียบวิธีนี ้มกัจะอิงกบับริบทเฉพาะน้อยกวา่วิธีอ่ืน ๆ 

ลัทธิจักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม กล่าวว่าการเกิดขึน้ของวัฒนธรรมเดีย่วทําให้ความรู้

ท้องถ่ินบางอยา่ง ถกูทําลายลง 

 

2.1.3.4 ระดับของความรู้ หากจําแนกระดบัของความรู้ สามารถแบง่ออกได้เป็น             

4 ระดบั คือ 

1. ความรู้เชิงทฤษฏี(Know-What) เป็นความรู้เชิงข้อเท็จจริง รู้อะไร เป็น

อะไร จะพบในผู้ ท่ีสําเร็จการศกึษามาใหม่ๆ  ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจํามาได้จากความรู้ชดัแจ้งซึง่

ได้จากการได้เรียนมาก แตเ่วลาทํางาน ก็จะไมม่ัน่ใจ มกัจะปรึกษารุ่นพ่ีก่อน 

2. ความรู้เชิงทฤษฏีและเชิงบริบท(Know-How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลก

ของความเป็นจริง ภายใต้สภาพความเป็นจริงท่ีซบัซ้อนสามารถนําเอาความรู้ชดัแจ้งท่ีได้มาประยกุต์ใช้

ตามบริบทของตนเองได้ มักพบในคนที่ทํางานไปหลายๆปี จนเกิดความรู้ฝังลึกที่เป็นทักษะหรือ

ประสบการณ์มากขึน้ 

3. ความรู้ในระดับที่อธิบายเหตุผล(Know-Why)เป็นความรู้เชิงเหตุผล

ระหวา่งเร่ืองราวหรือเหตกุารณ์ตา่งๆ ผลของประสบการณ์แก้ปัญหาท่ีซบัซ้อน และนําประสบการณ์มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้กบัผู้ อ่ืน เป็นผู้ ทํางานมาระยะหนึ่งแล้วเกิดความรู้ฝังลึก สามารถอดความรู้ฝังลึกของ

ตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผู้ อ่ืนหรือถ่ายทอดให้ผู้ อ่ืนได้พร้อมทัง้รับเอาความรู้จากผู้ อ่ืนไปปรับใช้ในบริบท          

ของตนเองได้ 

4. ความรู้ในระดบัคณุคา่ ความเช่ือ(Care-Why) เป็นความรู้ในลกัษณะของ

ความคิดริเร่ิม สร้างสรรค์ที่ขับดันมาจากภายในตนเองจะเป็นผู้ ที่สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์

ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ กับความรู้ที่ตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้ใหม่ขึน้มาได้ เช่น สร้างตวัแบบ

หรือทฤษฏีใหมห่รือนวตักรรม ขึน้มาใช้ในการทํางานได้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B9%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1�
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2.2 แนวความคิดเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.2.1 ประวัตกิารประกันคุณภาพการศึกษา 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ หมวด 6 กล่าวถึงหลักการประกันคุณภาพ            

และมาตรฐานการศกึษา โดยแยกเป็นระบบ คือ การประกนัคณุภาพภายในและการประกันคณุภาพ

ภายนอก การประกนัคณุภาพภายในเป็นเร่ืองภายในของสถานศกึษาท่ีต้องจดัทําเองโดยความร่วมมือ

กบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องแตก่ารประกนัคณุภาพเป็นการดําเนินงานโดยหน่วยงานภายนอกท่ีเป็นอิสระ

และมีความเป็นกลาง และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินเปรียบเทียบมาตรฐานของสถานศึกษา   

ทัว่ประเทศและดําเนนิการเปรียบเทียบทกุๆ  5  ปี เป็นต้น 

  มาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) 

กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ถือว่าการประกัน

คณุภาพภายใน เป็นภารกิจหนึง่ของกระบวนการศึกษา ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยจะต้อง

สร้างระบบและกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบ ประเมินและพฒันาการดําเนินงานของหน่วยงาน มีการ

วัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการประเมินและพัฒนาการดําเนินงาน             

ของหนว่ยงาน มีการวดัผลความสําเร็จของการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน แล้วจดัทํารายงานผล

การดําเนินการเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุง

อยา่งตอ่เน่ืองและมีนวตักรรมเป็นแบบอยา่งท่ีดี(สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต,ิ 2552)   

  การประกาศใ ช้กฎกระทรวง ศึกษาธิการ (2553)  เ มื ่อ เ ดือนเม ษายน  พ .ศ .  2553                     

กฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยระบบกฎเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553             

ตามราชกิจจานเุบกษา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก หน้า 22-23  ซึ่งเหตผุลในการประกาศใช้กฎกระทรวง

ฉบบันี ้คือ โดยท่ีมาตรา 47 แห่งพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 บญัญัติให้มีระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ทัง้นีร้ะบบหลักเกณฑ์            

และวิธีการประกันคณุภาพการศึกษาดงักล่าว ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้อง

ออกกฎกระทรวงนี ้อาศัยความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542              

ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ(ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 และมาตรา 47 วรรคสอง                       

แหง่พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต(ิฉบบั 2)พ.ศ. 2542 อนัเป็นกฎหมายท่ีมีบทบญัญัติบางประการ

เก่ียวกับการจํากดัสิทธิและเสรีภาพของบคุคล ซึง่มาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 43 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน       

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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สถานศกึษา ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ.2546  กฎกระทรวงฯ ว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกัน

คณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553 ตามราชกิจจานเุบกษา เลม่ 127 ตอนท่ี 23  ก 2 หน้า 22-35 กลา่วไว้  

 

 2.2.2  ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา  

   คณุภาพการศกึษา หมายถึง คณุลกัษณะที่พึงประสงค์ตามปณิธานและภารกิจของ

การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของประเทศ ตลอดจน

ปณิธานและภารกิจเฉพาะในการจดัการศกึษาของแตล่ะสถาบนั 

   การประกนัคณุภาพการศกึษาระดบัอดุมศกึษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ

ควบคมุ ตรวจสอบ และประเมินการดําเนินงานในแตล่ะองค์ประกอบคณุภาพตามดชันีบ่งชีที้่กําหนด

เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณะชนได้มัน่ใจว่าสถาบนันัน้ๆสามารถให้ผลผลิต

ทางการศกึษาท่ีมีคณุภาพ 

   การประกนัคณุภาพการศกึษา(QUALITY ASSURANCE) หมายถึง การทํากิจกรรม         

หรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างมีระบบตามแบบแผนที่กําหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ 

(QUALITY CONTROL) การตรวจสอบคณุภาพ(QUALITY AUDITING)และการประเมินคณุภาพ 

(QUALITTY ASSESSMENT) จนทําให้เกิดความมัน่ใจในคณุภาพและมาตรฐานของดชันี ชีว้ดัระบบ

และกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลพัธ์ ของการจัดการศึกษา ประกอบด้วยการประกันคุณภาพ

ภายใน และการประกนัคณุภาพภายนอก 

   การประกันคุณภาพภายในหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั่นเอง               

หรือโดยหนว่ยงานต้นสงักดัท่ีมีหน้าท่ีกํากบัดแูลสถานศกึษานัน้ 

   การประกันคุณภาพภายนอกหมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคณุภาพการศกึษา หรือบคุคล หรือหน่วยงานภายนอกท่ีสํานกังานดงักล่าวรับรองเพื่อเป็นการ

ประกนัคณุภาพและให้มีการพฒันาคณุภาพ และมาตรฐานการศกึษาของสถานศกึษา ระบบและกลไก

หมายถึง ขัน้ตอนการดําเนินงานต่างๆที่มีความสมัพนัธ์ และเชื่อมโยงกัน อย่างเป็นระบบโดยอาศยั

บุคลากร ทรัพยากร กฎเกณฑ์ มาตรการ แนวปฏิบตัิ และปัจจยัต่างๆ  เป็นกลไกให้การดําเนินงาน

บรรลเุป้าหมาย 

 

 



11 

   การควบคมุคณุภาพการศกึษา หมายถึง การมีระบบและกลไกในแตล่ะองค์ประกอบ

คณุภาพเพื่อกํากับการดําเนินงานของสถาบนัให้ได้ผลตามดชันีบ่งชีค้ณุภาพที่กําหนดการตรวจสอบ

คณุภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการในการศึกษาวิเคราะห์ว่าสถาบนัมี ระบบและกลไกควบคมุ

คณุภาพ และได้ปฏิบตั ิตลอดจนมีผลการปฏิบตัติามระบบ และกลไกดงักลา่ว 

   การประเมินคณุภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์และเปรียบเทียบผล

การ ดําเนนิงานของสถาบนัวา่สง่ผลตอ่คณุภาพตามดชันีบง่ชี ้

   องค์ประกอบคุณภาพ หมายถึง ปัจจัยหลักในการดําเนินงานของสถาบนัที่มีผลต่อ 

คณุภาพการศกึษา 

   ดชันีบง่ชีค้ณุภาพ หมายถึง ตวับง่ชีว้่าการดําเนินงานในแตล่ะองค์ประกอบคณุภาพ

เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศกึษาท่ีกําหนด 

   ผลผลิตทางการศึกษา หมายถึง ผลการดําเนินตามภารกิจหลกั ประกอบด้วย การ

ผลิต บณัฑิต การวิจยั การบริการทางวิชาการการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและภารกิจหลกัอื่นๆของ 

