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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังในการดำาเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามประชากร
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำานวน 81 คนกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วยประธานหลักสูตร จำานวน 19 คน อาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 
แบบมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ เพ่ือสอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัระดบัการปฏบิตัแิละระดบัความ
คาดหวังของการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำานวน 20 ข้อ ประกอบด้วยกระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 
ด้านการดำาเนินงานตามแผน ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง  
และข้อคำาถามปลายเปิด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูป ผลการวิจัยสรุปผลได้ดังนี้

1. การดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระดับการปฏิบัติและระดับคาดหวังโดยภาพรวม ทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

2. แนวทางการพัฒนาการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรของ 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนงานหลักสูตร หน่วยงาน 
หรือผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความรู้ความเข้าใจต่อหลักสูตรในการทำางานเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 
การศึกษา ควรมีวางแผนงานด้านบุคลากร การกำาหนดแผนการดำาเนินงานและแผนการจัดกิจกรรม 
ที่มีส่วนร่วมกับระดับหลักสูตรให้ชัดเจนเป็นไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการแผนการเปิดรับนิสิต 

1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
1 Faculty of Education Mahasarakham University



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 282 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

อยา่งตอ่เนือ่ง เพือ่เปดิโอกาสให้บุคลากรทางการศกึษาและครมูาศกึษาตอ่ 2) ดา้นการดำาเนนิงานตามแผน
หลกัสตูร จดัสรรงบประมาณมาบรหิารหลกัสตูรสนบัสนนุการดำาเนนิตามโครงการ ควรมกีารจดัเกบ็ขอ้มลู
ทีเ่ปน็ระบบสามารถใช้ขอ้มลูพ้ืนฐานรว่มกนัได้ การกำาหนดปฏทินิการปฏบิตักิจิกรรมใหช้ดัเจนสอดคลอ้ง
กับนโยบายของคณะ การปฏิบัติและดำาเนินการตามขั้นตอนของระบบประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านระบบสารสนเทศที่ใช้ร่วมกันทั้งระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสะดวกต่อการ
กำากบัติดตามการดำาเนนิงานตามแผนงานทีก่ำาหนด 3) ดา้นการตรวจสอบและประเมนิคณุภาพหลกัสตูร
ควรมีระบบเก็บข้อมูลที่เป็นระบบเพ่ือสะดวกต่อการกำากับติดตาม การตรวจสอบผลการดำาเนินงาน 
โดยให้สอดคล้องกับการเขียนผลการดำาเนินงานหลักสูตรใน มคอ.7 และวงจรคุณภาพ (PDCA) มี
ระบบช่วยเหลือติดตามการดำาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพื่อ
สะดวกต่อการตรวจสอบขอ้มลูของหลกัสตูรและผูต้รวจประเมนิ ควรจะคดักรองผูป้ระเมนิทีป่ระเมนิแบบ
กัลยาณมิตรมาตรวจประเมินให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน 4) ด้านการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรควรนำาผลประเมินหรือข้อเสนอแนะจากปีที่ผ่านมานำามาจัดทำา
รายงานตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำาเนินงาน เช่น มคอ.3-6 ควรมีการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกในแต่ละหลักสูตรหรือประเมินไขว้ (Cross-Evaluation) ก่อนการประเมินจริง ควร
จัดทำาสารสนเทศจากการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ เพื่อนำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานที่กำาหนด 

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนา แนวทางการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Abstract
The purposes of this research were to study of current State and Dirable state 

of internal quality assurance at a programme level, Faculty of Education Mahasarakham  
University and to study the development in working efficiency of internal quality assurance at 
a programme level, Faculty of Education Mahasarakham University. The sample consisted of 
81 teachers who were teaching in Mahasarakham Universities by using Purposive Sampling. 
The research tool was 5-level rating scale questionnaire. The data were analyzed by mean, 
standard deviation. 

The result found that:

1. The internal quality assurance at a programme level, Faculty of Education  
Mahasarakham University was overall at a high level. The guidelines for best practices in  
the internal quality assurance at a programme level, Faculty of Education Mahasarakham  
University.1) In the aspect of curriculum planning: The responsible person providing  
knowledge and understanding of the curriculum in the work regarding the quality assurance 
work. should provides personnel planning, clear plan of action and plans for activities that 
participate in the curriculum to be clear in the same way includes provide opportunities  
student exposure plans to provide opportunities for educational personnel and teachers study. 
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2) In the aspect of curriculum planning Process: Allocate budget to manage the  
curriculum and support the implementation of the project, have a good electronic manual 
and system implementation clearly in accordance with the policy of the faculty implementation 
and implementation of the procedures of the quality assurance system effectively through 
information systems that are shared at both the faculty and university levels to facilitate the 
monitoring of the implementation of the plan. 3) In the aspect of Examination and evaluation 
of curriculum quality: a systematic data collection system to facilitate monitoring are needs. 
Examination of the results of operations in accordance with PDCA. There is a system to assist 
in monitoring the quality assurance program implementation through various electronic media 
systems to facilitate examination. The evaluation focused on the effectiveness of curriculum 
implementation and review undertaken by the expert inspector to evaluate the quality of 
curriculum effectively. 4) In the aspect of development and improvement curriculum: should 
be use assessment results or suggestions from the past year to prepare the performance 
report form, and should be criticized by both internal and external experts in each course or 
cross evaluation before the actual assessment. Information system for quality assurance is 
important for curriculum improvement in accordance with the specified standard framework.

