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  การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  
มหาวิทยาลัยราชภั ฏสวนสุนันทา ฉบับนี้ เป็นการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจ าปีงบประมาณ 2558 โดยสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ได้พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย R2R : Routine to Research 
 ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ได้ให้โอกาสบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ได้พัฒนาตนเองรวมถึงการพัฒนางานประจ า ในต าแหน่งของตนเองให้มีประสิทธิภาพโดยการท าวิจัยและน า
ผลการวิจัยที่ได้น าไปใช้ในการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานของตนเองต่อไป 
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1. ชื่อโครงการ  : (ภาษาไทย ) การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย โลจิสติกส์และ       
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   ชื่อโครงการ  : (ภาษาอังกฤษ) Development to ensure the quality of education College of 
Logistics and Supply chain   

2. ชื่อนักวิจัยหลัก    นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (40%) 
    นักวิจัยร่วม (ถ้ามี) 1. นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (20%) 
        2. นางสาวภัสรา สิริกมลศิลป์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (20%) 
        3. นางสาววาสนา อ้นป้อม  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ (20%) 

3. หน่วยงานที่สังกัด  วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. เนื้อหามีหัวข้อดังนี้ 
    4.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเ ติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียด
ไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพ่ือใช้เป็นกลไกใ นการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน
ของสถาบันอุดมศึกษาผนวกกับในปี 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของ
การศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  
ตามระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  สภาพสังคม  เศรษฐกิจ 
ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนั้น ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด  
ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกเข้าสู่รอบที่สี ่(2558 - 2562) 

เนื่องจ ากการปรับปรุงงานการประกันคุณภาพการศึกษาของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     
ยังขาด บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็น ปัจจัยที่ มีผลต่อ การ
ประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยที่จะส่งผลให้การประเมินคุณภาพการศึกษ าของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่แท้จริงอันจะอ านวยผลให้ วิทยาลัย 
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจตลอด จนสามารถเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาด าเนินง านให้เกิด
สัมฤทธิผลอย่างเต็มท่ี  ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความประสงค์จะศึกษา ปัจจัยต่อการ ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ปีการศึกษา 2558 วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   โดย
คาดหวังไว้ว่าผลการวิจัยครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อ ๆ  
ไป 
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เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต  การวิจัย การให้บริการ

ทางวิชาการแก่สังคม และการท า นุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ  4 ประการดังกล่าว    
มีความส าคัญอย่างยิ่งต้องการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว  ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ  
ปัจจัยดังกล่าว คือ 

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษาท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดนและการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต  อันเป็นผลจากการ
รวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 

3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อยุทธศาสต ร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึนไม่ว่าจะเป็นการสร้าง 
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ  (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษาผู้จ้างงาน ผู้ปกครองรัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม  
(participation) มีความโปร่งใส  (transparency) และมีความรับผิดชอบ ซึ่งตรวจสอบได้  (accountability)  
ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 
ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกโดยการประเมิ นผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และระดับหน่วยงาน
โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม  2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ 
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อวันที่  16 กรกฎาคม 2552 
เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการประกันคุณภาพ ของ
บัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2554 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐาน
ตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 
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วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
1) เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน

โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ  พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว
มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตรคณะวิช าหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า  และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกท่ีสถาบันนั้นๆ  ก าหนดขึ้นโดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ  ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน 

3) เพ่ือให้หลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุด มศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย  (targets) และเป้าประสงค์  
(goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 

4) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุงตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปปรับปรุงผลก ารด าเนินการ ในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถ
ของสถาบัน 

5) เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

6) เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกั ดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลพื้นฐาน
ที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 

 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน  โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุ ณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย  “ระบบการประกันคุณภาพภายใน ” 
และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐาน 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน  เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ 
และประเมินการด าเนินงานของสถาบันอุดม ศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย และระดับคุณภาพ 
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษา และหรือหน่วยงานต้นสังกัด  โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา
ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้ องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัด  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 
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การประกันคุณภาพภายนอก  เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม 
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย  หลักการ  
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ  ซึ่งประเมินโดย  “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (องค์การมหาชน ) หรือเรียกชื่อย่อว่า  “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
อย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ  5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย  และเสนอผลการประเมินต่ อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และสาธารณชน 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ได้ก าหนดแนวทาง 
การพัฒนาและแก้ปัญหาอุ ดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง  ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ  และขาดประสิทธิภาพ  โดยใช้กลไก 
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการด าเนินการ  กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการ
ประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม  ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับ
การศึกษาที่ต่างกัน  รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตาม
ความหลากหลาย  ทั้งการพัฒนาฐานราก  สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่นการ
ขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท  ท้องถิ่น และระดับประเทศ  จนถึงการแข่งขันในโลกโลกาภิวัตน์  
ซ่ึงระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้  จะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา  และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์
ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ  อาทิ สามารถสร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง  สามารถตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีข้ึน ส่งผลเชิงบวกต่อการผลิต  พัฒนาและการท างานขอ งอาจารย์สามารถปรับ
จ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้
มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ  เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอดถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม  
และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรน าไปสู่ระบบรับรอ งวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและ
สาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ  และการสนับสนุนจาก
ภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต 

จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  15 ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตร ฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 ก าหนดประเภท หรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  หมายความถึงสถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  
จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น  เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิต 
จริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน  เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร  เป็นแหล่ง
เรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  หมายความถึง  สถาบันที่เน้ นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา  และการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงานธุรกิจ 
และบุคคลในภูมิภาค  เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนกา รสอนในระดับบัณฑิตศึกษา
โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
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กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง  หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุ่มสาขาวิชา  ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ  วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  สังคมศาสตร์หรือมนุษยศาสตร์
รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง  สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัยหรือเน้นการผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้นทั้งสองด้าน  รวมทั้งสถาบัน
อาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ  สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น  2 
ลักษณะ คือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา  และลักษณะที่  2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับ
ปริญญาตรี  

กลุ่ม  ง สถาบันที่เน้นการวิจัยข้ันสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก หมายความถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกและ
เน้นการท าวิทยานิพนธ์ และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทาง
ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยให้อยู่ในแนวหน้า  ระดับสากล มุ่งสร้าง
องค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกั นคุณภาพการศึกษา จึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการ
แบ่งกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ก าหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 - 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่น โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้น
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศ ให้สามารถแข่งขันได้ 
ในประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการ พัฒนาคน และสังคมไทยให้มีคุณภาพ 
ผลิตก าลังคนที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  สามารถท างานเพ่ือด ารงชีพตนเอง  
และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรม มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนา
อาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ และผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพให้เป็ นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของ
สังคมมีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิด
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา 
เพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของประเทศไ ทย ทั้งนี้โดยอาศัยการบริหารจัดการอุดมศึกษาเชิงรุก  และ
พระราชบัญญัติอุดมศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ ปี  2559 “อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์
ความรู้และพัฒนาก าลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11 (พ.ศ. 2555 - 2559) บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียน และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ” 

3. มาตรฐานการอุดมศึกษา  
ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  7 สิงหาคม 2549 ประกอบด้วยมาตรฐาน  3 

ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา และมาตรฐานด้าน
การสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  มาตรฐานย่อยท้ัง  3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย  3 มาตรฐาน เช่นกัน  คือ มาตรฐานที่ 1 คุณลักษณะของคน
ไทยที่พึงประสงค ์ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา  มาตรฐานที่ 3 แนวการ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ /สังคมแห่งความรู้  แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการอุดมศึกษาจะมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานก ารศึกษาของชาติ  เพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 
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นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2551 เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา  วัตถุประสงค์  และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา  และมาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจ ของสถาบันอุดมศึกษา และก าหนดกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น  4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน  กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2552 เพ่ือให้
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและ
สาขาวิชา โดยก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขาวิชา ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ อย่างน้อย  5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญาด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา 
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่  21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม ) ซึ่งต่อมา
ได้จัดท าเป็น ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง ระบบ  หลักเกณฑ์และวิธีการประกั นคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา  พ .ศ . 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติสาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ ระบุให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมทั้ง ให้มีการประเมินผล และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน  หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถาบันการศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก  
รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระ ดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชา
หรือสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือก าหนดนโยบาย  หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก
และประเมินผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี  พ .ศ . 2545 ไประยะหนึ่ งส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระส าคัญเก่ียวกับระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ  
พ.ศ. 2545 ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ต่อมาในปี  2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออก กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลั กเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา    
พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับ
เดียวกัน โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก  2 ประการคือ 
1) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
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ระดับอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  โดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
แก่สถานศึกษา  โดยน าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายใ น และภายนอก ไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย  การประเมิน
คุณภาพการติดตามตรวจสอบคุณภาพ  และการพัฒนาคุณภาพ  และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ก่อนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี 
ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษ าและได้จัดท าประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบาย 
และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2539 เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการส าคัญ  3 ประการ คือ การให้เสรีภาพทาง
วิชาการ (academic freedom) ความมีอิสระในการด าเนินการของสถาบัน  (institutional autonomy) 
และความพร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก ตามหลักการของความรับผิดชอบ 
ที่ตรวจสอบได ้(accountability) 

ต่อมาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  
และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ  ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอ
นโยบายแผนพัฒนา  และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ
แผนการศึกษาแห่งชาติ  สนับสนุนทรัพยากร  ติดตามตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตาม
กฎหม ายว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงมีหน้าที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ด้วยกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ข้อ 33 ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ 
และความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  เพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อม 
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน 
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนาของสถาบัน  โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพท่ีใช้กันแพร่หลาย 
ในระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเองแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใด
จะต้องมีกระบวนการท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน  การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน  
และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้ เพ่ือให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์ และมีพัฒนา การอย่าง
ต่อเนื่อง  ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิต 
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ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการที่ส าคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
 หลักการส าคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังต่อไปนี้ 

1) เสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้าและก ระบวนการ 
ซึ่งสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษารอบใหม่ประกอบด้วย  
การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาระดับหลักสูตร  มีการด าเนินการตั้งแต่  การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ  การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯจะ
มุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  
สนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

- ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน  เป็นการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและ
ความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา  ซึ่งจะประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
คณะและสถาบัน ต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน   
ซึ่งเป็นการประเมินความเข็มแข็งทางวิชาการ 

4) ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าห นดและเป็นนโยบายของ  กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ  
สมศ.เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 

1.2 มาตรฐานตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 
มาตรฐานที่ เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา  คือ  มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก  เช่น  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก 
ของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
 1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น  

5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่  1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีท้ังการนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ
ด าเนินงานได้ก่ีข้อได้คะแนนเท่าใด  กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ  หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้  1 คะแนน ให้ถือว่า
ได้ 0 คะแนน และการประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันด าเนินการ  และกรรมการ
ประเมิน (peer review) จะพิจารณาผลการด าเนินการนั้นๆ  ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน  โดยมีระดับ
คะแนนอยู่ระหว่าง 0 - 5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ใ นรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนน
ระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง  (มีจุดทศนิยม ) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  (ซึ่งอยู่ใน
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รูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  น าไปใช้เป็นแนวทาง  (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามค วามสมัครใจภายใต้การก ากับดูแล 
ของสภาสถาบันอุดมศึกษา  โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก  4 ประการ
ของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ  ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  (2) พันธกิจด้าน
การวิจัย (3) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการ
บริหารจัดการ  ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร จะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  
ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆ  จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน  หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะ
ครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ท้ังหมด  ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ท้ังหมด
ในบทที่ 5 ถึงบทที่  7 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือให้
สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร  
ระดับคณะและระดับสถาบันการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ  เพ่ือให้สามารถส่งเสริม  สนับสนุน ก ากับติดตามการด าเนินงา นให้
เป็นไปตามท่ีก าหนดสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็น
เรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ  ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลั พธ์ของการด าเนินการตาม
กระบวนการดังกล่าวด้วย 

1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ  ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน 

ประสบความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  คือ  คณะกรรมการระดับนโยบาย 
และผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ควา มส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่ชัดเจน และเข้าใจร่วมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม
ตรวจสอบประเมิน  และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง หน้าที่ส าคัญประการหนึ่ง 
ของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจั ดระบบประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมส าหรับคณะและสถาบัน  ระบบประกันคุณภาพท่ีใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิด
คุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร  ระดับคณะวิชาไปจนถึงระดับสถาบัน  โดยอาจ
จ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณ ภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการด าเนินงาน  แต่ที่ส าคัญคณะกรรมการ 
หรือหน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ 

1.4 ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่ งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด

และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูล
และระบบสารสนเทศท่ีเป็นจริงถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล  ระดับหลักสูตร   
คณะวิชาและสถาบัน  ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ ได้อย่างรวดเร็ว  ดังนั้น ระบบสารสนเทศท่ีดีมี
ประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยส าคัญยิ่งท่ีจะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา  และส่งผลต่อ
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คุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงาน  การตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

 
ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด  
5 ที่ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา  มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหน้าที่
พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
แห่งชาติ  และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  โดยค านึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศ 
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐานการอุดมศึกษา  
เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง  ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับหน่วยงาน  เพ่ือน าไปสู่การ
ก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดท าข้ึนฉบับ
นี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา  โดยมีสาระส าคัญ 
ที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลั กการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐาน 
ที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือให้ทุกสถาบันสามารถน าไปใช้
ก าหนด พันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษายังได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอื่นๆ  อาทิ เกณฑ์มาตรฐา นหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  หลักเกณฑ์การขอเปิดและด าเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล  
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพ 
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาไ ด้พัฒนาด้านวิชาการ 
และวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาให้มีความ
ทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล  ซึ่งท าให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น  คล่องตัว และ
ต่อเนื่องในทุกระดับการศึกษา  ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงม าตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด  ทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์กับมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  จึง
จ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพท่ีพัฒ นาขึ้นตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ. 2553 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา  หลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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ภาพที่ 1.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษาปกติที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ  มีการตรวจสอบ  ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า  (input) กระบวนการ  (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์
(output/outcome) ซ่ึงต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา  
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็นโดย
ได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
ภาพที ่1.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

มาตรฐานที ่3 
แนวการสร้างสังคมแห่ง 

การเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ 

มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ 
และสังคมแห่งการเรียนรู้ 

มาตรฐานด้านการบริหาร 
จัดการการอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑ์ก ากับมาตรฐาน 
รวมถึงมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษาและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

การประกันคุณภาพภายใน ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที ่2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง 
ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง 