สถาบนัอดุมศกึษา 

   มาตรฐานการศึกษา หมายถึง ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ

มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึน้ในสถานศกึษาทกุแห่งและเพื่อใช้เป็นหลกัในการเทียบเคียงสําหรับการ

สง่เสริมและกํากบัดแูล การตรวจสอบการประเมนิผล และการประกนัคณุภาพทางการศกึษา 

   ประสิทธิภาพ หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่างปริมาณทรัพยากรที่ใช้ไปกับปริมาณ

ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการ กล่าวคือ ประสิทธิภาพแสดงถึงความสามารถในการผลิตและความ

คุ้มคา่ของการลงทนุ 

   ประสิทธิผล หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์ของการทํางานกับเป้าหมาย              

หรือ วัตถุประสงค์ ท่ีตัง้ไว้ กล่าวคือ ประสิทธิผลจะแสดงถึงความสามารถในการตอบสนองอย่าง

รวดเร็ว และทนัเวลาเพ่ือให้ได้ผลผลิต 

   การรับรองมาตรฐาน หมายถึง การให้การรับรองการทําการประเมินคณุภาพภายนอก

ของผู้ประเมินภายนอกที่มีคุณลักษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานที่

สํานกังานกําหนด  
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2.3   งานวจัิยท่ีเก่ียวข้อง 

  2.3.1  งานวจัิยเร่ือง“การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนามาตรฐานและ ตวับ่งชีท่ี้

เหมาะสมสาํหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนการศึกษาพเิศษ” 

   พิกุล  เลียวสิริพงศ์ (2548)  ศึกษาเร่ือง การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

มาตรฐานและ ตัวบ่งชีที้ ่เหมาะสมสําหรับระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน

การศกึษาพเิศษ โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 1) ศกึษาสภาพและความต้องการใช้มาตรฐานและตวับง่ชีเ้พื่อ

การประกัน คุณภาพภายในของโรงเรียนการศึกษาพิเศษ 2) พฒันามาตรฐานและตวับ่งชีเ้พื่อการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขัน้

พืน้ฐานและมาตรฐานการศึกษาชาติโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 3) ศึกษาความเหมาะสมของ

มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชีม้าตรฐานที่พัฒนาขึน้สําหรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ผลการวิจยัสรุปว่าโรงเรียนการศกึษาพิเศษทัง้ 4 ประเภทใช้มาตรฐานการศกึษาแตกตา่งกนั บคุลากร

ยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในและการนํามาตรฐาน

การศกึษาไปใช้การดําเนินงานส่วนใหญ่ยงัไม่เป็นไปตามวงจร PDCA และเป็นงานปกติ การประเมิน

คุณภาพผู้ เ รียนตามตัวบ่งชีใ้นบางข้อไม่สามารถให้ข้อมูลที่แท้จริงของการจัดการศึกษาที่เป็น

ลกัษณะเฉพาะและสอดคล้องกบัภาระงานของโรงเรียนการศกึษาพิเศษ ผู้ ร่วมให้ข้อมลูต้องการให้ปรับ

มาตรฐานและตัวบ่งชีโ้ดยใช้มาตรฐานการศึกษาขัน้พืน้ฐานมาตรวจสอบ ทบทวน ระบบหลักของ

โรงเรียนการศึกษาพิเศษ เพื่อปรับมาตรฐานและตวับ่งชีใ้ห้สอดคล้องกับกฎหมาย หลักการจัดการ

ศกึษาพิเศษ ภาระงานในระบบและองค์ประกอบด้านคณุสมบตัิของผู้บริหารและครู ผู้ปกครองต้องการ

ให้เน้นการพิจารณาคุณภาพโรงเรียนการศึกษาพิเศษ ด้านคุณลักษณะผู้ เ รียนในเรื่องความรู้

ความสามารถ คณุธรรมจริยธรรม และเจตคติตอ่การทํางานและอาชีพท่ีสจุริต ด้านคณุลกัษณะของครู

ในเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม เจตคติที่ดีต่อเด็กพิเศษ มีทกัษะการสอนดี มีความยืดหยุ่น มีทักษะการ

จดัการและมีความรู้เฉพาะในทกัษะท่ีจําเป็นสําหรับเด็กพิเศษด้านการบริหารจดัการโรงเรียนต้องการ

ให้มุ่งเน้นเกี่ยวกับความเพียงพอ เหมาะสม ของอาคารสถานที่ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ สิ ่งอํานวยความ

สะดวก เทคโนโลยี โปรแกรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความต้องการจําเป็นของผู้ เรียน            

ทกุระดบั รวมทัง้การกํากับติดตาม การปฏิบตัิงานของครู การพฒันาครูให้มีความรู้ความสามารถและ

ทํางานร่วมกับผู้ปกครอง   การพัฒนามาตรฐานตวับ่งชีแ้ละคู่มือ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมได้

มาตรฐานด้านคณุลกัษณะผู้ เรียน ด้านหลกัสตูรและการเรียนการสอน และด้านการบริหารจดัการ 
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 2.3.2 งานวิ จัยเ ร่ือง “การดําเ นินงานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา           

ของวิทยาลัยสารพัดช่างลาํปาง” 

   อรัญญา  กิมภีระ (2552) วิจัยเรื่อง การดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาของวิทยาลยัสารพดัช่างลําปาง  การวิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างลําปางในด้านการเตรียมการ ด้านการ

ดําเนินการและด้านการจดัทํารายงาน ตลอดจนศกึษาปัญหาและข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการดําเนินการ

ดงักล่าว ประชากรคือผู้ เกี่ยวข้องกับการประกันคณุภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัสารพดัช่าง

ลําปาง จํานวน 35 คน ผลการวิจยัพบว่า ความคิดเห็นของผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกบัการประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในวิทยาลัยสารพัดช่างลําปาง  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านการ

เตรียมการเป็นด้านท่ีมีคา่เฉลี่ยสงูกว่าด้านอ่ืนๆ ด้านการเตรียมการในภาพรวมมีระดบัความคิดเห็นอยู่

ในระดับมากคือมีการแต่งตัง้คณะกรรมการอนุกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าที่การควบคุม

ระบบงานประกันคุณภาพภายในเป็นลายลักษณ์อักษรคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตัง้มีคุณสมบัติ

เหมาะสมกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีการเตรียมบุคลากรแกนนําของวิทยาลยัฯ ให้มีความรู้ ความ

เข้าใจเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ในระดบัหนึง่ 

นอกจากนีย้งัมีการเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เร่ืองการประกันคณุภาพภายในสถานศกึษาแก่บคุลากร

ของวิทยาลยั ในด้านการดําเนินการพบว่าโดยรวมมีการปฏิบตัิอยู่ในระดบัปานกลางทกุข้อ ได้แก่มีการ

ส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้บุคลากรปฏิบตัิงานประกันคุณภาพแต่ละมาตรฐานให้เป็นไปตามแผนการ

ปฏิบตัิงาน มีการจัดสิ ่งอํานวยความสะดวกและให้การสนับสนุนวิทยากรเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแต่ละมาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษามีความพยายาม

ดําเนินการจดัระบบการประกันคณุภาพการศึกษาและในด้านการจดัทํารายงานพบว่าผลการสํารวจ

ความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง รายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจําปี มีเนือ้หา

สาระเป็นประโยชน์ตอ่บคุลากรท่ีเก่ียวข้อง และมีประโยชน์ตอ่การพฒันาการศกึษา มีการรวบรวมผล

การดําเนินงาน ผลการประเมินเพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแต่ละมาตรฐานเผยแพร่

รายงานตอ่บุคลากรของวิทยาลยัผู้ปกครอง ชุมชนและสาธารณชน ส่วนปัญหาและข้อเสนอแนะจาก

คําถามปลายเปิดที่สําคัญในทุกด้านคือ บุคลากรที่เกี่ยวข้องยังมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ

ดําเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาน้อยควรพฒันาบคุลากรให้เกิดความตระหนกัและมีความรู้ ความ

เข้าใจในทุกขัน้ตอนโดยจดัประชุมสัมมนา จดัหาเอกสารคู่มือการดําเนินงานและการศึกษาดูงานใน

สถานศึกษาที่มีความพร้อมมีระบบการประกันคุณภาพเป็นแบบอย่างได้ นอกจากนีค้วรนําผลการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาไปพิจารณาจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําปี  ที่สําคัญ

ผู้บริหารควรให้ความสนใจกํากบั ติดตามผล มีการให้ความช่วยเหลือและกระตุ้นการดําเนินงานตาม

แผนหรือปฏิทินการปฏิบตัิงานที่วางไว้ให้ครบ ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) สรุปและรายงานผลการ
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ปฏิบตัิงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะทําให้การดําเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในวิทยาลยัสารพดั

ชา่งลําปางเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ  
 

 2.3.3 งานวิจัยเร่ือง “ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒปีการศกึษา” 

   ฝ่ายประกนัคณุภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (2554) รายงานการวิจยัสถาบนั เร่ือง ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพ

การศ ึกษาของบ ุคลากรคณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภ ัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลยั             

ศรีนครินทรวิโรฒปีการศึกษา 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของ

