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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่อง “การประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง” มีวัตถุประสงค 

1) ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2) ศึกษาผลการดําเนินการที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 3) ศึกษาความสัมพันธระหวางตําแหนงบริหารและ
สายปฏิบัติหนาที่ราชการของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 4) เปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามประเภทของหนวยงาน สถิติที่ใชในการศึกษาไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คา 
Chi-square และ One-Way ANOVA ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หนวยงานที่ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรสายปฏิบัติงานของหนวยงานที่ปฏิบัติงานทั้งที่สวนกลาง วิทยาเขตฯ 
และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 806 คน และใชกลุมตัวอยางจํานวน 657 คน โดยคํานวณจากสูตรอยาง
งายที่ความเชื่อมั่น 95% ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยินยอมใหคาสถิติแตกตางจากคาพารามิเตอรไมเกิน 2% เครื่องมือที่
ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS for Windows ผลการวิจัยพบวา 1) การประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้ 1.1 การประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
บุคลากรในทุกหนวยงานมากกวารอยละ 90 แจงวาหนวยงานของตนมีระบบในการพัฒนาคุณภาพ มีคณะกรรมการ / 
ผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย / แตละขอกําหนดตามเกณฑ ISO มีระบบในการติดตาม
คุณภาพ และมีคณะกรรมการในการประเมินแตละองคประกอบ / ขอกําหนดตามเกณฑ ISO 1.2 การประเมินกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง บุคลากรในทุกหนวยงานมากกวารอยละ 90 แจงวา ผูบริหารให
ความสําคัญตอการประกันคุณภาพ บุคลากรที่มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ มีการจัดสรรงบประมาณ
ดานการประกันคุณภาพ มีการบูรณาการงานประจํากับการประกันคุณภาพ 2) บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็น
วาหนวยงานของตนมีการทบทวนระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีการประชุมทบทวนและประเมินระบบประกันคุณภาพ รอยละ 80.4 ซึ่งมี
รายงานประเมินตนเองที่ไดมาตรฐานและไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย / สถาบันรอยละ 83.1 มีการนําผล
การติดตามความกาวหนาและผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงหรือพัฒนาคุณภาพตามแผนของหนวยงานอยางนอย
ทุกไตรมาสหรือทุก 6 เดือนรอยละ 65.3 รวมถึงมีการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหนึ่งของบริหาร
การศึกษา โดยมีการสรุปรายงานเกี่ยวกับผลการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมากที่สุดรอยละ 69.9 และการประเมิน 
ผลลัพธของระบบประกันคุณภาพที่เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในใหเปนสวนหนึ่งของบริหาร 
                                                           
1 รองศาสตราจารย ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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การศึกษา และมีการประกาศ / คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพมากที่สุดรอยละ 
72.3  3) ความสัมพันธระหวางตําแหนงบริหารและสายปฏิบัติหนาที่ราชการของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษากับผลการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏผล ดังนี้ 3.1  มีความสัมพันธระหวาง
ตําแหนงบริหารกับผลการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการติดตามคุณภาพ การ
ประเมินของคณะกรรมการแตละองคประกอบ / ขอกําหนด และการใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพ มี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 3.2 มีความสัมพันธระหวางสายปฏิบัติหนาที่ราชการกับผลการ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในดานคณะกรรมการ / ผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ /
ขอกําหนด มีระบบในการติดตามคุณภาพ และการบูรณาการงานประจํากับการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 4) ประเภทของหนวยงานที่แตกตางกันมีผลการประเมินระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 
คําสําคัญ : การประเมินระบบ กลไกการประกันคุณภาพ  
 

ABSTRACT 
The aims of the research entitled an evaluation of the system and mechanisms of  