และพลโลก 

มาตรฐาน 
ด้านคุณภาพบัณฑิต 
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จากแผนภาพที่  1.2 จะเห็นว่า  เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว
จ าเป็นต้องจัดท า รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
(CHE QA Online) ซึ่งเป็นการบันทึกผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ตั้งแต่
การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน เอกสารอ้างอิง  การประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
เพ่ือน าเสนอสภาสถาบันหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว
จะเป็นข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด  
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการปร ะเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของ
สถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับหลักสูตรการด าเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพออกไปรับใช้สังคม 

 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

มติคณะรัฐมนตรี ปี 2543 เห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ซึ่งต่อมาได จัดท าเป็นประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2545 สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ คือ ระบุให้สถาบันอุดมศึกษาจัดท าระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวม ทั้งให้ มีการประเมินผล และติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อเตรียมความพร อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอกให้ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในขึ้น ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา นั้น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในฐานะสถาบันอุดมศึกษา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเรื่อยมา โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายและหลักเกณฑ์การด าเนินการสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2553 โดยมีแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

1. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
1) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบและกลไกในการให้ความรู้ และทักษะด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัย 
2) ส่งเสริม และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีระบบและกลไก 

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบและการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online อย่างต่อเนื่อง 

3) สร้างวัฒนธรรมคุณภาพโดยส่งเสริม และพัฒนาการน าวงจรคุณภาพ (PDCA) เข้ามาใช้ใน
การปฏิบัติงานเปรียบเสมือนกลไกที่จะท าให้ระบบงาน และผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานก ารศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้อยู่ในระดับท่ีดียิ่งขึ้น 

4) ส่งเสริม และสนับสนุนการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานและจัดท าแผนปฏิบัติการระดับ
มหาวิทยาลัยในปีถัดไป 
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5) พัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษา 

6) ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา และประชาคมโดยผ่านช่องทางการสื่อสารประเภทต่างๆของมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

ในมหาวิทยาลัย เป็นการให้ความหมายในเชิงคุณภาพว่าหน่วยงานในมหาวิทยาลัยปฏิบัติงานในระดับดีมาก
น้อยเพียงใด และมีหลักฐานที่แสดงการปฏิบัติงานดังกล่าวหรือไม่ โดยการเขียนเป็นรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ที่แสดงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้และผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์โดยมีการตรวจสอบอย่างเป็น
ระบบ ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชา ติพ.ศ.2542 
มาตรา 47 เป็นการประเมินผลและการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

3. วัตถุประสงค์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ภารกิจหลักมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ประการ คือ ผลิตบั ณฑิต 

การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 5 ประการ มีปัจจัยหลายประการที่เร่งรัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในมหาวิทยาลัย คือ 
  1) การจัดอันดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต   
  2) มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตทั้งภายในและ
นอกประเทศ  
  3) การพัฒนาองค์ความรูให้เป็นสากลเพ่ือให้ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ  
  4) การสร้างความมั่นใจให้แกสังคมด้านความสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ  
  5) ตองแสดงข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และประชาชนทั่วไป 

จากปัจจัยดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงได้ด าเนินการให้มีระบบประกันคุณภาพ 
และมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน ดังนี้ 
  1) ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา และการบริหารองค์กรของมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ 
ตัวบ่งชี้อุดมศึกษา  
  2) เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆตาม
โครงสร้างของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะ / วิทยาลัย / ส านัก / สถาบัน  
  3) แสดงข้อมูลสาธารณะที่ เป็นประโยชน์ ต่อผู้มีส่ วนได้ส่วนเสียท าให้มั่นใจว่ามหาวิทยาลัย
สามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ 

4 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 

 1) การผลิตบัณฑิต 
 2) การวิจัย 
 3) การบริการวิชาการ 
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 4) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 5) การบริหารจัดการ 

ส าหรับระบบ และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นั้น
ค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือที่จะตรวจสอบประเมินกระตุ้นการปฏิบัติพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัย โดยมุ่งให้เกิดคุณภาพ และการสร้างวัฒนธรรมคุณภา พให้เกิดข้ึนในมโนส านึก 
ของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย นั้น มุ่งเน้นให้เกิดวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ในการด าเนินงานทุกพันธกิจ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ /หน่วยงานเทียบเท่า โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็ นรายงานการประเมินตนเองที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนด โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ  

1) การวางระบบคุณภาพ (Quality System) 
เป็นกระบวนการด าเนินงาน ของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการวางระบบ

กลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์ 
และวิธีการด าเนินงาน ก ากับดูแล สนับสนุน และตรวจสอบการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 
ของคณะวิชาและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย แล ะสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ สกอ .,สมศ .  
และเป็นไปตามกฎหมายที่ก าหนด โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก มาตั้งแต่ปี พ .ศ . 2541 เพ่ือรองรับการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณภาพในการจัดการศึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
เป็นกระบวนการด าเนินการของหน่วยงานต้นสังกัดและสถาบันการศึกษาในการก าหนด

มาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ หลังจากนั้นหน่วยงานต้นสังกัด 
และสถาบันการศึกษาจัดท าแผน เพื่ อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน 
ที่ก าหนดไว้ในด้านการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนาครูและบุคลากรธรรมนูญสถานศึกษา ระเบียบการสอน
การแนะแนว การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล ทั้งนี้จะเน้นระบบและกลไกการปฏิบัติงาน 
ตามแผน ติดตาม ก ากับ การด าเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

3) การติดตามตรวจสอบ (Quality Audit)  
เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการยืนยันเป้าหมาย 

ที่ก าหนดมุ่งไปสู่มาตรฐานที่ต้องการ โดยการด าเนินการ ดังนี้ การตรวจสอบและทบทวนการด าเนินงาน 
ทั้งระบบด้วยตนเองของสถาบันก ารศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา 
อย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และรายงานผลต่อผู้ปกครอง และผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษา การตรวจสอบ 
และทบทวนคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและ /หรือ
ใช้มาตรการในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้  

4) การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment)  
เป็นการประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัด

การศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น การประเมินคุณภาพภายในจะใช้วิธี การศึกษา
ตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการ
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ด าเนินงานโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อประเมินผล 
และรับรองว่าสถาบันการศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 

5) การพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement)  
เป็นการด าเนินการของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษามาพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดน าข้อเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ของค ณะกรรมการ 
ตรวจประเมินมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ของหน่วยงาน เพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงหน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 

5. กระบวนการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 
5.1 คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่ รับผิดชอบ 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพข้ึน โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหาร และติดตามการด าเนินการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน ตลอดจนประสานงานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 
เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.2 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงาน ให้สอดคล้องกับวงจรคุณภาพ (PDCA) เพ่ือใช้ก ากับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้
มีประสิทธิภาพ 

5.3 คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการปฏิบัติพันธกิจ 
ของหน่วยงาน โ ดยเฉพาะด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการแก สังคม การพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

5.4 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ก าหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่สอดคล้องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด รวมทั้งก า หนดตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นจุดยืน /
ตัวตนของคณะ/หน่วยงาน 

5.5 คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน  
ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมการประกันคุณภาพท่ีประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร และสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

5.6 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานขึ้นเป็น
การภายในได้ตามท่ีจะเห็นสมควร โดยมีการแสดงผลการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน 
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

5.7 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพตนเอง และเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัย ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
ที่ก าหนด 

5.8 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
และตามข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้องด าเนินการตาม
แผนดังกล่าวให้ครบตามวงจรคุณภาพ PDCA และรายงานผลการด าเนินการในรายงานการประเมินตนเองของ
หน่วยงานในปีการศึกษาถัดไป 
  

เนื่องจากหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใ น ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2557 
ได้ถูกก าหนดขึ้นใหม่และประกาศใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่     
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ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไปนั้น ซึ่ง เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการพัฒนาของ สถาบันการศึกษา  ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู้และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานต้องการ  และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอด  ปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม  (2557 – 2561) และระบบ
การประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่  (2558 - 2562) และจากการปรับปรุงงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษ า ซึ่งเป็น ปัจจัยที่ มีผลต่อ การประเมินคุณภาพการศึกษา  ในการนี้ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษา  ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
เพ่ือ ให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสามาร ถน า
กระบวนการงานประกันคุณภาพไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลเพ่ิมมากยิ่งข้ึน 
 
    4.2 วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยโลจิสติกส์แ ละ      
ซัพพลายเชน  

2. เพ่ือพัฒนางานการประกันคุณภาพการศึกษา ด้วยการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 
 
    4.3 ระเบียบวิธีวิจัย (กลุ่มตัวอย่าง วิธีการศึกษา สถานที่ ช่วงเวลา การวิเคราะห์ข้อมูล) 
          4.3.1 กลุ่มตัวอย่าง 

        ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน 6 คน อาจารย์ จ านวน 
17 คน และเจ้าหน้าที่ จ านวน 17 คน 
          4.3.2 วิธีการศึกษา 
           เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ 

        เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางในการด าเนินการ
ศึกษาวิจัย โดยมุ่งศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการบริหารจัดการ ด้านการมี
ส่วนร่วมของบุคลากร และด้านการตรวจสอบแล ะการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม (Questionnaire) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  คือ เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ วิทยาลัยโลจิสติกส์และ   
ซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ประกอบด้วย 