บคุลากรทัง้สายวิชาการและสายสนบัสนนุวิชาการท่ีเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายใน

และภายนอกการศกึษาทําโดยให้กลุ่มผู้ทดสอบทัง้ 2 กลุ่มทําแบบทดสอบความรู้ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มจะใช้

แบบทดสอบความรู้แบบเดียวกนัประกอบด้วยคําถามจํานวน  20 ข้อการสํารวจอยูร่ะหวา่งเดือนมีนาคม

พ.ศ. 2554 ซึง่เป็นช่วงเวลาที่มีการดําเนินกิจกรรมการให้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษา 

(SPEQ Forums) ต่อเนื่องกันมาตัง้แตช่่วงเดือนมกราคมพ.ศ. 2554 จากผลการวิจยัพบว่า อาจารย์       

และบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร  มีความรู้

เก่ียวกับการประกันคณุการศึกษาในระดบัคอ่นข้างดี  แต่ยงัมีบางประเด็นท่ีควรได้รับความรู้เพิ่มเติม 

ได้แก่ การรับรองคณุภาพโดยหน่วยงานภายนอก การนบัการนําประโยชน์ของงานวิจัยทัง้ที่เกิดจาก

อาจารย์ในคณะหรือสถาบนั และหลกัเกณฑ์ในการกําหนดมาตรการในการแก้ปัญหาสงัคมภายนอก

มหาวิทยาลัย ช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงกลุ่มอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการได้เป็นอย่างดี คือ การจัดอบรม หรือบรรยายพิเศษ นอกจากนีก้ารใช้สื่ออื่นๆ 

ประกอบ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้ จะช่วยส่งเสริมให้การมีความรู้ความเข้าใจ

เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาเพิม่ขึน้ 

 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา                 

มีความรู้ความเข้าใจในระดบัปานกลางไปจนถึงระดบัดี  ซึ่งเหมือนกนัในแง่ของการเตรียมความพร้อม

ของบคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้ได้ถกูต้อง ซึ่งยงัมีบางประเด็นท่ียงัขาดความรู้ ความ

เข้าใจ และความสามารถนําไปใช้ได้ถูกต้อง  และในบางประเด็นท่ีตา่งกนั คือมาตรฐานในการประกัน

คณุภาพการศึกษาท่ีแตกตา่งกนัของระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานกบัระดบัอดุมศกึษา สรุปแล้วการวิจยั

ครัง้นีใ้ช้วิธีวดัระกบัความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากร 
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2.4   ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ 

  2.4.1  ข้อมูลพืน้ฐานของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  

  ประวัติศาสตร์และการพัฒนาของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเก่ียวข้องสัมพันธ์                  

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  จึงส่งผลทําให้มหาวิทยาลัยมีวิทยาเขตตามโครงสร้าง    

ด้านภูมิศาสตร์และกระจายไปตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่แตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยทัว่ไป 

ประกอบกบัมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มีภารกิจหลกัท่ีสําคญัประการหนึ่งคือ การทํานบํุารุงศิลปะ            

และวฒันธรรม จึงส่งผลให้มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒในอดีตมีบทบาทโดดเดน่อย่างมากทางด้าน

การค้นคว้าวิจัยและการสืบสานทางด้านกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นบทบาท            

ขององค์กรในรูปแบบของสถาบนั ได้แก่ สถาบนัทกัษิณคดีศกึษา วิทยาเขตสงขลา สถาบนัวิจยัศิลปะ  

และวฒันธรรมอีสานวิทยาเขตมหาสารคาม รวมทัง้การมีบทบาทในการจดัประชุมสมัมนาทางวิชาการ   

การจดักิจกรรมทางด้านศลิปวฒันธรรมอยา่งตอ่เน่ือง 

  ต่อมาวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการสถาปนา                 

เป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นอิสระไปจากมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จึงส่งผลทําให้บทบาทด้าน

ศิลปวฒันธรรมของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เกิดข้อจํากัดไม่อาจทําหน้าที่ตามภารกิจของ

สถาบนัอดุมศกึษาได้อยา่งสมบรูณ์ ประกอบกบัคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

มีรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้มากกว่า 3 ทศวรรษ มีระบบการศึกษาที่เกือ้หนุนการสืบสาน

ศลิปวฒันธรรมมาโดยตลอด รวมทัง้มองเห็นจดุออ่นทางด้านศลิปวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้ภายหลงัท่ีวิทยาเขต

ตา่งๆ แยกตวัเป็นอิสระดงัท่ีกล่าวข้างต้น อธิการบดี ศาสตราจารย์วิรุณ ตัง้เจริญ ขณะท่ีดํารงตําแหน่ง

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวฒันธรรม และคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ตามลําดบั จึงได้เสนอโครงการ

จัดตัง้สถาบันวิจัยศิลปวัฒนธรรม ต่อมหาวิทยาลัย  เพื ่อส่งเสริมและสนับสนุนให้มหาวิทยาลัย          

ได้ปฏิบตัภิารกิจด้านศลิปวฒันธรรมให้สมบรูณ์ อีกทัง้ได้มอบหมายให้ ผู้ อํานวยการสถาบนัวฒันธรรม               

และศิลปะ ได้แก่  อาจารย์จันทร์ทิพย์  ลิ่มทอง  รับผิดชอบงานพิ ธีการเพื ่อสนับสนุนภารกิจ                  

ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยผลิตภัณฑ์คุณภาพเพื ่อสนับสนุนยุทธศาสตร์และนโยบาย                   

ของมหาวิทยาลยัอีกด้วย  

 ทัง้นี ้โครงการจัดตัง้สถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการ

อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้เป็นหน่วยงานในกํากับของมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม            

พ.ศ. 2543 และได้เปลี่ยนชื่อจากสถาบนัวิจยัศิลปวฒันธรรม เป็นสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ เพ่ือให้

เหมาะสมกบัพนัธกิจของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ ตามประกาศสภามหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม 2547 ปัจจุบนัสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ได้ดําเนินงานตามพันธกิจ                

ของหนว่ยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเกณฑ์การประกนัคณุภาพการศกึษาอยา่งตอ่เน่ืองตัง้แตก่่อ ตัง้ 
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 2.4.2   ข้อมูลผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวัฒนธรรมและศลิปะ  

 สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  มีผลประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา  ปี 2553-

2555 ดงันี ้

 คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 

2553 วันท่ี 21 มิถุนายน 2554 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้อง สกอ.พบว่า ในภาพรวม           

ของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มีผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.80 ซึง่จัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี           

โดยมีจํานวน 4 องค์ประกอบ(1,3,5,6) อยู่ในระดบัดีมาก   2 องค์ประกอบ(4,8) อยู่ในระดบัดี                    

2 องค์ประกอบ (2,7) อยูใ่นระดบัพอใช้ 

ตารางท่ี 1 : แสดงผลประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2553 
 

องค์ 

ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

3.51 -1.50    การดาํเนินงานต้อง

ปรับปรุง   เร่งดว่น  

1.51 – 2.50    การดาํเนินงานต้อง

ปรับปรุง 

2.51 – 3.50    การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50    การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00    การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ
ตวับ่งชี ้

I P O รวม ตวับ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 - 1 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 2 - 5 3 2.83 คณุภาพพอใช้  

องค์ประกอบท่ี 3 - 1 2 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 4 - 5 3 4.00 คณุภาพด ี  

องค์ประกอบท่ี 5 - 1 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 6 - 1 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 7 - 1 - 3.00 คณุภาพพอใช้  

องค์ประกอบท่ี 8 - 1 1 4.00 คณุภาพด ี  

เฉลี่ยรวมของทุก

องค์ประกอบ 
- 3.69 4.25 3.80   

ผลการ 

ประเมิน 
- 

คุณภาพ

ด ี

คุณภาพ

ด ี

คุณภาพ

ด ี
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 คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคณุภาพ

การศึกษาของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 

2554 วันท่ี 26 มิถุนายน 2555 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชีข้อง สกอ. พบว่า ในภาพรวม           

ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มีผลการประเมินอยู่ในระดบั 4.67 ซึ่งจดัอยู่ในเกณฑ์คณุภาพดีมาก          

โดยมีจํานวน 5 องค์ประกอบ (1,6,7,8,9) อยูใ่นระดบัดีมาก  2 องค์ประกอบ (4,5) อยูใ่นระดบัดี   

 

ตารางท่ี 2 : แสดงผลประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2554     
 

องค์ 

ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

3.52 -1.50    การดาํเนินงานต้อง 

ปรับปรุงเร่งดว่น  

1.51 – 2.50    การดาํเนินงานต้อง         

ปรับปรุง 

2.51 – 3.50    การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50    การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00    การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

หมาย

เหต ุตวับ่งชี ้

I P O รวม ตวับ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 - 8 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 2 - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 3 - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 4 - 5 - 4.00 คณุภาพด ี  

องค์ประกอบท่ี 5 - 5 - 4.00 คณุภาพด ี  

องค์ประกอบท่ี 6 - 5 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 7 - 5 3 4.86 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 8 - 5 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 9 - 5 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

เฉล่ียรวม 

ของทุกองค์ประกอบ 
- - - 4.67   

ผลการ 

ประเมิน 
- - - 

คุณภาพ 

ดีมาก 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประจํารอบปีการศึกษา 

2555 วันท่ี 25-26 เมษายน 2556 ตามรายองค์ประกอบและตวับ่งชีข้อง สกอ. พบว่า ในภาพรวม           

ของสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มีผลการประเมินอยู่ในระดบั 4.67 ซึ่งจดัอยู่ในเกณฑ์คณุภาพดีมาก 

โดยมีจํานวน 6 องค์ประกอบ (1, 4, 6, 7,8,9) อยูใ่นระดบัดีมาก 1 องค์ประกอบ(5) อยูใ่นระดบัพอใช้ 

 

ตารางท่ี 3 : แสดงผลประเมินการประกนัคณุภาพการศกึษา ปีการศกึษา 2555              
 

องค์ 

ประกอบคุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

3.53 -1.50    การดาํเนินงานต้อง

ปรับปรุงเร่งดว่น  

1.51 – 2.50    การดาํเนินงานต้อง

ปรับปรุง 

2.51 – 3.50    การดาํเนินงานระดบัพอใช้ 

3.51 – 4.50    การดาํเนินงานระดบัดี 

4.51 – 5.00    การดาํเนินงานระดบัดมีาก 

หมายเหต ุ
ตวับ่งชี ้

I P O รวม ตวับ่งชี ้

องค์ประกอบท่ี 1 - 8 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 2 - * - - -  

องค์ประกอบท่ี 3 - - - - -  

องค์ประกอบท่ี 4 - 6 - 5.00 คณุภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 5 - 5 - 3.33 คณุภาพพอใช้  

องค์ประกอบท่ี 6 - 5 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 7 - 7 7 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 8 - 5 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

องค์ประกอบท่ี 9 - 7 - 5.00 คณุภาพดมีาก  

เฉลี่ยรวม 

ของทุก

องค์ประกอบ 

- - - 4.67   

ผลการ 

ประเมิน 
- - - 

คุณภาพ 

ดีมาก 
  

 

 



19 

บทท่ี 3 

วิธีการดาํเนินการวิจัย  

 

 การวิจยัเร่ือง ศกึษาความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรสถาบนัวฒันธรรม

และศิลปะ เป็นการวิจยัเชิงสํารวจ  (Servey  Research) เพื่อทราบระดบัความรู้ด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  โดยมีวิธีการดําเนินการวิจัยดัง

รายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 ประชากรและกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี ้ได้แก่ บุคลากรของสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ  

จํานวน 21 คน  ประกอบด้วย 

  -  ข้าราชการ  จํานวน   1 คน 

  -  ลกูจ้างประจํา  จํานวน   1 คน 

  -  พนกังานมหาวิทยาลยั จํานวน  19 คน 

ซึง่มีอายกุารปฏิบตังิาน ดงันี ้

- น้อยกวา่ 1 ปี  จํานวน  3 คน 

- ระหวา่ง 1-5 ปี จํานวน  10 คน 

- ระหวา่ง 6-10 ปี  จํานวน  3 คน 

- มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป จํานวน  5 คน 

และลกัษณะหน้าท่ีในการทํางานประกอบด้วย 

- ตําแหนง่อาจารย์    จํานวน  3 คน 

- ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป ชํานาญการ จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่นกัวิจยัศลิปวฒันธรรม   จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่นกับริหารงานศลิปกรรม   จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทัว่ไป  จํานวน  4 คน 

- ตําแหนง่นกัวิชาการศกึษา   จํานวน  4 คน 

- ตําแหนง่ภณัฑารักษ์    จํานวน  2 คน 

- ตําแหนง่นกัเอกสารสนเทศ   จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่นกัวิชาการเงินและบญัชี   จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่ผู้ปฏิบตังิานบริหาร   จํานวน  1 คน 

- ตําแหนง่พนกังานสถานท่ี   จํานวน  1 คน 
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3.2 ขอบเขตของการวิจัย                                                                                                                                                                                                                                                      

  การวิจัยนีศ้ึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ เก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาทัง้ภายในและภายนอก และนํา

ผลการศึกษาความรู้มาพัฒนาปรับปรุงบริหารงานประกันคณุภาพการศึกษาของสถาบนัวัฒนธรรม 

และศิลปะ  โดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ได้แก่ ข้าราชการ 

ลกูจ้างประจํา พนกังานมหาวิทยาลยั จํานวน 21 คน มีระยะเวลาในการวิจยั ดงันี ้
 

ตารางที่ 4 : ระยะเวลาทําการวิจยัและแผนการดําเนินงานโครงการวิจยั 
  

กิจกรรม/ขัน้ตอน 

การดาํเนินงาน 

พ.ศ. 2556 

 กุม
ภ

าพ
ัน

ธ์ 

 มี
น

าค
ม

 

 เม
ษ

าย
น

 

 พ
ฤษ

ภ
าค

ม
 

 มิ
ถุน

าย
น

 

 กร
กฎ

าค
ม

 

 สิง
ห

าค
ม

 

 กัน
ยา

ยน
 

 ตุล
าค

ม
 

 พ
ฤศ

จิก
าย

น
 

1.  ค้นคว้าเอกสาร

ตาํรา งานวชิาการ 

ท่ีเก่ียวช้อง 

          

2.  เก็บรวบรวม

ข้อมลู 

          

3.  จดัทําแยกแยะ

ประมวลผลข้อมลู 

          

4.  เรียบเรียงผล

การศกึษา ข้อมลู 

และจดัทํารายงาน 

          

5.  นําเสนอท่ี

ประชมุ    คณะ

กรรมกาบริหาร 

สถาบนัฯ 
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3.3 วิธีการดาํเนินการวิจัย 

 3.3.1 การศึกษาเอกสารวิชาการ   ตํารา งานวิจัยทีเก่ียวข้องกับทฤษฎีความรู้ การประกัน

คุณภาพการศึกษา และข้อมูลทัว่ไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันวัฒนธรรม          

และศลิปะ 
 

 3.3.2  การเก็บรวบรวมข้อมลูภาคสนาม  

   การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย

ตวัเอง ผู้ วิจัยได้ชีแ้จงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลในแบบทดสอบความรู้ก่อนเก็บ

ข้อมูลจริง และใช้วิธีประสานขอความร่วมมือบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  ร่วมทํา

แบบทดสอบความรู้ โดยเข้าไปแจ้งวัตถุประสงค์และให้ทําแบบทดสอบความรู้ จากนัน้ผู้ วิจยั ได้นํา

แบบทดสอบความรู้ทัง้หมดที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ

ความรู้ทัง้หมดและนําข้อมลูท่ีได้มาบนัทกึ เพ่ือทําการวิเคราะห์ด้วยวิธีทางการสถิตติอ่ไป   
 

 3.3.3 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั   

   เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ เป็นแบบทอดสอบความรู้ของบุคลากรด้านการประกัน

คณุภาพการศกึษา แบง่เป็น 2 ตอน ดงันี ้ 

   ตอนที่ 1 ข้อคําถามเก่ียวกับข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบทดสอบ เป็นข้อคําถามแบบ

สํารวจรายการ(Check list) จํานวน 7 ข้อ ได้แก่  

  -  เพศ  

  -  อายกุารปฏิบตังิาน  

  -  การทําหน้าท่ีกรรมการหรือผู้ประเมนิคณุภาพการศกึษา  

  -  การได้รับความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  

  -  ส่ือ/ชอ่งทางการได้รับความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา  

  -  การประยกุต์ใช้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในงานประจํา  

  -  ส่ือ/ชอ่งทางการให้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม 

  ตอนที่ 2  ข้อคําถามเก่ียวกับการประกันคณุภาพการศกึษา เป็นแบบทดสอบเลือกตอบ

ถูก หรือผิด จํานวน 20 ข้อ ข้อคําถามดงักล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ เชี่ยวชาญด้านการประกัน

คณุภาพการศกึษา โดยมีระดบัความยากงา่ย ดงันี ้ 

  - คา่ความยาก ระดบัมาก  จํานวน  2   ข้อ          

  - คา่ความยาก ระดบัปานกลาง จํานวน  6   ข้อ 

  -  คา่ความยาก ระดบัน้อย  จํานวน 12  ข้อ 
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 3.3.4  การวิเคราะห์ข้อมลู                                  

   ผู้ วิจยัได้นําข้อมลูการวิจยัท่ีเก็บรวบรวมจากบคุลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ ท่ีทํา

การตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบทดสอบ การตรวจให้คะแนนของการตอบแบบทดสอบ และบนัทึก

คะแนนแล้วมาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และอภิปรายผลในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา(Descriptive 

statistics) แบง่เป็น 2 ตอนดงันี ้  

   ตอนท่ี 1 ข้อมลูสว่นบคุคล วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี(Frequency) และหาค่าร้อย

ละ(percentage) โดยจําแนกตามประเดน็คําถาม 

   ตอนท่ี 2 ผลประเมินแบบทดสอบความรู้ วิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถ่ี(Frequency) 

และหาค่าร้อยละ (percentage)  โดยจําแนกตามประเด็นคําถาม และวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของ

ข้อมลูตามจดุมุง่หมายในการวิจยั 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 การศึกษาวิจัย เร่ือง ศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบนั

วัฒนธรรมและศิลปะ เป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Servey research) รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

แบบทดสอบความรู้ จํานวน 21 ตวัอยา่ง  

 สําหรับการวิเคราะห์ใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศกึษา 

ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative 

Analysis) 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู และการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลูการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยั

ได้วิเคราะห์และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบคําอธิบาย โดยเรียงลําดบัเป็น 2 ตอน ดงัตอ่ไปนี ้ 

 4.1  ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคล 

ตารางท่ี 5 : ตอนท่ี 1 ตารางข้อมลูสว่นบคุคลและความเก่ียวข้องและความคิดเห็นด้านการได้รับความรู้ 

การประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  
 

ประเดน็ 
จาํนวน 

คน 

ร้อยละ 

เพศ   

- หญิง 12 57.10 

- ชาย 9 42.90 

อายุการปฏิบัตงิาน 

- น้อยกวา่ 1 ปี   

- ระหวา่ง 1-5 ปี  

- ระหวา่ง 6-10 ปี   

- มากกวา่ 10 ปีขึน้ไป  

 

3 

10 

3 

5 

 

14.3 

47.6 

14.3 

23.8 
 

การทาํหน้าท่ีกรรมการหรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

  

- ไมเ่คยทํา 17 81.00 

- เคยทํา หรือกําลงัทํา 

 

 

4 19.00 

 

 



24 

 

ประเดน็  
จาํนวน 

คน 

ร้อยละ 

ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

- เคยได้รับ 19 90.50 

- ไมเ่คยได้รับ 2 9.50 

ส่ือ/ช่องทางการได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

- การจดัอบรมการอบรมของสถาบนั/มหาวิทยาลยั 13 61.90 

- คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา 4 19.00 

- เว็บไซต์ของสถาบนั 0 0.00 

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากร 4 19.00 

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในงานประจาํ   

- เคย 21 100.00 

- ไมเ่คย 0 0.00 

ส่ือ/ช่องทางการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม   

- การจดัอบรม/บรรยายพเิศษ 17 81.00 

- เว็บไซต์ 0 0.00 

- คูมื่อ/ส่ือสิ่งพิมพ์ 21 100.00 
 

ผู้ ตอบแบบสอบถามเลือกตอบได้มากกว่า 1 ตัวเลือก และแปลผลเป็นค่าความถ่ี และค่า        

ร้อยละ ของจํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด จํานวน 21 คน 

จากตาราง 1 แสดงผลการศกึษา ดงันี ้  

 เพศ  

   ร้อยละ 57.10  ผู้ตอบแบบสอบถามสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง    

   ร้อยละ 42.90  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย 

 อายกุารปฏิบตังิาน  

   ร้อยละ 47.60 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายกุารทํางานระหวา่ง 1.5 ปี  

   ร้อยละ 23.80 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายกุารทํางานมากกวา่ 10 ปีขึน้ไป 

   ร้อยละ 14.30 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายกุารปฏิบตังิานระหวา่ง 6-10 ปี 

   ร้อยละ 14.30 ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายกุารปฏิบตังิานน้อยกวา่ 1 ปี 
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 การทําหน้าท่ีกรรมการหรือผู้ประเมินคณุภาพการศกึษา   

 ร้อยละ 81.00  ผู้ตอบแบบสอบถามไมเ่คยทําหน้าท่ีเป็นหรือกําลงัทําหน้าท่ีเป็น   

   กรรมการหรือผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาในระดบัใด ๆ ทัง้สิน้  

   ร้อยละ 19.00 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยเห็นหรือกําลังทําหน้าที่เป็นกรรมการหรือ        

ผู้ประเมนิคณุภาพการศกึษา  

 การได้รับความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 

   ร้อยละ 100 ผู้ ตอบแบบสอบถามเคยได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพ  

การศกึษามาก่อน 

  ส่ือ/ชอ่งทางการได้รับความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา 

   ร้อยละ 61.90 ผู้ ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้จากการจัดอบรมของสถาบัน         

หรือมหาวิทยาลยั 

   ร้อยละ 19.00 ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บคุลากร 

   ร้อยละ 19.00 ผู้ตอบแบบสอบถามไดรับความรู้คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา  

 ผู้ตอบแบบสอบถามเคยประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในการทํางาน

ประจํา ร้อยละ 100   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์ในการจดัระบบข้อมลู และเอกสาร ส่งผลให้

สามารถให้บริการได้รวดเร็วและถกูต้อง 

 ส่ือ/ช่องทางการให้ความรู้ด้านการประกันคณุภาพการศึกษาที่บุคลากรสถาบนัเห็นว่าเป็น

ช่องทางที่เหมาะสมที่สุด คือ คู่มือ/สื ่อสิง่พิมพ์ ร้อยละ 100 และการจัดอบรมหรือบรรยายพิเศษ          

ร้อยละ 81   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 4.2 ผลการศึกษาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตารางท่ี 6 : ตอนท่ี 2 ตารางแบบทดสอบความเข้าใจตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษา  (n=21) 
 

ข้อท่ี 
 

คําถาม 
ถกู 

(คน) 

ผิด 

(คน) 

1 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบ

แผนการศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

อดุมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ตา่งๆ ของชาติ และ

ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

(ตวับ่งชี ้มศว 1.1.1) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

2 หน่วยงานต้องมีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการผลิตผล

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.1) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

3 งานวิจัยที่นําผลของการวิจัยมาพัฒนาหน่วยงานของตนเองสามารถ

นบัเป็นงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้(ตวับ่งชี ้มศว 4.1.1 ) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

4 งานวิจยัของบคุลากรในหนว่ยงานท่ีได้รับการอ้างอิงโดยงานวิจยัอ่ืน               

ถือวา่งานวิจยันัน้ได้ถกูนําไปใช้ประโยชน์ (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.4) 

9 

(42.90%) 

12 

(57.10%) 

5 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานจะดีขึน้หาก

หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาต(ิตวับ่งชี ้มศว.7.5.1) 

10 

(47.60%) 

11 

(52.40%) 

6 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรและควบคุมให้ถือปฏิบัติ

นบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  

(ตวับ่งชี ้มศว.7.5.1 ) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

7 สูตรการคํานวณร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ คือ ผลรวมของ

คะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึน้ไป หารด้วยผลรวมของ

คะแนนเตม็ทัง้หมดและคณูด้วย 85 (ตวับ่งชี ้ มศว.7.6.2) 

7 

(33.30%) 

14 

(66.70%) 

 

8 หน่วยงานมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้(ตวับ่งชี ้มศว.8.1.1 ) 

13 

(61.90%) 

8 

(38.10%) 

 

9 

หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ

ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว.9.1.1) 

 

20 

(95.20%) 

1 

(4.80%) 
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ข้อท่ี 
 

คําถาม 
ถกู 

(คน) 

ผิด 

(คน) 

10 การสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจดุเน้นของหนว่ยงาน(ตวับ่งชี ้ สกอ. 5.1) 

20 

(95.20%) 

1 

(4.80%) 

11 หน่วยงานต้องมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

บริการ ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยรวมถึงนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (ตวับ่งชี ้สกอ.5.1) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

12 การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานจากตวับคุคลหรือเอกสารถือ

วา่เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาหนว่ยงานสูห่นว่ยงานการเรียนรู้  

(ตวับ่งชี ้สกอ. 5.2) 

17 

(81.00%) 

4 

(19.00%) 

 

13 หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วฒันธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศึกษา(ตวั

บ่งชี ้สกอ. 6.1) 

21 

(100%) 

0 

(0.00%) 

14 ตามกฎหมาย  หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจ

ประเมินเพื่อรับรองคณุภาพโดยหน่วยงานภายนอกเป็นระยะ  (ตวับ่งชี ้

สกอ.7.1) 

17 

(81.00%) 

4 

(19.00%) 

15 ผู้ รับบริการของหน่วยงานมีสิทธ์ิที่จะรับทราบผลการประกันคุณภาพ

การศกึษาของสถาบนัและมหาวิทยาลยัได้เสมอตามความต้องการ (ตวั

บ่งชี ้สกอ.7.1) 

20 

(95.20%) 

1 

(4.80%) 

16 การบริหารและการจัดการหน่วยงานอยู่ในการกํากับดูแลของคณะ

ผู้ บริหารสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประจําหน่วยงาน            

(ตวับ่งชี ้สกอ. 7.1) 

19 

(90.50%) 

2 

(9.50%) 

17 ผู้ บริหารต้องบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลครบทัง้ 10 ประการ            

จงึจะผา่นเกณฑ์การประเมิน (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.1) 

20 

(95.20%) 

1 

(4.80%) 

18 คะแนนการประเมินความเสี่ยงจะเท่ากับ 5 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์

ร้ายแรงขึน้ภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมินท่ีส่งผลกระทบตอ่ชีวิต

และความปลอดภยัของบคุลากร หรือตอ่ช่ือเสียง (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.4) 

 

 

14 

(66.70%) 

7 

(33.30%) 
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ข้อท่ี 
 

คําถาม 
ถกู 

(คน) 

ผิด 

(คน) 

19 การท่ีมีการสนบัสนนุให้บคุลากรใช้กระบวนการ PDCA ในการทํางาน  /

โครงการ /กิจกรรม เป็นสิ ่งที ่ใช้บ่งชี ถึ้ง “คุณภาพ” ของหน่วยงาน          

(ตวับ่งชี ้ สมศ.10) 

17 

(81.00%) 

4 

(19.00%) 