Ramkhamhaeng University Quality Assurance were: 1) to evaluate the system and mechanisms of 
educational quality assurance of Ramkhamhaeng University, 2) to study implementation results leading to the 
development of educational quality assurance of Ramkhamhaeng University, 3) to study the relations 
between administrative as well as operational positions of educational quality assurance committees and the 
evaluation results of the system and mechanisms of educational quality assurance, and 4) to compare the 
accomplishment levels of educational quality assurance of Ramkhamhaeng University of each individual 
administrative unit. Data were analized by frequency, percentage, mean, standard deviation Chi-square and 
One-Way ANOVA. The populations used in this study were educational quality assurance committees of 
various administrative units comprising administrators and operators in all operational units both at the main 
and branch campuses and Chaleomphrakiat academic service branches totaling 806 persons. The used 
samples were 657 persons based on simple calculation with a 95% confidence. The level of errors allowed 
for the difference between the statistics and parameters was not more than 2%. The research tool in this 
study was questionnaires developed in-house with a confident level of 0.98. The data were analyzed using a 
ready-to-use program. The results of this research revealed the following : 1) The evaluation of the system and 
mechanisms of educational quality assurance of Ramkhamhaeng University: 1.1 regarding the evaluation of  
the system, more than 90% of personnel in every unit reported that their own unit set up a quality assurance 
system, committee/personnel in charge of each component conforming to the University criteria/each element 
of ISO criteria, a quality monitoring system and evaluating committee for each component/element of ISO 
criteria. 1.2 regarding the evaluation of the mechanisms, more than 90% of personnel in every unit  
informed that administrative team took the quality assurance seriously, personnel took part in the course of 
quality assurance, the budget for quality assurance were allocated, and quality assurance was incorporated 
into their routine activities. 2) Personnel of Ramkhamhaeng University agreed that their own units had 
reviewed and then revised both the system and mechanisms of educational quality assurance such that they 
would properly promote uniqueness of Ramkhamhaeng University: 80.4% of these were carried out through 
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meetings, 83.1% produced standard self-evaluation reports approved by the University/Institutional Senates, 
65.3% utilized the results for continuous quality improvement and development according to the unit’s plan at 
least every 3 or 6 months, 69.9% conducted quality assurance as part of educational administration by 
summarizing it in a report, and 72.3% used the quality assurance assessment outcomes resulting from 
internal quality assurance as part of educational administration by setting up an outcome assessment 
committee. 3) The relations between administrative as well as operational positions and the evaluation results 
of the system and mechanisms of educational quality assurance were statistically significant at the level of 
0.05 as follows: 3.1 The administrative teams perceived quality assurance as significance. 3.2 The 
operational positions perceived quality assurance as significance. 4)  The different categories of a unit 
produced different levels of evaluation results of accomplishment at the statistical level of significance of 0.05.  

 
Keywords : evaluation of the system, implementation of quality assurance  
 
บทนํา 

มห า วิ ท ย า ลั ย ร า มคํ า แห ง จั ด ตั้ ง ขึ้ น ต า ม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ.2514 โดย
มีจุดมุงหมายใหเปนสถาบันการศึกษาแบบตลาดวิชา 
เ พ่ือแก ไขปญหาการขาดแคลนสถานที่ เ รี ยนใน
ระดับอุดมศึกษา  ซึ่ ง เปนปญหาสําคัญในขณะนั้น 
นับเปนมหาวิทยาลัยแหงที่ 10 ของรัฐโดยไดรับอนุญาต
ใหใชสถานที่แสดงสินคานานาชาติ ณ ตําบลหัวหมาก 
อําเภอบางกะป จํานวน 300 ไรเศษ เปนสถานที่ต้ัง 

จากวัตถุประสงคดังกลาว ทําใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหงเปนสถาบันอุดมศึกษาที่ต้ังขึ้นมาเพื่อขยาย
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาใหกับ
ประชาชนชาวไทย ซึ่งนับเปนปรัชญาการดําเนินงาน
สําคัญที่มหาวิทยาลัยยึดมั่นตลอดมานับตั้งแตเปดรับ
นักศึกษารุนแรกในป พ.ศ. 2514 จนปจจุบันมีการ
จัดการเรียนการสอนใน 9 คณะ 2 สถาบัน คือ คณะ
นิติศาสตร คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร คณะ
ศึกษาศาสตร คณะวิทยาศาสตร คณะรัฐศาสตร คณะ
เศรษฐศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะเทคโนโลยี
ส่ือสารมวลชน สถาบันการศึกษานานาชาติ และสถาบัน
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย เนนการเปด
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา มหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงรับนักศึกษาโดยไมมีการสอบคัดเลือกและ
รับโดยไมจํากัดจํานวน ทําใหมีผูใฝรูใฝเรียนจํานวนมาก
ที่ไดรับโอกาสในการศึกษาตอและเพ่ิมพูนความรูจาก