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ  
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 เกณฑ์การให้คะแนนเป็นการก าหนดระดับคะแนนเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามน าไปใช้ประเมิน       
ข้อค าถามในแต่ละข้อว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับใด (ตอนที่ 2) จ านวน 19 ข้อ  ซึ่งเป็นข้อค าถามแบบ  
Rating scale โดยแบ่งระ ดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ ในแต่ละช่วงมีความห่างของคะแนนเท่าๆ กัน คือ        
1 คะแนน ดังนี้ 
  5 หมายถึง  มากที่สุด 
  4 หมายถึง  มาก 
  3 หมายถึง  ปานกลาง 
  2 หมายถึง  น้อย 
  1 หมายถึง  น้อยที่สุด 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คื อ แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจของการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน โดยวัดจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้น า
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 
         หลังจากสร้างและทดสอบเครื่องมือแล้ว ได้น าไปแจกให้กับบุคลากรของวิทยาลัยนวัตกรรมและ    
การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จ านวน 35 ชุด ได้กลับคืนมา 35 คิดเป็นร้อยละ 100 แล้วเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามไป วิเคราะห์ข้อมูล  โดยการหาค่า ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ( X ) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 
         เกณฑ์ในการวิเคราะห์  เพ่ือแปลความหมายในการวัดระดับความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ ได้ก าหนดช่วงคะแนน ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง  บุคลากรมคีวามคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง  บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
          4.3.3 สถานที่  
        วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคาร
เหมวดีพิทักษ์ (อาคาร 37) ชั้น 4 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ร หัสไปรษณีย์ 10300 
โทรศัพท์ 0 2160 1327, โทรสาร 0 2160 1184 เว็บไซต์ www.cls.ssru.ac.th 
 
          4.3.4 ช่วงเวลา 
        ระยะเวลาการด าเนินการ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2558 – มิถุนายน 2558 
 
          4.3.5 วิเคราะห์ข้อมูล 
         วิเคราะห์ข้อมูลของ แบบสอบถามจากความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้น าคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  โดยน าคะแนนที่ได้จากการตรวจ แบบสอบถามมา
วิเคราะห์หา ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ 

http://www.cls.ssru.ac.th/
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    4.4 ผลการศึกษา 

การศึกษาวิจัยความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย    
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผู้ศึกษาวิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน    
รูปตารางและแผลความหมายตามล าดับ ดังนี้  
 ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2 เป็นข้อค าถามเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตอนที่ 3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ข้อเสนอแนะ  
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ สอบถามวิเคราะห์  ข้อมูลโดยการหา   

ค่าร้อยละได้ผลการวิเคราะห์ ดังตารางที ่1 - 2  

ตารางที ่1 แสดงจ านวนร้อยละของสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  

สถานภาพส่วนบุคคล  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
เพศ  

เพศชาย 16 40 
เพศหญิง  24 60 

รวม  40 100 
วุฒิการศึกษา  

น้อยกว่าปริญญาตรี  1 2.50 
ปริญญาตรี  11 27.50 
ปริญญาโท  26 65.00 
ปริญญาเอก 2 5.00 

รวม 40 100 
ต าแหน่ง 

ผู้บริหาร  6 15.00 
อาจารย์ 17 42.00 
เจ้าหน้าที่  17 42.00 

รวม  40 100 
ประสบการณ์การท างาน  

น้อยกว่า 5 ปี 28 55.00 
5 – 10 ปี  11 45.00 
มากกว่า 10 ปี  1 2.50 

รวม  40 100 
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จากตารางที ่1 พบว่า บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ส่วนเป็นเพศหญิง จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และเพศชาย จ านวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 40 มีวุฒิ
การศึกษาส่วนใหญ่ระดับปริญญาโท  จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ  65.00  วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  
จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 27.50 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ  5.00 และ
วุฒิการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50 

มีต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จ านวน  17 คน คิดเป็นร้อยละ  42.00 และผู้บริหาร    
มีจ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 

และประสบการณ์การท างานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงน้อยกว่า  5 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
อยู่ในช่วง 5 – 10 ปี จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 มากกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 2.50  
 
ตารางที่  2 แสดงจ านวนร้อยละของสถาน ภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนกตามสภาพแวดล้อมใน         
การท างาน 

สภาพแวดล้อมการท างาน  จ านวน (คน)  ร้อยละ  
ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา  

สม่ าเสมอ  22 55.00 
บางครั้ง  18 45.00 
น้อย  0 0.00 
ไม่เคย  0 0.00 

รวม  40 100 
ได้รับการฝึกอบรมการประกันคุณภาพจากมหาวิทยาลัย  

เคย 40 100.00 
ไม่เคย  0 0.00 

รวม  40 100 
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกันคุณภาพ  

เคย  40 100.00 
ไม่เคย  0 0.00 

รวม  40 100 

จากตารางที ่2 พบว่า บุคลากรวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากผู้ร่วมงานในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา จ านวน  22 คน คิดเป็นร้อยละ  
55.00 เคยได้รับการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย  จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ  100 
และเคยได้รับการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ  ด้านประกันคุณภาพการศึกษาจากฝ่ายประกันคุณภาพ  จ านวน 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ตอนที ่2 ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ผลวิเคราะห์ดังตารางที่ 3 - 6  
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ  ความคิดเห็นของบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

สภาพปัจจัยการประกันคุณภาพภายใน  X  S.D. ร้อยละ ระดับ 

1. ด้านการบริหารจัดการ  3.87 0.49 77.44 มาก 
2. ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร  4.01 0.48 80.17 มาก 
3. ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  3.98 0.33 79.60 มาก 