20 ศลิปะและวฒันธรรมเป็นตวับง่ชีถึ้งคณุภาพวิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงาม       

ของบคุคลและสงัคม (ตวับ่งชี ้สมศ. 10) 

19 

(90.50%) 

2 

(9.50%) 
 

  

ตาราง 2  ผลการศกึษา พบว่า สดัส่วนของผู้ตอบคําถามได้ถูกต้องในแต่ละข้อมีตัง้แต ่19% จนถึง 

100%  โดยมีคําถาม 3 ข้อ  จากทัง้หมด 20 ข้อ  ท่ีมีผู้ตอบแบบทดสอบความรู้ได้ถกูต้องน้อยกว่า 50% 

ของผู้ตอบทัง้หมด ได้แก่  ข้อ  4 งานวิจยัของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการอ้างอิงโดยงานวิจยัอ่ืน 

ถือว่างานวิจัยนัน้ได้ถูกนําไปใช้ประโยชน์  (ตอบถูก42.9%)  ข้อ 5  ผลการประเมินประกันคุณภาพ

การศึกษาของหน่วยงานจะดีขึน้หากหน่วยงานมีการสนบัสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดบัชาต ิ

หรือนานาชาติ (ตอบถกู 47.6%)  และข้อ 7 สูตรการคํานวณร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ คือ 

ผลรวมของคะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึน้ไปหารด้วยผลรวมของคะแนนเต็มทัง้หมด            

และคณูด้วย 85 ( ตอบได้ถกูต้อง 33.3% ) อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมเกินคร่ึงหนึ่งของคําถาม (16 จาก               

20 ข้อ หรือ 80%)  มีสัดส่วนของผู้ ที่ตอบคําถามได้ถูกต้องตัง้แต่ 52.4 %   ขึน้ไปโดยมีผู้ ตอบ

แบบทดสอบความรู้ได้ถูกต้องทุกคน จํานวน 6 ข้อ ได้แก่ ข้อ 1 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์จะต้อง

คํานึงถึงหลกัการอุดมศึกษา กรอบแผนการศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการวิชาชีพทีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ต่าง ๆ ของชาติ  และทิศทางการพฒันา

ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ข้อ 2 หน่วยงานต้องมีการพัฒนาระบบและ

กลไกในการสนบัสนนุการผลิตผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพื่อพฒันาสถาบนั   ข้อ 3 งานวิจยัท่ีนํา

ผลของการวิจยัมาพฒันาหน่วยงานของตนเองสามารถนบัเป็นงานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน์ได้   ข้อ 6 

การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บคุลากรและควบคมุให้ถือปฏิบตัินบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการ

พฒันาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ   ข้อ 11 หน่วยงานต้องมีการประเมินผลความสําเร็จของการ   

บรูณาการงานการบริการทางวิชาการแก่สงัคมกับการวิจยัรวมถึงนําผลการประเมินไปปรับปรุง  และ

ข้อ 13 หนว่ยงานมีการกําหนดระบบและกลไกการทํานบํุารุงศิลปะและวฒันธรรมไปบรูณาการกบัการ

เรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา คําถามอีก 4 ลําดบัท่ีมีสดัส่วนของผู้ตอบคําถามถกูต้องมากท่ีสุด 

(ตอบถูก 95.2%) ได้แก่ ข้อ 9 หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคญัเร่ืองการประกัน
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คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงาน            

ข้อ 10  การสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อนํามา

ประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของหน่วยงาน             

ข้อ 15  ผู้ รับบริการของหน่วยงานมีสิทธ์ิที่จะรับทราบผลการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน              

และมหาวิทยาลยัได้เสมอตามความต้องการ  ข้อ 17 ผู้บริหารต้องบริหารงานตามหลกัธรรมมาภิบาล

ครบทัง้ 10 ประการ จงึจะผา่นเกณฑ์การประเมิน  
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บทท่ี 5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

  การวิจยัเร่ือง ศกึษาความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาของบคุลากรสถาบนัวฒันธรรม

และศลิปะ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาระดบัความรู้ความเข้าใจของบคุลากรเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ

การศกึษาทัง้ภายในและภายนอก และเพื่อนําผลการศกึษาความรู้มาพฒันาปรับปรุงเพื่อบริหารงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Servey Research) 

รวบรวมข้อมลูท่ีได้จากแบบทดสอบ ใช้กลุ่มตวัอย่าง คือ บคุลากรสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ จํานวน           

21 ตวัอย่าง ทดสอบคา่ความเท่ียงตรงของเนือ้หา (Content Validity) ของเคร่ืองมือ โดยผู้ เช่ียวชาญ 

ด้านการประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให้ค่าความเที่ยงตรงที่ระดบัสามารถวัดได้ตาม

วตัถปุระสงค์  

 การวิเคราะห์ผลใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) เพื่ออธิบายผลการศึกษา ได้แก่ 

การแจงแจงความถี่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)                 

สรุปผลงานวิจยั ดงันี ้ 

 

5.1 สรุปผลงานวจัิย 

 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 

   จากผลการวิจัย พบว่า บุคลากรสถาบนัวัฒนธรรมและศิลปะ จํานวน  21  คน             

เป็นเพศหญิง   ร้อยละ 57.10 เพศชาย ร้อยละ 46.90   ช่วงอายกุารปฏิบตัิงานอยู่ในช่วง 1-5  ปี            

มากท่ีสุด ร้อยละ 47.60  รองลงมา มีอายุการปฏิบตัิงานมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 23.80 อายุการ

ปฏิบตัิงานระหว่าง  6-10 ปี  ร้อยละ 14.30  และต่ํากว่า 1 ปี ร้อยละ 14.30 ตามลําดบั และส่วนใหญ่

ไม่เคยทําหน้าที่กรรมการหรือเป็นผู้ประเมินคณุภาพการศึกษา ร้อยละ 81.10 รองลงมา คือ เคยทํา 

หรือกําลงัทําหน้าท่ีกรรมการหรือผู้ประเมินคณุภาพการศกึษา ร้อยละ 18.90  บคุลากรส่วนใหญ่เคย

ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ร้อยละ 90.50 เคยร่วมในการจัดอบรมท่ีจัดโดย

หน่วยงานของมหาวิทยาลยั   ร้อยละ 61.90 โดยส่วนใหญ่ได้รับความรู้จากคูมื่อการประกนัคณุภาพ

การศึกษา ร้อยละ 19.00  การและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร 19.00  และบุคลากรส่วนใหญ่เคย

ประยกุต์ใช้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในการทํางานประจํา ร้อยละ 100.00  โดยส่ือหรือ

ช่องทางท่ีบุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะคิดว่าเหมาะสมท่ีสุด คือ คูม่ือและส่ือสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 

100.00 และการจดัอบรมหรือบรรยายพิเศษ ร้อยละ 81.00 
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 5.1.2  ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและ

ศิลปะ 

   แบบทดสอบความเข้าใจตวับง่ชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

   จากผลการวิจยั พบวา่ บคุลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะส่วนใหญ่มีความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายในละภายนอกในระดับดี จากอัตราการตอบ

แบบทดสอบถกูต้องเฉล่ีย ร้อยละ 82.80 

 

5.2 อภปิรายผล 

 จากผลการศึกษาวิจัย  “ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบัน

วฒันธรรมและศลิปะ”  มีประเดน็สําคญัท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลได้ ดงันี ้ 

 5.2.1 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุการปฏิบตัิงาน         

ส่วนใหญ่ระหว่าง 1-5 ปี ระหว่าง 6-10 ปี  และมากกว่า 10  ปีขึน้ไป ตามลําดบั ไม่เคยทําหน้าที่เป็น

กรรมการหรือกําลงัทําหน้าที่เป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาในระดบัใดๆ ทัง้สิน้ ส่วนใหญ่เคยได้รับ

ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาก่อน ตลอดจนเคยเข้าร่วมในการจัดอบรมที่จัด                   

โดยหนว่ยงานและหรือมหาวิทยาลยั นอกจากนี ้บคุลากรยงัได้รับความรู้ส่วนใหญ่จากคูมื่อการประกนั

คณุภาพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบคุลากร จนสามารถนําไปความรู้ด้านการประกนัคณุภาพ

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการทํางานประจํา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์ในการจัดระบบ

ข้อมูลและเอกสาร ส่งผลให้สามารถให้บริการได้รวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งส่ือและช่องทางการให้ความรู้

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่บุคลากรคิดว่าเป็นช่องทางที่เหมาะสมที่สุด คือ คู่มือและส่ือ

สิ่งพิมพ์ การจดัอบรมหรือบรรยายพิเศษ นอกจากนี ้อาจใช้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบคุลากร เป็น

ชอ่งทางเสริม  

 5.2.2 ความรู้ของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา       

อยูใ่นระดบัดี จากอตัราการตอบแบบทดสอบถกูต้อง ร้อยละ 82.80  ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของฝ่าย

ประกันคณุภาพการศึกษา คณะเทคโนโลยีและนวตักรรมและผลิตภัณฑ์การเกษตร (2554) ได้ศกึษา

เร่ือง ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร  คณะเทคโนโลยีและนวตักรรม

ผลิตภ ัณฑ์การเกษตร  พบว่า อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะเทคโนโลยี               