Keywords: Development, guidelines for implementation of internal quality assurance at the 
curriculum level, Faculty of Education Mahasarakham University

บทนำา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กำาหนดใหส้ถานศกึษาทกุระดบั มรีะบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาทั้งระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ซึ่งจุดประสงค์ของการมีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาก็เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการ
ศึกษา โดยในระบบการประกันคุณภาพภายในให้
ถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่
ต้องดำาเนินการอย่างต่อเนื่อง และจัดทำารายงาน
ประจำาปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิด
เผยต่อสาธารณชน สว่นระบบการประกนัคณุภาพ
ภายนอกให้มีการประเมินคุณภาพอย่างน้อยห

นึ่งครั้งในทุกห้าปีโดยสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
เรียกโดยย่อว่า “สมศ.” ซึ่งทำาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์
วิธีการประเมิน และจัดให้มีการประเมิน รวมทั้ง
เสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกไม่
ไดม้าตรฐานให ้สมศ. จดัทำาขอ้เสนอแนะตอ่หนว่ย
งานตน้สงักดั ใหส้ถานศกึษาปรบัปรงุภายในระยะ
เวลาที่กำาหนดหากมิได้ดำาเนินการให้สำานักงาน
รับรองมาตรฐานฯ รายงานต่อคณะกรรมการต้น
สังกัดเพื่อให้ดำาเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ในปี พ.ศ. 2539 ทบวงมหาวิทยาลัย
มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
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ในการดำาเนินการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้พิจารณาเห็นความ
สำาคญัของการประกนัคณุภาพการศกึษา จงึไดม้นี
โยบายให้หน่วยงานในมหาวิทยาลัย มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 โดย
มีการดำาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
หนว่ยงานครัง้แรกในป ีพ.ศ. 2545 และดำาเนนิการ
อย่างต่อเนื่องและในปี พ.ศ. 2546 มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก
จาก สมศ. รอบแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2546 และรอบสอง เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 
2549 และสำาหรับผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ได้ดำาเนินการตรวจ
ประเมนิระหวา่งวนัที ่26-29 กนัยายน พ.ศ. 2554 
ที่ผ่านมา และได้รับการรับรองรายงานแล้ว โดย
คณะศึกษาศาสตร์ มีผลการประเมินได้คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 4.63 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก

จากผลการประเมินคุณภาพของ สมศ. 
ในส่วนของมาตรฐานด้านการประกันคุณภาพ
ภายใน สมศ. เห็นว่ามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้
ให้ความสำาคัญแก่การประกันคุณภาพภายใน โดย
มีการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ในช่วง
ปี พ.ศ. 2545-2550 การประเมนิใช้ระบบคะแนน
เต็ม 100 คะแนน ในกรณีที่หน่วยงานใดมีผลการ
ประเมินต่ำากว่าร้อยละ 70 จะให้ผู้บริหารระดับ
สูงกำากับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ดีขึ้น ซึ่งในปี พ.ศ. 2545 หน่วยงานที่มีผลการ
ประเมินระหว่าง ร้อยละ 70-79 มี 17 หน่วยงาน 
และหน่วยงานที่มีผลการประเมินต่ำากว่า ร้อยละ 
70 มี 10 หน่วยงาน ซึ่งคณะศึกษาศาสตร์อยู่
ในกลุ่มน้ีด้วยปัจจุบันระบบประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในเข้าสู่รอบที่สาม (2557-2561) โดย
ในปี พ.ศ. 2557 สำานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ตระหนักถึงความสำาคัญของหน่วย
งานย่อยของสถาบันอุดมศึกษาที่ทำาหน้าที่ผลิต

บณัฑติใหม้คีณุภาพจงึไดพ้ฒันาตวับง่ชีก้ารประกนั
คุณภาพภายในและวิธีการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ซึ่งคำานึงถึงมาตรฐานการศึกษา
แห่งชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบนัอดุมศกึษา เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบั
อุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดย
กำาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3 ระดบั คอื ระดบัหลกัสตูร ระดบัคณะ และระดบั
สถาบัน เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะพึงประสงค์
และเปน็บณัฑติทีม่คีณุภาพ ในการดำาเนนิงานและ
การบริหารงานระดับหลักสูตรถือว่าสำาคัญที่สุด 
สถาบันอุดมศึกษาต้องสามารถจัดทำาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
โดยมีการดำาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานเทียบ
เคียงกับมาตรฐานของสำานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
ครอบคลุมเรื่องการส่งเสริมพัฒนานิสิต การวาง
ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จำานวน
อาจารยต์อ่นสิติในระดบับณัฑติศกึษา ผลงานทาง
วชิาการ ผลงานวจิยัของคณาจารย ์สือ่อปุกรณ ์การ
เรยีนการสอน หอ้งสมดุและแหลง่การเรยีนรูต้า่งๆ 
การดำาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่ง
จะพิจารณาจากการมีงานทำาหรือประกอบอาชีพ
อสิระ (คณะกรรมการประกันคณุภาพภายในระดบั
อุดมศึกษา, 2558: 14)