รวม  3.94 0.47 78.87 มาก 

จากตาตางท่ี  3 พบว่าบุคลากรมีคว ามคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จากการส ารวจความพึงพอใจ          
ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94 อยู่ในระดับมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาแต่ละด้านก็พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ทั้ง 3 ด้าน โดยด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.01 รองลงมาคือด้าน      
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลี่ย  เท่ากับ  3.98 และสุดท้ายด้านการบริหารจัดการมี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.87 

 
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ  ความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ  X  S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 ก าหนดปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและ

แผนการด าเนินงาน 
4.13 0.40 82.50 มาก 

2 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา 

3.88 0.69 77.50 มาก 

3 มีระบบกลไกการประกันคุณภาพภายในที่มี
มาตรฐาน 

3.80 0.56 76.00 มาก 

4 มีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพเป็นไป
โดยมีเกณฑ์วิธี และการน าเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

3.85 0.36 77.00 มาก 

5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านต่างๆ 4.05 0.50 81.00 มาก 
6 สร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพ 
3.90 0.50 78.00 มาก 

7 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกัน
คุณภาพ 

3.68 0.47 73.50 มาก 
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การบริหารจัดการ  X  S.D. ร้อยละ ระดับ 
8 เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอกมาให้ความรู้

แก่บุคลากร 
3.70 0.46 74.00 มาก 

รวม  3.87 0.49 77.44 มาก 

จากตารางที่  4 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย  
โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับ มาก โดย         
มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.87 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ก าหนดปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบายและแผนการด าเนินงาน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 อยู่ในระดับมาก  รองลงมาคือ  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านต่างๆ  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 อยู่ในระดับมาก  และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดอยู่ในระดับมาก คือ บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่ 5 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ ความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร 

การมีส่วนร่วมของบุคลากร X  S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 ร่วมวางแผนก าหนดนโยบายคุณภาพของ

วิทยาลัย 
3.93 0.47 78.50 มาก 

2 ร่วมก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ของวิทยาลัย 

4.03 0.36 80.50 มาก 

3 ร่วมก าหนดข้อตกลงและข้อก าหนดต่างๆ ของ
วิทยาลัย 

4.00 0.45 80.00 มาก 

4 การจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ 4.18 0.59 83.50 มาก 
5 เป็นคณะกรรมการด าเนินงานด้านต่างๆ 4.10 0.50 82.00 มาก 
6 ร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ 3.83 0.50 76.50 มาก 

รวม 4.01 0.48 80.17 มาก 

จากตารางที่  5 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน     
วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากรอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  4.01 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การจัดท า
คู่มือการประกันคุณภาพ  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  4.18 รองลงมา คือ  เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดอยู่ในระดับมาก  คือ ร่วมแสดง
ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3.83 
 



22 
 
ตารางที่ 6 แสดงค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าร้อยละ  ความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ด้านการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน 

การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน X  S.D. ร้อยละ ระดับ 
1 มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้าง

เอกสารหลักฐาน 
4.03 0.28 80.50 มาก 

2 คณะกรรมการมีความรู้ความสามารถและมี
จรรยาบรรณ 

3.95 0.32 79.00 มาก 

3 ผู้ประเมินมีความเข้าใจเกณฑ์และวิธีการตรวจที่
เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

3.98 0.36 79.50 มาก 

4 ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วม
ฟังอภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น 

4.00 0.38 80.00 มาก 

5 ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ 3.95 0.32 79.00 มาก 

รวม 3.98 0.33 79.60 มาก 
จากตารางที่  6 พบว่าบุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาลัย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ด้านการตรวจสอบและการประเมิน
คุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุดอยู่ ใน
ระดับมาก คือ มุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน  มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.03 
รองลงมาคือ ระหว่างการตรวจเยี่ยมเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมฟังอภิปราย ซักถามและแสดงความคิดเห็น  มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 อยู่ในระดับมาก และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากัน 2 ข้อ ได้แก่ คณะกรรมการมีความรู้
ความสามารถและมีจรรยาบรรณ  และ ผลการประเมินเป็นที่ยอมรับ  โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.95 อยู่ในระดับ
มาก 
 
ตอนที ่3 เป็นข้อค าถามปลายเปิดส าหรับให้ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิม เติมของบุคลากรต่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นค าถาม  ปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ สรุปได้ดังนี้  

1. เพ่ิงเข้ามาท างานยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
2. บุคลากรควรให้ความส าคัญ และให้ความร่วมมืออย่างสม่ าเสมอ 

 3. คณะกรรมการให้ค าแนะน า และชี้แนะแนวทางการจัดท ารายงาน รวมทั้งรายการหลักฐาน
อย่างชัดเจน 
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    4.5 การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในงานประจ า (ต่อนักศึกษา,เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน,ของท่านและ
หน่วยงานอ่ืนๆ,ผู้ร่วมงาน) 

1. เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ในวงรอบปีการศึกษา ต่อ ๆ ไป 

2. เป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในวงรอบปีการศึกษาต่อๆไป 

3. เป็นข้อมูลส าหรับการจัดปัจจัยสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยโลจิ
สติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนจัดการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในปีต่อ ๆ ไป 
 