และนวตักรรมผลิตภณัฑ์ทางการเกษตร มีความรู้เก่ียวกบัการประกนัคณุการศกึษาในระดบัคอ่นข้างดี 

เม่ือพิจารณาในประเด็นช่องทางการสื่อสาร พบว่า มีความสอดคล้องเช่นกัน คือ การจัดอบรม           

การบรรยายพิเศษ หรือการใช้สื่ออื่นๆ ประกอบ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ และโปสเตอร์ความรู้ จะช่วย

สง่เสริมให้บคุลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาเพิ่มขึน้ ซึ่งส่งผลให้การ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ ่มขึน้          
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แต่ขัดแย้งกับ พิกุล เลียวสิริพงศ์ (2548)  ศึกษาเร่ือง การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนา

มาตรฐานและตวับง่ชีท่ี้เหมาะสมสําหรับระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของโรงเรียนการศกึษา

พิเศษ พบว่า บคุลากรยงัขาดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน           

และการนํามาตรฐานการศกึษาไปใช้การดําเนินงาน เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า โรงเรียนการศกึษาพิเศษ

ยงัขาดแผนการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม การมีส่วนร่วม และการให้

ความรู้อย่างตอ่เน่ือง ซึ่งความรู้เป็นสิ่งสําคญัท่ีทําให้บุคลากรมีความเข้าใจและสามารถดําเนินงานได้           

อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาเพ็ญ สุวรรณ(อ้างถึงในอักษร สวสัดี, 2542:26) ได้ให้

คําอธิบายว่า ความรู้ เป็นพฤติกรรมขัน้ต้นท่ีผู้ เรียนรู้เพียงแต่เกิดความจําได้ โดยอาจจะเป็นการนึกได้

หรือโดยการมองเห็นได้ยิน จําได้ ความรู้ในชัน้นี  ้ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับคําจํากัดความ ความหมาย 

ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ โครงสร้างและวิธีแก้ไขปัญหา ส่วนความเข้าใจอาจแสดงออกมาในรูปของทกัษะ

ด้าน “การแปล” ซึง่หมายถึง ความสามารถในการเขียนบรรยายเกี่ยวกับข่าวสารนัน้ๆ โดยใช้คําพูด          

ของตนเองและ“การให้ความหมาย” ที่แสดงออกมาในรูปของความคิดเห็นและข้อสรุป รวมถึง

ความสามารถในการ “คาดคะเน” หรือการคาดหมายว่าจะเกิดอะไรขึน้ และสอดคล้องกับเบนจามิน 

บลูมและคณะ(อ้างถึงในอกัษร สวสัดี,2542 : 26-28)  ซึง่ได้แจกแจงรายละเอียดของความรู้ไว้เป็น

ระดบัซึง่ตรงกับการนําไปปรับใช้ (Application) เป็นความสามารถในการนําความรู้ (knowledge) 

ความเข้าใจหรือความคิดรวบยอด (comprehension) ในเร่ืองใดๆ ท่ีมีอยู่เดิม ไปแก้ไขปัญหาท่ีแปลก

ใหม่ของเร่ืองนัน้ โดยการใช้ความรู้ตา่งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการกบัความคิดรวบยอดมาผสมผสาน

กบัความสามารถในการแปลความหมาย การสรุปหรือการขยายความสิ่งนัน้การวิเคราะห์(Analysis)       

เป็นความสามารถและทักษะที่สูงกว่าความเข้าใจ และการนําไปปรับใช้ โดยมีลักษณะเป็นการ

แยกแยะสิ่งที่จะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อย ที่มีความสัมพันธ์กัน รวมทัง้การสืบค้นความสัมพันธ์         

ของส่วนต่างๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยนัน้สามารถเข้ากันได้หรือไม่ อันจะช่วยให้เกิดความ

เข้าใจตอ่สิ่งหนึง่สิ่งใดอยา่งแท้จริง  

               ผู้ วิจัยสันนิษฐานว่า สาเหตุท่ีระดับความรู้เ ก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา              

ของบุคลากรของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะที่มีระดับสูงนัน้ เมื ่อพิจารณาการให้ความรู้ด้าน             

การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ตัง้แต่ปีการศึกษา 2553-2555             

พบว่า สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มีการจดัอบรมให้ความรู้บคุลากรอย่างตอ่เน่ือง ส่งผลให้บคุลากร                

มีความรู้ความเข้าใจในการดําเนินงานมากขึน้ และระดบัคะแนนประเมินผลของหน่วยงานอยู่ในระดบั 

ดี และ ดีมาก คือ ปีการศกึษา 2553 ผลประเมิน ร้อยละ 76.00  ปีการศกึษา 2554 ผลประเมิน ร้อยละ 

93.40  และปีการศกึษา  2555 ผลประเมิน ร้อยละ 93.40  โดยอาจกล่าวได้ว่าการให้ความรู้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาส่งผลต่อระดับของความรู้ และระดับความรู้มีความสัมพันธ์กับผลการ

ดําเนินงานของหนว่ยงาน 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C�
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5.3 ข้อเสนอแนะ  

 5.3.1 จากการศกึษา พบวา่ บคุลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มีความรู้เก่ียวกบัการประกนั

คณุภาพการศึกษาในระดบัดี แต่ยังมีบางประเด็นที่ควรได้รับความรู้เพิม่เติม ได้แก่ ความรู้เก่ียวกับ

ระบบการพฒันาและกลไกการสนบัสนุนการผลิตงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ และช่องทางการส่ือสาร

เก่ียวกบัการดําเนินงานการประกนัคณุภาพการศกึษาท่ีเหมาะสม และควรมีการจดัอบรมให้ความรู้หรือ

บรรยายพิเศษ ในประเด็นต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจดักิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง

บคุลากร ซึง่จะชว่ยสง่เสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาย่ิงขึน้  

 5.3.2 ในกาวิจัยครัง้ต่อไปควรศึกษาทัศนคติของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ                  

ที ่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อทราบถึงมุมมองของบุคลากรในการดําเนินงาน                   

และนําผลการวิจัยไปใช้ในการวางแผนสร้างแรงจูงใจและโน้มนําองค์กรให้การดําเนินงานมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากย่ิงขึน้   
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ตอนท่ี 1 ตารางข้อมูลส่วนบุคคลและความเก่ียวข้องและความคิดเห็นด้านการได้รับความรู้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ  
 

ประเดน็ 
จาํนวน 

คน 

ร้อยละ 

เพศ   

- หญิง   

- ชาย   

อายุการปฏิบัตงิาน   

- น้อยกวา่ 1  ปี   

- ระหวา่ง 1-5  ปี  

- ระหวา่ง 6-10 ปี   

- มากกวา่ 10  ปีขึน้ไป  

  

การทาํหน้าท่ีกรรมการหรือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา   

- ไมเ่คยทํา   

- เคยทํา หรือกําลงัทํา   

ได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

- เคยได้รับ   

- ไมเ่คยได้รับ   

ส่ือ/ช่องทางการได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา   

- การจดัอบรมการอบรมของสถาบนั/มหาวิทยาลยั   

- คูมื่อการประกนัคณุภาพการศกึษา   

- เว็บไซต์ของสถาบนั   

- การแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งบคุลากร   

การประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในงานประจาํ   

- เคย   

- ไมเ่คย   

ส่ือ/ช่องทางการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสม   

- การจดัอบรม/บรรยายพเิศษ   

- เว็บไซต์   

- คูมื่อ/ส่ือสิ่งพิมพ์   
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ตอนท่ี 2 ตารางแบบทดสอบความเข้าใจตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศึกษา  (n=21) 
 

ข้อท่ี 
 

คําถาม 
ถกู 

(คน) 

ผิด 

(คน) 

1 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบ

แผนการศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ

อดุมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวข้อง ยทุธศาสตร์ตา่งๆ ของชาต ิและ

ทิศทางการพฒันาประเทศตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ

(ตวับ่งชี ้มศว. 1.1.1) 

  

2 หน่วยงานต้องมีการพฒันาระบบและกลไกในการสนบัสนนุการผลิตผล

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว. 4.1.1) 

  

3 งานวิจัยที่นําผลของการวิจัยมาพัฒนาหน่วยงานของตนเองสามารถ

นบัเป็นงานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้(ตวับ่งชี ้มศว. 4.1.1) 

  

4 งานวิจยัของบคุลากรในหนว่ยงานท่ีได้รับการอ้างอิงโดยงานวิจยัอ่ืน               

ถือวา่งานวิจยันัน้ได้ถกูนําไปใช้ประโยชน์ (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.4) 

  

5 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานจะดีขึน้หาก

หน่วยงานมีการสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดับชาติหรือ

นานาชาต(ิตวับ่งชี ้มศว.7.5.1) 

  

6 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บุคลากรและควบคุมให้ถือปฏิบัติ

นบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  

(ตวับ่งชี ้มศว.7.5.1) 

  

7 สูตรการคํานวณร้อยละความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ คือ ผลรวมของ

คะแนนสํารวจความพึงพอใจในระดับดีขึน้ไป หารด้วยผลรวมของ

คะแนนเตม็ทัง้หมดและคณูด้วย 85 (ตวับ่งชี ้ มศว.7.6.2) 

  

 

8 หน่วยงานมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําหน่วยงานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้(ตวับ่งชี ้มศว.8.1.1) 

  

 