คณะศึกษาศาสตร์  มหา วิทยาลั ย
มหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความสำาคัญของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
สอดคล้องกับพันธกิจหลักของคณะศึกษาศาสตร์ 
ข้อแรก คือ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับ
ปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษา เปน็เลศิในระดบัชาต ิ
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และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่ งใน
การดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรเพื่อพัฒนาคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย ตลอดทั้งเป็นการสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานราชการในคำารบัรองการปฏบัิติราชการฯ  
(กพร.) และสำานักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จึงได้กำาหนดให้มีการรับการประเมินผลการ
ดำาเนินงานจากคณะกรรมการทั้งจากภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรับรองผลการดำาเนิน
งานตามยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์และ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
จัดการศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาวิชาการ เพื่อ
ให้การผลิตบัณฑิตเป็นที่ยอมรับของสังคม มุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับชาติและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ เป้าประสงค์ที่ 1 คณะมีหลักสูตร
ที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มี
ระบบการพัฒนานิสิตและศิษย์เก่าที่ เข้มแข็ง 
ผลิตและเร่งรัดพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ในระดับชาติ
และนานาชาติ ตัวชี้วัด 1.1 ร้อยละของหลักสูตร
ที่มีคะแนนผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศกึษาภายในระดบัดีขึน้ไป (3.01) 1.2 รอ้ยละของ
บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำาหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี (ก.พ.ร.) 1.3 (ระดับ) คุณภาพ
ของผู้สำาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต ิ(ป.ตร-ีโท-เอก) (ประเมนิ
จากผู้ใช้บัณฑิต) 1.4 ระดับความสำาเร็จของการ
จัดการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปที่สะท้อนเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ก.พ.ร.) 1.5 
จำานวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำานวนอาจารย์
ประจำา โดยใชก้ลยทุธ ์1) สง่เสรมิและพัฒนาใหท้กุ
หลกัสตูรไดร้บัการรบัรองคณุภาพและมาตรฐานใน
ระดับชาติ 2) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
ภาครัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 3) 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหลักสูตรผลิตบัณฑิต
ทีส่อดคลอ้ง และตรงกบัความต้องการของผูใ้ช้งาน 

และเนน้การผลติบณัฑติใหเ้ปน็ผูป้ระกอบการ เพือ่
รองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 4) ส่งเสริม
และสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความ
พร้อมด้านทักษะการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ 
และ/หรอืภาษาอาเซยีน +3 (จนี หรอื เกาหล ีหรอื
ญี่ปุ่น) (MSU English Exit-Exam) 5) ส่งเสริม
และสนับสนุนหลักสูตรพัฒนานิสิตให้มีความรู้ 
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (MSU 
IT Exit-Exam) 6) ส่งเสริมโครงการ/กิจกรรมการ
เรยีนการสอนภาษาองักฤษ 7) ปรบัปรงุและพฒันา
สื่อการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 8) ส่งเสริมให้นิสิต
เขา้รว่มกจิกรรมทัง้ในหลกัสตูร และนอกหลกัสตูร 
เพื่อเพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ของนิสิตในรูปแบบของ
ทักษะชีวิต (Life Skills) ทักษะสังคม (Social 
Skills) โดยปรบัรปูแบบและเนือ้หาใหเ้หมาะสมกบั
สภาพสังคม เพื่อเป็นกลไกการบ่มเพาะความเป็น
พลเมอืงดขีองสงัคมไทยและสงัคมโลก 9) สง่เสรมิ
การมสีว่นรว่มของศษิยเ์กา่ และการสรา้งเครอืขา่ย
ความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า 10) พัฒนาฐานข้อมูล
ศิษย์เก่าเพื่อการติดต่อสื่อสารกับศิษย์เก่าอย่าง
เป็นระบบ (คณะศึกษาศาสตร์, 2560)

จากเหตุผลและความจำาเป็นดังกล่าว
ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการที่จะพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษานั้น จำาเป็นต้องทราบถึงสภาพและปัญหา
ของการดำาเนินงานในการประกันคุณภาพการ
ศึกษาและนำาเสนอแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และ
จะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีความเป็นมาตรฐาน 
และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม ตลอดจนมีการจัดการ
ศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ จาก
ปัญหาดังกล่าวในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิด
ชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์ จึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพและปัญหาการจัดการงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะศึกษา
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ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามเพ่ือหาแนวทาง
ในการพฒันาประสทิธภิาพการจดัการงานประกนั
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบัุนและความคาด

หวังในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. เพื่อศึกษาแนวทางในการพัฒนาการ
ดำาเนินงานประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับ
หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทำาให้ทราบสภาพปัจจุบันและความ

ต้องการในการดำาเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม ผลการวจิยัเปน็
แนวทางในการพฒันาประสทิธภิาพการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. ขอบเขตด้�นเนื้อห� 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษาการดำาเนิน
การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
ศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
แนวทางการพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน
ระดบัหลักสูตร ในองค์ประกอบ 4 ด้าน ได้แก ่ด้าน
การวางแผน ดา้นการดำาเนินงานตามแผน ด้านการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และด้าน
การพัฒนาและปรับปรุง 

2. ขอบเขตด้�นประช�กร 

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั ไดแ้ก ่คณาจารย ์
ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
ปีการศึกษา 2560 จำานวน 81 คน 

