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บทนา
ปั จจุบนั กระแสด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้ เข้ ามามีบทบาทในสถาบันการศึกษามากขึน้
เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นยุคโลกาภิวตั น์ที่มีความเจริ ญก้ าวหน้ าด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ ว ทาให้ สถาบันการศึกษาต่างๆ จาเป็ นต้ องมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับกับความ
เปลี่ยนแปลงด้ านสภาพแวดล้ อมทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนัน้ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของตนเอง ให้ เทียบเคียงหรื อได้ เปรี ยบคูแ่ ข่ง ขัน ท่ามกลางสภาวะของการ
แข่งขันที่สงู ให้ มีความน่าเชื่อถือและก่อให้ เกิดความมัน่ ใจต่อผู้เรี ยนนัน้ จึงจาเป็ นต้ องมีการประกันคุณภาพ ซึ่ง
การประกันคุณภาพการศึกษา ในที่นี ้หมายถึง การสร้ างความมัน่ ใจแก่ผ้ รู ับบริ การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง โดย
มีแนวทางจัดและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชดั เจนและสอดคล้ องกับหลักการ นโยบายและจุดเน้ นของแผนการ
ศึกษาของรัฐ และหน่วยงานได้ ปฏิบตั ติ ามแนวทางดังกล่าวอย่างเป็ นธรรม (วารินทร์ สินสูงสุด ๒๕๔๓: ๑๕๖)
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖
ซึง่ ว่าด้ วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมาตราที่ ๔๗ กาหนดให้ หน่วยงานมี ระบบการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้ วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก และมาตราที่ ๔๘ กาหนดให้ หน่วยงานต้ นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้ มีระบบการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาและให้ ถือว่า การประกันคุณภาพภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวน การบริ หาร
การศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่วยงานต้ นสังกัด ดังนัน้
การประกันคุณภาพภายใน จึงเป็ นกระบวนการที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้ นสังกัดจะต้ องดาเนินการให้ เป็ น
ส่วนหนึง่ ของการบริ หารและจะต้ องมีการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ เข้ ามามี
ส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ าสูม่ าตรฐานการศึกษาแล้ วจัดทารายงานประจาปี เสนอผู้เกี่ ยวข้ อง
จากข้ อกาหนดดังกล่าวข้ างต้ น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี จึงได้ มี
การดาเนินการด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก
้
และจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report) ขึ ้น เพื่อใช้ เป็ นเครื่ องมือในการรายงานผลการดาเนินงานและติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาภายในของคณะฯ โดยยึดหลักการประเมินภายในตามมาตรฐานและตัวบ่งชี ้ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด (เกณฑ์การประเมิน สกอ. และ สมศ.) ทังนี
้ ้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ มีการกาหนดแนวทาง
ปฏิบตั เิ พื่อให้ งานด้ านการประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพนัน้ มีดงั นี ้
๑. การให้ ความสาคัญของผู้บริหาร
ปั จจัยหลักที่คณะศิลปศาสตร์ ให้ ความสาคัญเป็ นอันดับแรกของการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพ
ให้ มีประสิทธิภาพได้ นนั ้ คือ “ผู้บริหาร” ซึง่ จาเป็ นต้ องมีความตระหนักและให้ ความสาคัญต่อการประกันคุณภาพ
ว่า เป็ นปั จจัยที่จะยืนยันและแสดงให้ หน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ เห็นว่า คณะศิลปศาสตร์ มีการดาเนินงานที่มี
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ประสิทธิภาพ และสามารถเกื ้อหนุน วิสยั ทัศน์และพันธกิจ ของมหาวิทยาลัยให้ บรรลุเป้าหมายได้ ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
ผู้บริ หารเป็ นผู้ที่มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อแนวคิดและแนวปฏิบตั ิขององค์ก ร และเป็ นผู้นาหลักที่ ก่อให้ เกิดระบบและ
กลไกในการปฏิบตั ิงาน ตลอดจนการสร้ างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร ดังนัน้ หากสิ่งใดที่ ผ้ บู ริ หารเห็นว่า