9 

หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงานและ

ผู้บริหารสงูสดุของหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว.9.1.1) 
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ข้อท่ี 
 

คําถาม 
  

10 การสํารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ เพื่อนํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการ

บริการทางวิชาการตามจดุเน้นของหนว่ยงาน(ตวับ่งชี ้ สกอ. 5.1) 

  

11 หน่วยงานต้องมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน

บริการ ทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัยรวมถึงนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง (ตวับ่งชี ้สกอ.5.1) 

  

12 การรวบรวมองค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในหน่วยงานจากตวับคุคลหรือเอกสารถือ

วา่เป็นสว่นหนึง่ของการพฒันาหน่วยงานสู่หน่วยงานการเรียนรู้ (ตวับ่งชี ้

สกอ. 5.2) 

  

13 หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา               

(ตวับ่งชี ้สกอ. 6.1) 

  

14 ตามกฎหมาย  หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจ

ประเมิน เ พื ่อ รับรองคุณภาพโดยหน่วยงานภายนอกเ ป็นระยะ              

(ตวับ่งชี ้สกอ.7.1) 

  

15 ผู้ รับบริการของหน่วยงานมีสิทธ์ิที่จะรับทราบผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันและมหาวิทยาลัยได้เสมอตามความต้องการ            

(ตวับ่งชี ้สกอ.7.1) 

  

16 การบริหารและการจัดการหน่วยงานอยู่ในการกํากับดูแลของคณะ

ผู้บริหารสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการประจําหน่วยงาน (ตวับ่งชี ้

สกอ. 7.1) 

  

17 ผู้ บริหารต้องบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลครบทัง้ 10 ประการ             

จงึจะผา่นเกณฑ์การประเมิน (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.1) 

  

18 คะแนนการประเมินความเสี่ยงจะเท่ากับ 5 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์

ร้ายแรงขึน้ภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมินท่ีส่งผลกระทบตอ่ชีวิต

และความปลอดภยัของบคุลากร หรือตอ่ช่ือเสียง (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.4) 
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ข้อท่ี 
 

คําถาม 
ถกู 

(คน) 

ผิด 

(คน) 

19 การท่ีมีการสนบัสนนุให้บคุลากรใช้กระบวนการ PDCA ในการทํางาน  /

โครงการ /กิจกรรม เป็นสิ ่งที ่ใช้บ่งชี ถึ้ง “คุณภาพ” ของหน่วยงาน          

(ตวับ่งชี ้ สมศ.10) 

  

20 ศลิปะและวฒันธรรมเป็นตวับง่ชีถึ้งคณุภาพวิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงาม       

ของบคุคลและสงัคม (ตวับ่งชี ้สมศ. 10) 
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ตารางท่ี 7 : คา่ความยากงา่ยของแบบทดสอบความรู้ 

ข้อท่ี คาํถาม ค่าความยากง่าย

ของข้อสอบ 

1 ตามกฎหมาย  หน่วยงานและมหาวิทยาลัยจะต้องได้รับการตรวจประเมิน              

เพ่ือรับรองคณุภาพโดยหนว่ยงานภายนอกเป็นระยะ  (ตวับ่งชี ้สกอ.7.1) 

0.23 

2 ผู้ รับบริการของหน่วยงานมีสิทธ์ิท่ีจะรับทราบผลการประกนัคณุภาพการศกึษาของ

สถาบนัและมหาวิทยาลยัได้เสมอตามความต้องการ (ตวับ่งชี ้สกอ.7.1) 

0.62 

3 ในการพฒันาแผนกลยทุธ์จะต้องคํานึงถึงหลกัการอดุมศกึษา กรอบแผนการศกึษา

ระยะยาว มาตรฐานการศกึษาของชาต ิมาตรฐานการอดุมศกึษา มาตรฐานวิชาชีพ

ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศตาม

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(ตวับ่งชี ้มศว 1.1.1) 

0.62 

4 หน่วยงานต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์เพ่ือพฒันาหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.1) 

0.75 

5 หน่วยงานต้องมีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการ               

ทางวิชาการแก่สงัคมกบัการวิจยัรวมถึงนําผลการประเมนิไปปรับปรุง  

(ตวับ่งชี ้ สกอ. 5.1) 

0.75 

6 การสํารวจความต้องการของชมุชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

นํามาประกอบการกําหนดทิศทางและการจดัทําแผนการบริการทางวิชาการตาม

จดุเน้นของหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้ สกอ. 5.1) 

0.75 

7 การท่ีมีการสนบัสนุนให้บคุลากรใช้กระบวนการ PDCA ในการทํางาน/โครงการ/

กิจกรรม เป็นสิ่งท่ีใช้บง่ชีถึ้ง “คณุภาพ” ของหนว่ยงาน  (ตวับ่งชี ้ สมศ.10) 

0.23 

8 งานวิจัยที่นําผลของการวิจัยมาพัฒนาหน่วยงานของตนเองสามารถนับเป็น

งานวิจยัท่ีนําไปใช้ประโยชน์ได้ (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.1 ) 

0.75 

9 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานจะดีขึน้หากหน่วยงานมี

การสนบัสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมระดบัชาติหรือนานาชาต ิ (ตวับ่งชี้ มศว.

7.5.1) 

0.40 

10 หน่วยงานมีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบและรายงานต่อ

คณะกรรมการประจําหนว่ยงานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้  (ตวับ่งชี ้มศว 8.1.1) 

0.62 
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ตารางท่ี 7 : คา่ความยากงา่ยของแบบทดสอบความรู้ (ตอ่) 

 

ข้อท่ี คาํถาม ค่าความยากง่าย

ของข้อสอบ 

11 หน่วยงานมีการกําหนดระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป

บรูณาการกบัการเรียนการสอนและกิจกรรมนกัศกึษา  (ตวับ่งชี ้สกอ. 6.1) 

0.40 

12 ศิลปะและวัฒนธรรมเ ป็นตัวบ่ง ชี ถึ้ งคุณภาพวิ ถี ชี วิต  และจิตใจ ท่ี ดีงาม                

ของบคุคลและสงัคม (ตวับ่งชี ้สมศ. 10) 

0.75 

13 งาน วิจัยของ บุคลากรในหน่วยง าน ท่ี ไ ด้ รับการ อ้าง อิ ง โดยง าน วิจัย อ่ืน                     

ถือวา่งานวิจยันัน้ได้ถกูนําไปใช้ประโยชน์ (ตวับ่งชี ้มศว 4.1.4) 

0.75 

14 การบริหารและการจัดการหน่วยงานอยู่ในการกํากับดูแลของคณะผู้ บริหาร                      

สภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการประจําหนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.1) 

0.75 

15 ผู้บริหารต้องบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลครบทัง้ 10 ประการ  จึงจะผ่าน

เกณฑ์การประเมิน (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.1) 

0.50 

16 การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยงานจากตวับุคคลหรือเอกสาร  ถือว่าเป็น

สว่นหนึง่ของการพฒันาหนว่ยงานสูห่นว่ยงานการเรียนรู้ (ตวับ่งชี ้สกอ. 5.2) 

0.40 

17 คะแนนการประเมินความเสี่ยงจะเท่ากับ 5 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึน้

ภายในหน่วยงานในรอบปีการประเมินที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัย

ของบคุลากร หรือตอ่ช่ือเสียง (ตวับ่งชี ้สกอ. 7.4) 

0.50 

18 สตูรการคํานวณร้อยละความพงึพอใจของผู้ใช้บริการ คือ ผลรวมของคะแนนสํารวจ

ความพงึพอใจในระดบัดีขึน้ไป หารด้วยผลรวมของคะแนนเต็มทัง้หมดและคณูด้วย 

85 (ตวับ่งชี ้ มศว.7.6.2) 

0.50 

19 หน่วยงานมีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการประจําหน่วยงานและผู้ บริหารสูงสุดของ

หนว่ยงาน (ตวับ่งชี ้มศว.9.1.1) 

0.75 

20 การให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่บคุลากรและควบคมุให้ถือปฏิบตัินบัว่าเป็นส่วน

หนึง่ของระบบการพฒันาบคุลากรสายสนบัสนนุวิชาการ  (ตวับ่งชี ้มศว 7.5.1 ) 

0.75 
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อภธิานศัพท์ 
 

1.ความรู้     หมายถึง   ความเข้าใจ3

 ในการนําสิ่งนัน้ไปใช้เพ่ือเป้าหมายบางประการ                  

ในเร่ืองการประกนัคณุภาพการศกึษา และรวมไปถึง ความสามารถ 

2.บคุลากร  หมายถึง   ข้าราชการ ลกูจ้างประจํา และพนกังานของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ  

    ซึ่ งเป็นหนว่ยงานท่ีนําระบบการบริหารคณุภาพการประกนัคณุภาพการศกึษา 

    มาใช้ในการดําเนินงาน              

3.การประกันคณุภาพการศกึษา หมายถึง ระบบและกลไกในการควบคมุ ตรวจสอบและประเมินการ

ดําเนินงานในองค์ประกอบคุณภาพตามดัชนีบ่งชีที้ ่กําหนด เพื ่อเป็น

หลักประกันแก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณะชนได้มัน่ใจว่าสถาบัน

วฒันธรรมและศลิปะสามารถให้ผลผลิตท่ีมีคณุภาพ 
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……………………………..……………….. 
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