2.2 กลุม่ตวัอยา่ง ไดแ้ก ่ประธานหลกัสตูร 
จำานวน 19 คน และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
จำานวน 5 คน รวมทัง้หมดจำานวน 24 คน ซึง่ไดม้า
โดยการเลือกแบบเจาะจง 

3. ขอบเขตเวล� 

การศึกษาในครั้งนี้ดำาเนินการในช่วงปี 
การศึกษา 2560

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการปฏิบัติ และ
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ซึ่งเป็น
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจรายการ 
แบบมาตราสว่นประมาณคา่ แบง่ออกเปน็ 3 ตอน
ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของ 
ผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลของหลักสูตร

ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคอร์ท 
(Likert’ Rating Scale) เพือ่สอบถามความคดิเหน็
เกี่ยวกับระดับการปฏิบัติและระดับความคาดหวัง
ของการดำาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีจำานวน 20 ข้อโดย
มีกระบวนการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน 
จำานวน 5 ขอ้ ดา้นการดำาเนนิงานตามแผน จำานวน 
4 ข้อ ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
จำานวน 5 ขอ้ ดา้นการพฒันาและปรบัปรงุ จำานวน 
6 ข้อ โดยกำาหนดเกณฑ์เป็นระดับคะแนน ดังนี้
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 ระดับ 5 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ/
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก
ที่สุด

 ระดับ 4 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ/
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับมาก

 ระดับ 3 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ/
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับปาน
กลาง

 ระดับ 2 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ/
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย

 ระดับ 1 หมายถึง ระดับการปฏิบัติ/
ระดับความคาดหวังในการดำาเนินงานการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด

ตอนที ่3 เปน็แบบสอบถามปลายเปดิ เพือ่
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการพัฒนา 
การดำาเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

ก�รเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัย
ได้ดำาเนินการตามลำาดับดังนี้ 

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่
ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากสำานักงาน
เลขานุการคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร์เพื่อขอ
อนุญาตเก็บข้อมูลและนัดวันเก็บข้อมูลโดยนำา
แบบสอบถามไปให้ด้วยตนเอง

2. เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย

3. นำาแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา
ตรวจสอบความสมบรูณพ์รอ้มนำาแบบสอบถามมา
ทำาการลงรหสัเพือ่นำาไปประเมนิผลของขอ้มลูเพือ่
นำาไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยนำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมา
ทั้งหมดมาตรวจนับ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
ถูกต้องสมบูรณ์จัดระเบียบข้อมูลและลงรหัส
ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา จากนั้นนำา
มาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป ดังนี้

1. วิเคราะห์ข้อมูลตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ (Fre-
quency) และร้อยละ (Percentage) 

2. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 เก่ียวกับระดับการปฏิบัติและระดับ
ความคาดหวังในการดำาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคำานวณหาค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) โดยใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่า
เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 68)

 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่4.51-5.00 หมาย
ถึง ระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวังของการ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมากที่สุด

 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่3.51-4.50 หมาย
ถึง ระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวังของการ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับมาก

 คะแนนเฉลีย่ตัง้แต ่2.51-3.50 หมาย
ถึง ระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวังของการ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับปานกลาง



วารสารศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 288 ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2563

 คะแนนเฉลีย่ต้ังแต่ 1.51-2.50 หมาย
ถึง ระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวังของการ
ประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับน้อย

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.00–1.50 
หมายถงึระดบัการปฏบิติั/ระดับความคาดหวงัของ
การประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับน้อยที่สุด

3 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม ตอนที่ 3 แนวทางการพัฒนาการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
คณะศกึษาศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคาม โดย
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา

สถิติที่ใช้ในก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
ได้แก่

สถิติพื้นฐาน

1.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตร
ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 

เมื่อ P แทนร้อยละ

 f แทนความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็น
ร้อยละ

 N แทนจำานวนความถี่ทั้งหมด

1.2 ค่าเฉลี่ย ( ) (Arithmetic Mean) 
(บุญชม ศรีสะอาด.2545: 109)

เมื่อ  แทนค่าเฉลี่ย

	 ΣX แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ในกลุ่ม

 N แทนจำานวนคนทั้งหมด

1.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จาก
สูตร

เมื่อ S.D. แทนส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 X แทนคะแนนรวม

 ΣX แทนผลรวมของคะแนนทดสอบ
ของนักเรียนทั้งหมด

  N แทนจำานวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมด

การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของ
แบบทดสอบโดยวิธีหาดัชนีความสอดคล้อง IOC 
ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 220)

เมื่อ IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่างจุดประสงค์กับเนื้อหา

 ΣR แทนผลรวมคะแนนความคดิเหน็
ของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

 n แทนจำานวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด

1.3 การหาคา่ลำาดบัความตอ้งการจำาเปน็ 
โดยใช้สูตร Modified Priority Needs Index  
(PNI

modified
) ซึ่งเป็นดัชนีจัดเรียงลำาดับความสำาคัญ

ของความต้องการจำาเป็นที่ใช้หลักการประเมิน
ความแตกต่างและเป็นสูตรที่ นงลักษณ์ วิรัชชัย 
และสุวิมล ว่องวานิช (2542) ดังนี้