สาคัญและเอาจริงเอาจัง บุคลากรภายในองค์กรก็จะยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั แิ ละดาเนินงานไปในทิศทางนัน้ ๆ
ในส่วนของผู้บริ หารคณะฯ นัน้ ได้ มีการให้ ความสาคัญกับการประกันคุณภาพของคณะฯ และเชื่อว่า
เป็ นกระบวนการหลักที่สามารถนาไปใช้ เป็ นแนวทางในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน การติดตามและการ
ประเมินผลการดาเนินงานของคณะฯ ให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ กาหนดไว้ โดยมีการแต่งตังรองคณบดี
้
ฝ่าย
วางแผนและการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะทางานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ
ตลอดจนมีเจ้ าหน้ าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลรับผิดชอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาทังภายในและภายนอก
้
สนับสนุนให้ มีการจัดโครงการ/กิจกรรมด้ านการประกันคุณภาพที่มี
ประสิทธิภาพ และสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ กบั หน่วยงานทังภายในและภายนอก
้
ตลอดจนแสดงให้ เป็ นที่ประจักษ์ ว่า
การบริหารจัดการงานด้ านคุณภาพการศึกษาของคณะฯ นันมี
้ มาตรฐานตามที่รัฐกาหนด
๒. การมีส่วนร่ วมของบุคลากร
นอกจากผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ จะให้ ความสาคัญกับการประกันคุณภาพแล้ ว “บุคลากร” ก็เป็ น
อี กปั จ จัยหนึ่งที่ สาคัญอย่างยิ่ง ในการที่จะทาให้ การดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพของคณะฯ ประสบ
ความสาเร็ จ ซึ่งการที่จะทาให้ บุคลากรภายในคณะมีส่วนร่ วมในการดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพนัน้
ผู้บริหารจาเป็ นต้ องมีการบริหารจัดการที่ดี ทังนี
้ ้เพื่อให้ บคุ ลากรเข้ ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานตามเป้าหมาย
ที่ กาหนด รวมถึ ง การมี ส่วนร่ วมในการพัฒ นาคุณ ภาพการบริ หารงานของคณะฯ ให้ เ ป็ นไปตามมาตรฐาน
การศึกษา ดังนัน้ หนึ่งในพันธกิจ หลักของคณะฯ จึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ เก่ง ดี และมีความสุข
เพื่อให้ บุคลากรของคณะฯ เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ โดยคณะฯ มีการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ รับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน
ในวิชาชี พ ตามคาแนะนาของหัวหน้ างานและตามความสนใจของบุคลากรเอง มีการจัดกิจ กรรมทัศนศึกษา
เพื่อให้ บุคลากรได้ มีโอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ ตลอดจนสามารถนาความรู้ และประสบการณ์มาใช้ ปรับปรุงและ
พัฒนางาน มีการสนับสนุนทุนศึกษาต่อในระดับ ที่สูงขึ ้นทังบุ
้ คลากรสายสนับสนุนและบุคลากรสายวิชาการ
นอกจากนี ้ คณะฯ ยังส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บคุ ลากรเป็ นคนดี มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ มีความซื่อสัตย์
สุจริ ต และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยคณะฯ ได้ มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม
ให้ กับบุคลากรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ คณะฯ ยังมุ่งสร้ างความสุข กายสบายใจในการทางาน โดยการสร้ าง
แรงจูงใจและบรรยากาศในการทางานที่ดี เช่น มีการจัดสวัสดิการให้ กบั บุคลากรที่นอกเหนือจากสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย มีการปรับปรุงสถานที่ทางานที่เอื ้อต่อการปฏิบตั ิงาน มีการมอบหมายงานที่ตรงกับความสามารถ
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ของผู้ปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น ซึง่ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ ล้ วนส่งผลให้ บคุ ลากรเกิดความรัก ความผูกพัน ความจงรักภักดีตอ่
องค์กร มี ความเชื่อมั่นในศักยภาพของคณะฯ และพร้ อมที่ จะทุ่มเทให้ กับการทางานให้ กับคณะฯ อย่างเต็ม
ความสามารถ ตลอดจนสามารถอยูร่ ่วมกันในสังคมได้ อย่างมีความสุข
เมื่อบุคลากรของคณะฯ มีความสุขกายสบายใจในการทางาน การขอความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจึง
เป็ นผลกระทบในเชิงบวกที่ตามมา ดังจะเห็นได้ จากการจัดทาแผนกลยุทธ์ ของคณะฯ ที่ผ่านมา บุคลากรของ