    4.6 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงวิธีการท างาน 

สามารถปรับปรุงและพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่าง เหมาะสม สอดคล้องกับ
บทบาท และภารกิจตลอดจนสามารถเพ่ิมศักยภาพ ในการพัฒนาด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผลอย่างเต็มที่ 

 
    4.7 บทเรียนที่ได้รับ 
 ผู้วิจัยได้ทราบถึงการให้ความร่วมมือจากการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาจากบุคลากร 
ทุกท่านของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซั พพลาย เชน ซึ่งเพ่ือเป็นการตอบสนองนโยบายของคณบดีวิทยาลัย       
โลจิสติกส์ในเรื่องการให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพเป็นสิ่งส าคัญ 
 
    4.8 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
  ผลการวิจัยครั้งนี้ส าเร็จได้ด้วยความร่วมมือของบุคลากรในวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน      
ทุกท่านที่ไดใ้ห้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามและได้ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผลจากการส ารวจครั้งนี้เป็นองค์
ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย และการสนับสนุนของหัวหน้าส านักงาน รวมทั้งผู้บริหาร
ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพท่ีช่วยเหลือตรวจสอบการด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะกา รด าเนินงานโดย
ตลอด 
 
    4.9 การสนับสนุนที่ได้รับจากผู้บริหารหน่วยงาน / องค์กร 

ผู้บริหารของวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้ความส าคัญกับ
งานประกันคุณภาพการศึกษา  และผลักดันให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้ผลการด าเนินการของการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับที่ดีข้ึนและบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
 
 
 



24 
 
    4.10 แสดงการเปรียบเทียบก่อนการปรับปรุงและหลังการปรับปรุงตามขั้นตอน หรือนวัตกรรมที่สร้างข้ึน  

ในปี พ .ศ.2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการป ระกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาท่ีท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ 
จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้
พิจารณาเพิ่มเติมในสาระท่ีเกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยา ว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ.2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก าหนดให้มี การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4 
ด้านของสถาบันอุดมศึกษา 

ก่อนการปรับปรุง หลังการปรับปรุง 
       วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ฝ่ายงาน
ประกันคุณภาพการศึกษ า ได้ด าเนินการ จัดท าคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปี
การศึกษา 2557  วัตถุประสงค์ให้วิทยาลัยมีแนว
ทางการปฏิบัติ การก ากับ ติดตาม และพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับ
กรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
เกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล 

จากการส ารวจครั้งนี้ พบว่า ด้านการบริหาร
จัดการ ในหัวข้อที่ 7 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจใน
ด้านการประกันคุณภาพ  มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
3.68 ซึ่งจากปัญหาในด้านนี้ ฝ่ายงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน
การประกันคุณภาพ ขึ้นเพ่ืออธิบายขั้นตอน        
การด าเนินงานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ           
โดยประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 
2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) ค าจ ากัดความ 4) 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) 
กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน 8 ) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 9 ) ระบบติดตาม
ประเมินผล  และเพ่ือช่วยให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ที่
เกี่ยวข้องได้ทราบรายละเอียดแล ะวิธีการด าเนินงาน 
รวมทั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานใหม่ สามารถน าคู่มือการปฏิบัติงานการ
ประกันคุณภาพมาใช้ศึกษาการด าเนินงานได้ 
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  5. ประวัติผู้เขียน 
 นักวิจัยหลัก 

  ชื่อ – สกุล นางสาวดาราวรรณ พวงบุบผา (40%) 

  หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา 

  วุฒิการศึกษา บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

    บธ.ม. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

  การติดต่อ หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

    เบอร์โทรศัพท์ 0870214709 

    อีเมล darawan_pbp@hotmail.com 

 

 นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ – สกุล นางสาวกรรณิการ์ ศรีพนมวรรณ (20%) 

  หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  วุฒิการศึกษา บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

  การติดต่อ หน่วยงาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

    เบอร์โทรศัพท์ 0871108064 

    อีเมล yuiandor@hotmail.com 

 
 นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ – สกุล นางสาวนางสาวภัสรา สิริกมลศิลป์ (20%)    
  หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

  วุฒิการศึกษา วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

  การติดต่อ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

    เบอร์โทรศัพท์ 0896966118 

    อีเมล i.patsara@gmail.com 

 
 

mailto:darawan_pbp@hotmail.com
http://www.swu.ac.th/
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 นักวิจัยร่วม 

  ชื่อ – สกุล นางสาววาสนา อ้นป้อม (20%)     
  หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

  ต าแหน่ง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

 วุฒิการศึกษา  วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ     

   ทหารลาดกระบัง  

  การติดต่อ หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  

    เบอร์โทรศัพท์ 0946819551 

    อีเมล dee_aom17@hotmail.com 

 

https://foursquare.com/v/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%87-kmitl-king-mongkuts-institute-of-technology-ladkrabang/4c034d0cf56c2d7fa6c71c66
https://foursquare.com/v/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%87-kmitl-king-mongkuts-institute-of-technology-ladkrabang/4c034d0cf56c2d7fa6c71c66