PNI
modified

 = (I-D)/D

เมื่อ PNI modifiedหมายถึงดัชนีการจัดเ
รียงลำาดับความสำาคัญของความต้องการจำาเป็น

แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  และรอยละ  (Percentage)   
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก่ียวกับระดับการปฏิบัต ิ

และระดับความคาดหวังในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย  (Mean)   คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้  (บุญชม   
ศรีสะอาด.  2545  :  68) 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51  –  5.00  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51  –  4.50  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51  –  3.50  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ 
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51  – 2.50  หมายถงึ  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ 
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00  –1.50  หมายถึงระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวัง
ของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอยที่สุด 
  3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ตอนที่  3  แนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสตูร  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถติิทีใ่ชในการหาคุณภาพของเครื่องมือไดแก 
1. สถติิพ้ืนฐาน 

  1.1  รอยละ  (Percentage)  โดยใชสตูรดังนี ้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  :   
101-104) 

P= 100x
N
f  

เมื่อ   P    แทนรอยละ 
     f   แทนความถี่ทีต่องการแปลงใหเปนรอยละ 

      N     แทนจํานวนความถี่ทัง้หมด 
 

1.2  คาเฉลี่ย  ( x )  (Arithmetic  Mean)  (บุญชม  ศรสีะอาด.2545  :  109) 

N
x

x   

 

เมื่อ x   แทนคาเฉลี่ย 
 x   แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

      N    แทนจํานวนคนทัง้หมด 
1.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  จากสูตร 
 

S.D.=
)1(

)( 22




NN

N xx  

  เมื่อ  S.D    แทนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X   แทนคะแนนรวม 
x    แทนผลรวมของคะแนนทดสอบของนักเรียนทั้งหมด 

        N     แทนจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
2. การหาคาความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบโดยวิธีหาดัชนีความ

สอดคลอง  IOC  ดังนี ้ (สมนึก ภัททิยธน.ี2546  :  220) 

      IOC  = ∑�
�

 
  เมื่อ  IOC    แทนดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา 

   ΣR    แทนผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     n   แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   3. การหาคาลําดับความตองการจําเปน โดยใชสตูร Modified Priority Needs 
Index(PNI modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการ
ประเมินความแตกตางและเปนสตูรที ่นงลักษณ  วิรัชชัย และ สุวิมล  วองวานิช (2542)  ดังนี ้

         PNI modified  = (I – D)/D 

 
    เมื่อ PNI modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปน 
      I = Improtance หมายถึง คาเฉลี่ย  ของระดับความคาดหวังหรือระดับ
ความตองการ 
      D  = Degree of Success หมายถึง คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติหรือ
สภาพปจจุบัน 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 

แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถี่  (Frequency)  และรอยละ  (Percentage)   
2. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ตอนที่ 2 เก่ียวกับระดับการปฏิบัต ิ

และระดับความคาดหวังในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยคํานวณหาคาเฉลี่ย  (Mean)   คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation)  โดยใชเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้  (บุญชม   
ศรีสะอาด.  2545  :  68) 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51  –  5.00  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51  –  4.50  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับมาก 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51  –  3.50  หมายถึง  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ 
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับปานกลาง 

 คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51  – 2.50  หมายถงึ  ระดับการปฏิบัติ/ระดับความ 
คาดหวังของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอย 
   คะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00  –1.50  หมายถึงระดับการปฏิบัติ/ระดับความคาดหวัง
ของการประกันคุณภาพภายใน อยูในระดับนอยที่สุด 
  3. การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม  ตอนที่  3  แนวทางการพัฒนาการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสตูร  คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
โดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content  Analysis) 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถติิทีใ่ชในการหาคุณภาพของเครื่องมือไดแก 
1. สถติิพ้ืนฐาน 

  1.1  รอยละ  (Percentage)  โดยใชสตูรดังนี ้ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545  :   
101-104) 

P= 100x
N
f  

เมื่อ   P    แทนรอยละ 
     f   แทนความถี่ทีต่องการแปลงใหเปนรอยละ 

      N     แทนจํานวนความถี่ทัง้หมด 
 

1.2  คาเฉลี่ย  ( x )  (Arithmetic  Mean)  (บุญชม  ศรสีะอาด.2545  :  109) 

N
x

x   

 

เมื่อ x   แทนคาเฉลี่ย 
 x   แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

      N    แทนจํานวนคนทัง้หมด 
1.3  สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  จากสูตร 
 

S.D.=
)1(
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NN

N xx  

  เมื่อ  S.D    แทนสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    X   แทนคะแนนรวม 
x    แทนผลรวมของคะแนนทดสอบของนักเรียนทั้งหมด 

        N     แทนจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด 
2. การหาคาความเที่ยงตรง  (Validity)  ของแบบทดสอบโดยวิธีหาดัชนีความ

สอดคลอง  IOC  ดังนี ้ (สมนึก ภัททิยธน.ี2546  :  220) 

      IOC  = ∑�
�

 
  เมื่อ  IOC    แทนดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา 

   ΣR    แทนผลรวมคะแนนความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 
     n   แทนจํานวนผูเชี่ยวชาญทั้งหมด 