คณะฯ มากกว่าร้ อยละ ๘๐ ได้ เข้ ามามีสว่ นร่วมในการกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินงานในอีก
๑๐ ปี ข้ างหน้ า ซึ่งมีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนาอุดมศึกษาไทยและแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี ้
บุคลากรของคณะฯ ยังให้ ความร่ วมมือในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
คณะฯ และของมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างดี ตลอดจนได้ เข้ าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่คณะฯ หรื อหน่วยงานจัดขึ ้นมา
โดยตลอด
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ วข้ างต้ น คณะศิลปศาสตร์ ยงั ให้ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการจัดทา
รายงานเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence: EdPEx) โดยคณะฯ ได้ ดาเนินการแจ้ งให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและร่ วมกันกาหนดค่านิยม
วัฒ นธรรมองค์กร เป้าหมายและทิศ ทางการดาเนินงานของคณะฯ เพื่ อนาองค์กรไปสู่ค วามยั่ง ยื น จากนัน้
บุค ลากรทุก ฝ่ ายของคณะฯ ได้ เ ข้ า มามี ส่วนร่ ว มในการจัด ทารายงานดัง กล่าว โดยคณะฯ ได้ มี การแต่ง ตัง้
คณะทางานเพื่อจัดทารายงานเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศขึ ้น และแบ่งคณะทางานฯ
ออกเป็ นกลุ่มย่อยตามบทบาทหน้ าที่และความเชี่ยวชาญของแต่ละบุคคล เพื่อรับผิดชอบการเขียนรายงานใน
หมวดต่าง ๆ ตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพดังกล่าว และมีการประชุมกลุม่ ย่อยของแต่ละหมวดจนกระทัง่ เสร็ จสิ ้นการเขียน
รายงานของแต่ละหมวด จากนัน้ คณะศิลปศาสตร์ ได้ มีการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้กบั หน่วยงานภายนอก
คือ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) ซึ่งจากประสบการณ์ดงั กล่าว ทาให้ คณะฯ ได้ เรี ยนรู้ ถึง
วิธีการเขียนและจัดทารายงานที่ดี ดังนัน้ จะเห็นได้ ว่า ความสามารถในการทางานเป็ นทีมและการที่ บคุ ลากรทุก
ฝ่ ายของคณะฯ ได้ เข้ ามามีส่วนร่วมในงานด้ านประกันคุณภาพของคณะฯ นัน้ มีส่วนสาคัญอย่างแท้ จริ งในการ
พัฒนางานด้ านประกันคุณภาพให้ ประสพความสาเร็จได้ อย่างง่ายดาย
๓. การพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A)
ในการที่จะทาให้ การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ประสพความสาเร็ จได้ เป็ นอย่างดีนนั ้ จาเป็ น
อย่างยิ่งที่บคุ ลากรจะต้ องมีหลักปฏิบตั ิในการทางาน เพื่อให้ การปฏิบตั ิงานสาเร็ จตามเป้าหมายและพัฒนางาน
ของตนให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ดังนัน้ คณะฯ จึงมุ่งสนับสนุนให้ บุคลากรได้ นาหลักพัฒนาคุณภาพตามวงจร
คุณภาพของเดมมิ่ง (Deming Cycle) คือ P-D-C-A มาเป็ นแนวทางในการพัฒนากระบวนการประกันคุณภาพที่
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สามารถทาให้ คณะฯ มี ผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น โดยหลักการดังกล่าว สามารถอธิบายพอ
เป็ นสังเขปได้ ดงั นี ้
P (Plan)
หมายถึง
การวางแผนหรื อการกาหนดแผนการดาเนินงาน แผนกลยุทธ์
แผนงบประมาณเพื่อแสดงถึงเป้าประสงค์ในการดาเนินงาน
ตามภารกิจของหน่วยงาน
D (Do)
หมายถึง
การดาเนินงานกิจกรรม/โครงการที่หน่วยงานจัดขึ ้นให้ เป็ นไปตาม
ตามแผนการดาเนินงานที่กาหนด
C (Check)
หมายถึง
การประเมินคุณภาพ การตรวจสอบ การประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
A (Act)
หมายถึง
การเสนอแนวทางปรับปรุงและการนาผลการประเมินมาปรับปรุง
แก้ ไขเพื่อให้ ได้ ผลการดาเนินงานที่ดีขึ ้น
๔. การบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ ากับงานประจา
จากหลักการพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) ดังที่ได้ กล่าวไว้ แล้ วข้ างต้ น คณะฯ ได้ มีการ
ส่งเสริ มและสนับสนุนให้ บุคลากรนาหลักการดังกล่าวมาใช้ ในการบูรณาการการประกันคุณภาพเข้ ากับงาน
ประจา โดยไม่ทาให้ ร้ ูสกึ ว่าบุคลากรต้ องมีหน้ าที่ในการทางานด้ านการประกันคุณภาพ แต่การประกันคุณภาพจะ
สอดแทรกอยู่ในหน้ าที่และการปฏิบตั ิงานของบุคลากร ซึ่งได้ ปฏิบตั ิอยู่ในชีวิตประจาวัน เช่น การส่งเสริ มและ