   3. การหาคาลําดับความตองการจําเปน โดยใชสตูร Modified Priority Needs 
Index(PNI modified) ซึ่งเปนดัชนีจัดเรียงลําดับความสําคัญของความตองการจําเปนที่ใชหลักการ
ประเมินความแตกตางและเปนสตูรที ่นงลักษณ  วิรัชชัย และ สุวิมล  วองวานิช (2542)  ดังนี ้

         PNI modified  = (I – D)/D 

 
    เมื่อ PNI modified หมายถึง ดัชนีการจัดเรียงลําดับความสําคัญของความ
ตองการจําเปน 
      I = Improtance หมายถึง คาเฉลี่ย  ของระดับความคาดหวังหรือระดับ
ความตองการ 
      D  = Degree of Success หมายถึง คาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติหรือ
สภาพปจจุบัน 
 
 
 
สรุปผลการวิจัย 
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 I = Improtanceหมายถึงค่าเฉลี่ย 
ของระดับความคาดหวังหรือระดับความต้องการ

 D = Degree of Success หมายถึง 
ค่าเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติหรือสภาพปัจจุบัน

ผลการวิจัย
การศึกษาการพัฒนาแนวทางการดำาเนิน

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สรุปผลได้ดังนี้

1. การดำาเนินงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีระดับการ
ปฏิบัติโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาและปรับปรุง 
มีระดับการปฏิบัติมากที่สุด รองลงมาด้านการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ด้านการวางแผน 
และด้านการดำาเนินการตามแผน ตามลำาดับ ส่วน
ระดับความคาดหวังของการดำาเนินงานประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรของคณะศึกษา
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัมหาสารคามโดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบวา่ ด้าน
การวางแผนมีความคาดหวังมากที่สุด รองลงมา  
ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ด้านการดำาเนินงาน
ตามแผน และด้านการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพ ตามลำาดับ

2. แนวทางในการพัฒนาการดำาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
สรุปได้ดังนี้

2 .1 ด้านการวางแผนงานหลักสูตร 
หน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบให้ความรู้ความเข้าใจ
ต่อหลักสูตรในการทำางานเกี่ยวกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรมีทุนสนับสนุนให้อาจารย์

เรียนต่อปริญญาเอกทั้งแบบในและนอกเวลา
ราชการ ควรมีการกำาหนดโครงการ แผนงาน
กิจกรรมที่มีส่วนร่วมกับระดับหลักสูตรให้ชัดเจน
และสนับสนุนกิจกรรมให้แต่ละหลักสูตรมีส่วน
ร่วมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ควรกำาหนดระยะ
เวลาและประเด็นหลักการวางแผนคร่าวๆ ของ
คณะในภาพรวมเพื่อเอื้อต่อการกำาหนดแผนใน
หลักสูตร คณะมีส่วนช่วยในรายละเอียดของการ
ดำาเนินการ การวางแผนตามปฏิทินปฏิบัติการ
ของหลักสูตรและภาควิชา ควรจัดระบบ/แผนงาน 
ให้ชัดเจนเพื่อให้สามารถนำาไปปฏิบัติได้ ควรมี
ระบบการประสานงานระหว่างคณะอย่างเป็น
ทางการ และคณะควรให้การสนับสนุนในการ
วางแผนหลกัสตูร งบประมาณ จดัระบบในการจดั
อปุกรณใ์นการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนใหส้ะดวก
มากขึ้น เช่น ไมค์ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ และ
ขอให้เปิดรับนิสิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรทางการศึกษาและครูมาศึกษาต่อ 

2 .2 ด้านการดำา เนินงานตามแผน
หลักสูตร การเบิกค่าใช้จ่ายควรมอบหมายให้
ประสานเลขานุการภาควิชา ได้งบประมาณมาบ
ริหารหลักสูตรสนับสนุนให้หลักสูตรสามารถ
ดำาเนินโครงการได้ ควรมีการจัดเก็บข้อมูลให้เป็น
หมวดหมู่ และเป็นระบบมากขึ้น ควรส่งเสริม 
ให้พัฒนาแนวทางการรับนิสิตใหม่ที่เหมาะสม
มากขึ้นควรระบุปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมให้
ชัดเจน ควบคุมโดยนโยบายของคณะ การปฏิบัติ
และดำาเนินการตามขั้นตอนของระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรปฏิบัติตามแผนงาน
อย่างมีเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ ควรมีการ
สนับสนุน อำานวยความสะดวกในด้านต่างๆ 
เพื่อสนับสนุนการดำาเนินงานตามแผนฯ ทั้งด้าน 
งบประมาณ สถานที่ ฯลฯ ต้องการคณาจารย์เพิ่ม
หากมีตำาแหน่งใหม่ ควรให้การสนับสนุนในการ
วางแผนหลักสูตร และงบประมาณและสนับสนุน
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สิ่งอำานวยความสะดวกเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ ที่
จำาเป็นเกี่ยวกับนิสิต อาจารย์ ขอให้เปิดรับนิสิต
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและครูมาศึกษาต่อ เป็นการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการวัดผลการศึกษาต่อไป 

2.3 ด้านการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพหลักสูตรควรมีระบบเก็บเอกสารที่เป็น
ระบบและไม่ทำางานซ้ำาซ้อน คณะควรติดตามการ
ทำางานเป็นระยะ เพ่ือให้หลักสูตรมีแรงกระตุ้น
ในการทำางาน ควรมีการจัดอบรมการเขียน มคอ.
7 แบบ PDCA จากหน่วยงานภายนอก ควรจะ
ประเมินผลลพัธม์ากกวา่กระบวนการ ควรกำาหนด
หรือระบุเวลาในการจดการประชุมวิพากย์พร้อม
กันทุกหลักสูตร เป็นนโยบายคณะ ปฏิทินคณะ 
การปรบัปรงุการเขยีนรายงานการประเมนิคณุภาพ
หลกัสตูร มรีะบบช่วยเหลอืตดิตามการดำาเนนิงาน
ประกันคณุภาพหลกัสตูรและลดภาระงานอาจารย์
ผู้สอนลงในบางส่วนของการทำาประกัน ควรมี
ระบบช่วยเหลืออำานวยความสะดวกผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ การสนับสนุนในการตรวจ
สอบ/ประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะควรจัดหา
เอกสารที่จำาเป็นในการประเมินคุณภาพ หากใช้
บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยประเมินทั้งหมดจะ
เป็นการตรวจสอบว่าคุณภาพของหลักสูตรเป็น
อย่างไร สอดคล้องกับผลการประเมินปีที่ผ่านมา
หรือไม่ ควรจะคัดกรองผู้ประเมินให้มีมาตรฐาน
เดยีวกนัทัง้คณะ และควรเสนอแนะทีเ่ปน็ประโยชน์

4. ด้านการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ควรมีแบบฟอร์มใช้ร่วมกัน เช่น มคอ.3, มคอ.
5 ควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/โครงการของนิสิตในหลักสูตรแต่ละ
หลักสูตรให้เพียงพอ ควรมีการวิพากษ์โดยผู้ทรง
คณุวฒุ ิ(ภายนอก ภายใน) ในแตล่ะหลกัสตูร หรอื
ประเมนิไขว ้(Cross) กอ่นการประเมนิจรงิควรจดั
ทำาสารสนเทศจากการปฏิบัติงานประกันคุณภาพ

เพื่อนำามาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
ควรจดัหาอาจารยม์ารบัผดิชอบหลกัสตูรใหค้รบได้
มาตรฐานที่ สกอ. กำาหนด ควรสนับสนุนตำาแหน่ง
อาจารย์ใหม่ ควรเปิดโอกาสในการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันสมัยต่อไปและไม่ควรงดรับนิสิต 
และควรเพิ่มบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน

อภิปรายผล
จากขอ้คน้พบของการวจิยัครัง้นี ้ผูว้จิยัได้

นำาประเด็นสำาคัญมาอภิปรายผลตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

1. จากขอ้คน้พบ การพฒันาแนวทางการ
ดำาเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ระดบั
หลักสูตร ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม โดยภาพรวม ด้านการวางแผน ด้าน
การดาเนินงานตามแผน ด้านการติดตามตรวจ
สอบและประเมนิคณุภาพ และดา้นการพฒันาและ
ปรบัปรงุ อยูใ่นระดบัมาก แสดงใหเ้หน็วา่ ประธาน
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการประกันคุณภาพ
ภายใน เนื่องจากระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเข้าสู่รอบที่สาม อาจารย์ประจำาหลักสูตร
จึงมีการเตรียมความพร้อมในการดำาเนินงาน  
วิเคราะห์สภาพปัญหา มากำาหนดแผนการดำาเนิน
งาน เพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ โดยมีการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมนิคณุภาพการดำาเนนิงานและ
นำาผลการประเมินมาทบทวนหาจุดแข็งจุดอ่อน  
เพื่อวางแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาการ
ดำาเนินงานประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ในปีต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของสิรภัทร  
จนัทะมงคล (2554: 16) กลา่ววา่ การดำาเนนิงาน
ประกนัคณุภาพภายในมลีกัษณะเชน่เดยีวกบัวงจร
คณุภาพเดมมิง่ (Demming’s quality cycle) หรอื
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วงจร P-D-C-A ในทางปฏบิตันิัน้สถาบนัอดุมศกึษา 
จะมีการดำาเนินงานที่ละเอียดมากขึ้นในแต่ละ
รอบของวงจร โดยขั้นตอนการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
มี 7 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นการเตรียมความ
พร้อม ขั้นการศึกษาสภาพเริ่มต้นของสถานศึกษา 
ขั้นการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ขั้นการดำาเนินงานตามแผน รวมทั้ง การติดตาม
กำากับดูแล ขั้นการประเมินกระบวนการและผล
การดำาเนินงาน ขั้นการเผยแพร่และการใช้ผลการ
ประเมิน เพื่อนำาผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทาง
พัฒนาการดำาเนินงาน และขั้นการจัดทำารายงาน
การประเมินตนเอง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันและ
แนวคดิของดวงใจ ศรจีนัทร ์(2554: 32) กลา่ววา่  
ระบบการประกันคุณภาพภายในเป็นเรื่องเดียว
กับกระบวนการบริหารอย่างมีคุณภาพ หรือ วงจร 
PDCA การประกันคุณภาพจะต้องไม่แปลกแยก
จากการทำางานตามปกติของสถานศึกษา แต่จะ
เป็นระบบที่ผสมผลานอยู่ในกระบวนการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สอดคล้อง
กับผลการวิจัยของมูฮามัด อซีฟ และคณะ  
(Muhammad Asif and other, 2013) ได้ศึกษา
วจิยั การจดัระบบของหลกัสตูรสำาหรบัการประกนั
คุณภาพ ในระดับอุดมศึกษา พบว่า วิธีการที่จะ
ช่วยให้บรรลุแผนกลยุทธ์ขององค์กรได้เป็นระบบ
อย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงเป็นประจำา คือการพัฒนา
โดยกรอบวงจร PDCA และทิพวรรณ ธาบุรี 
(2558: 86-88) พบว่า การดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา โดยภาพรวมและรายด้านมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ลำาดับแรก ด้านการ 
เตรียมการ ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ด้าน
การดำาเนินงานตามแผน ด้านการวางแผน และ
ด้านการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
ตามลำาดับ ขัดแย้งกับผลการวิจัยของจินตนา  
สระทองขาว (2554) ไดศ้กึษาวจิยั ปจัจยัองค์การ