สนับสนุนให้ บคุ ลากรได้ มี ส่วนร่ วมและเป็ นคณะกรรมการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ด้ วยการทาหน้ าที่ในฝ่ าย
ต่าง ๆ ที่ไ ด้ รับมอบหมายตามความสนใจและความสามารถของบุคลากร การให้ ความร่ วมมื อ ในการจัดทา
แผนการดาเนินงาน การจัดทาโครงการ/กิจกรรม การติดตาม และการประเมินผลโครงการ ตามเป้าหมายที่ได้
กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นไปตามหลักการของวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) นอกจากนี ้ ยังมีการให้ บคุ ลากรได้ จดั ทาแผนการ
ปฏิบตั ิงาน เพื่อกาหนดแผนการปฏิบตั ิงาน และใช้ ประกอบการประเมินเลื่อนขันเงิ
้ นเดือน ตลอดจนมีการจัดทา
รายงานตามแบบประเมิน เพื่อให้ บุคลากรมีการปรับปรุงผลการดาเนินงานในหน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายได้ อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
๕. หลักการประเมินตนเองแบบ ๓ มิติ (3A)
นอกจากหลักการพัฒนาคุณภาพตามวงจรคุณภาพ (P-D-C-A) ดังที่ได้ กล่าวมาแล้ ว ในการประกัน
คุณภาพ ยังจาเป็ นที่จะต้ องมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองตามแนวทางและหลักการประเมินตนเองแบบ
๓ มิติ หรื อ 3A ซึ่งได้ แก่ ความตระหนัก (Awareness) ความพยายาม (Attempt) และการบรรลุผลสัมฤทธิ์
(Achievement) ดังนี ้

- A1: Awareness (ความตระหนัก) เป็ นการเขียนรายงานที่มงุ่ แสดงให้ เห็นถึงความตระหนักและการ
ให้ ความสาคัญเกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ การกาหนดเป้าหมายที่มีความสอดคล้ องกับแผนพัฒนา และแผนกล
ยุทธ์ของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการมีร่องรอยหลักฐานการดาเนินการต่าง ๆ ที่แสดงถึงความ
ตระหนักและการให้ ความสาคัญในเรื่ องดังกล่าว
- A2: Attempt (ความพยายาม) เป็ นการอธิบายเพื่อมุง่ ให้ เห็นถึงความพยายามในการดาเนินงานของ
หน่วยงาน ประกอบด้ วย ๕ องค์ประกอบ คือ
๑. แผนงาน/โครงสร้ าง
๒. โครงการ/กิจกรรม/งาน
๓. การมีสว่ นร่วม (ภาคี/เครื อข่าย)
๔. ความเป็ นระบบ ต่อเนื่อง และยัง่ ยืน
๕. การบรรลุวตั ถุประสงค์และความพึงพอใจของผู้รับบริ การ
- A3: Achievement (การบรรลุผลสัมฤทธิ์) เป็ นการกล่าวถึงผลสัมฤทธิ์ ที่สอดคล้ องกับวัตถุประสงค์
หรื อเป้าหมายที่กาหนดไว้ ในแผนการดาเนินงาน ซึง่ เป็ นตัวบ่งชี ้ที่แสดงผลเชิงผลลัพธ์ หรื อเชิงปริมาณที่เป็ นตัวเลข
เช่น ร้ อยละ สัดส่วน อัตราส่วน จานวน ค่าเฉลี่ย เป็ นต้ น หรื ออาจเป็ นตัวบ่งชี ้ประเภทที่แสดงผลลัพธ์เชิงคุณภาพ
หรื อเชิงเวลาก็ได้ รวมถึงเป็ นตัวบ่งชี ้ที่แสดงประสิทธิภาพด้ านการเงิน หรื อค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ตลอดจน แสดงถึงผล
ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการหรื อผู้ใช้ บริ การ
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บทสรุป
การให้ ความสาคัญกับการประกันคุณภาพของผู้บริหารคณะฯ การมีส่วมร่วมของบุคลากรภายในคณะฯ
การให้ ความส าคัญ กับการบูร ณาการเข้ า กับงานประจ า และการนาหลัก วงจรคุณภาพ P-D-C-A ตลอดจน
หลักการหรื อแนวทางการประเมินตนเองแบบ ๓ มิติ (3A) มาใช้ ในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพ
ของคณะฯ ให้ มีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น จึงนับว่าเป็ นตัวอย่างและเป็ นแนวปฏิบตั ิที่ดีที่งานประกัน
คุณภาพของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี ได้ นามาประยุกต์ใช้ และประสพ
ความสาเร็จในงานด้ านการประกันคุณภาพของคณะฯ
งานประกันคุณ ภาพการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ หวัง เป็ นอย่างยิ่ง ว่า แนวปฏิ บัติดัง กล่า ว จะเป็ น
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพของหน่วยงานและองค์กรที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนางาน
ประกันคุณภาพของตนให้ ได้ รับความเชื่อมัน่ และได้ รับการยอมรับจากองค์กรหรื อหน่วยงานอื่น ๆ ทังจากภายใน
้
และภายนอก ซึง่ คณะศิลปศาสตร์ ขอเป็ นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันให้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้ พฒ
ั นายิ่ง ๆ ขึ ้นไปอย่างต่อเนื่อง
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