ทีส่ง่ผลตอ่การดำาเนนิงานการประกนัคณุภาพการ
ศกึษา ระดบัคณะวชิา มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วิทยาเขตกำาแพงแสน พบว่า การดำาเนินงาน
ประกนัคณุภาพการศกึษา โดยรวมอยูใ่นระดบัปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในแต่ละด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงลำาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปน้อยดังนี้ ด้านการนำาผลการประเมินมา
ปรับปรุง ด้านการดำาเนินงานตามแผน ด้านการ
ตรวจสอบและประเมินผล และด้านการวางแผน
การปฏิบัติงานตามลำาดับ 

2. ข้อค้นพบแนวทางการพัฒนาการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้าน
การวางแผน ด้านการดำาเนินงานตามแผน ด้าน
การติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพ และ
ด้านการพัฒนาและปรับปรุง ได้แก่ จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ และเจตคติที่ดีต่อการ
ทำางานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประชุมแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ตรงกับความถนัด 
ประชมุ/อบรมเพือ่แลกเปลีย่นความรูเ้พือ่ทำาความ
เข้าใจให้ตรงกันในสิ่งที่อาจารย์ประจำาหลักสูตร
ตอ้งปฏบิตั ิและจดัโครงการในการรว่มมอืกนัเขยีน
รายงาน มกีารประชมุตรวจสอบการดำาเนนิงานทกุ
ภาคการศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยน
กันอ่านรายงาน การเขียนรายงานเพื่อตรวจสอบ
ก่อนการรับการประเมิน และจัดโครงการเกี่ยว
กับการประกันคุณภายใน ทั้งหน่วยงานเพื่อมอง
จุดแข็ง จุดด้อย หาสิ่งที่ควรพัฒนา แสดงให้เห็น
ว่าอาจารย์ประจำาหลักสูตรจะต้องมีความรู้ในเชิง
ลึกทั้งทฤษฎี และทักษะในการดำาเนินการประกัน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร โดยการมีส่วน
ร่วมทั้งหลักสูตรแบ่งหน้าที่ตามความถนัด ร่วม
กันติดตามการดำาเนินงานเป็นระยะ และแบ่งปัน
แลกเปลี่ยนการดำาเนินงานภายในหน่วยงาน เพื่อ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการดำาเนินงานต่อไป
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สอดคล้องกับแนวคิดของ วรรณพรรณ รักษ์ชน 
(2555) กล่าวว่า เพ่ือให้การบริหารงานในทุก
หนว่ยงานมปีระสทิธภิาพ จะต้องมกีารแบง่งานกนั
ทำาตามความเหมาะสมและความจำาเปน็ หรอืความ
ถนัด สอดคล้องกับแนวคิดของพจมาลย์ เศษน้อย 
(2556: 15) กล่าววา่ การมสีว่นรว่มในการดำาเนนิ
งานใหบ้รรลวุตัถปุระสงคแ์ละนโยบายการพัฒนาที่
กำาหนด มขีัน้ตอนสำาคญั 4 ขัน้ตอน คือ การมสีว่น
รว่มในการแก้ปัญหาและหาสาเหตขุองปญัหา การ
มสีว่นรว่มในการวางแผนดำาเนนิงานกจิกรรม การ
มีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน และการมี
สว่นรว่มในการติดตามและประเมนิผล สอดคลอ้ง
กับแนวคิดของ มณีรัตน์ สุวรรณวารี (2554)  
กล่าวว่า การรายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ขององค์การให้
ทุกฝ่ายได้ทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดตามการ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดจากการทำางาน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลวิจัยไปใช้ 

1.1 ควรสนับสนุนการบริหารจัดการ
หลักสูตรของประธานหลักสูตร และส่งเสริมการ
มสีว่นรว่มบรหิารจดัการหลกัสตูรของอาจารยผ์ูร้บั
ผิดชอบหลักสูตร โดยมีผลต่อการประเมินความดี 
ความชอบ เพื่อเสริมแรงในการพัฒนาหลักสูตร 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด

1.2 ควรใหค้วามรู ้ความเขา้ใจในเรือ่งการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ทุกองค์ประกอบกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างมีส่วนร่วม
ทุกขั้นตอน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป 

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
สำาเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

2.2 ควรศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
หลักสูตรที่ส่งผลต่อการข้ึนทะเบียน TQR ระดับ
หลักสูตร
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