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแหงนี้จนสถานที่เรียนที่หัวหมาก
เริ่มแออัด มหาวิทยาลัยจึงไดเปดวิทยาเขตรามคําแหง 
2 หรือวิทยาเขตบางนา ในป พ .ศ . 2527 ที่ ถนน 
บางนา-ตราด กม.8 แขวงดอกไม เขตประเวศ บนเนื้อที่ 
150 ไรเศษ โดยใชเปนสถานที่ เรียนของนักศึกษา 
ชั้นปที่ 1 มาจนถึงปจจุบัน 

ตลอดระยะเวลากวา 38 ปที่ผานมามหาวิทยาลัย 
รามคําแหงไดปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง 4 ประการของ
มหาวิทยาลัย คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงสงเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม ไดอยางมีคุณภาพและสอดคลอง
กับความตองการของสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตาม
กระแสโลกาภิวัตนอยางรวดเร็ว จวบจนปจจุบันนี้ 
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดเปดสอนทั้งในระดับ ปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก 

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงยัง
กาวหนาตอไปอยางไมหยุดยั้ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ทางดานวิชาการที่ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใชในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงาน
อยางมีประสิทธิภาพ การสนับสนุนใหบุคลากรไดพัฒนา
ความรูความสามารถเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

นอกจากการใหโอกาสการศึกษาแกประชาชน
ชาวไทยแลว มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังตระหนักถึง
การขยายโอกาสดังกลาวแกผูดอยโอกาสทางการศึกษา
ใหไดรับอยางเทาเทียมกันใหมากที่สุดเทาที่จะทําได จึง
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มีนโยบายขยายโอกาสการศึกษาสูภูมิภาค เปนการนํา
ความรูสูประชาชนชาวไทยในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย คนไทยทุกคนสามารถสมัครเขาศึกษาในภูมิภาค
ของตนได โดยไมตองไปศึกษาหรือสอบที่มหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯ อันเปนนโยบายจัดการศึกษาในลักษณะที่
เรียกวา “เรียนใกลบานสอบใกลบาน” มหาวิทยาลัยได
จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สวนภูมิภาค 
ต้ังแตภาค 1 ปการศึกษา 2538 เปนตนมา จนปจจุบัน 
รวมท้ังส้ิน 22 สาขาวิทยบริการฯ 

จากวันที่เริ่มกอต้ังจนถึงปจจุบัน มหาวิทยาลัย
ไดผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตออกไปรับใช สังคม 
เปนจํ านวนมาก  ซึ่ ง บัณฑิตและมหาบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดพิสูจนใหสังคมยอมรับและ
ประจักษในคุณภาพวามีความรู ความสามารถ ความ
วิริยะอุตสาหะ และมีความรับผิดชอบตอวิชาชีพที่ได
ศึกษา ตลอดจนมีจิตสํานึกที่ดีตอสถาบันที่ใหโอกาส
ทางการศึกษา สมกับความตองการของมหาวิทยาลัยที่
จะผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม นับเปนความ
ภูมิใจของมหาวิทยาลัยและชาวรามคําแหงทุกคนที่ให
โอกาสกับชาวไทยผูใฝรูใฝเรียน สมกับคําขวัญของ
มหาวิทยาลัยที่วา “เปลวเทียนใหแสง รามคําแหงให
ทาง” 

อยางไรก็ดีโลกปจจุบันมีความเจริญกาวหนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและอยางรวดเร็ว การที่จะกาวให
ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ไดนั้น ปจจัยที่สําคัญ 
คือ “คุณภาพของคน” การพัฒนาคุณภาพของคนจะ
เกี่ยวของโดยตรงกับระบบการศึกษา ซึ่งเปนส่ิงจําเปน
อยางยิ่งที่ผูรับผิดชอบไดแก “สถานศึกษา” ซึ่งจะตอง
เปนผูจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ เพ่ือทําใหศักยภาพที่มี
อยู ในตัวคนไดรับการพัฒนา  การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเริ่มจากสถานศึกษาตองดําเนินการพัฒนา
คุณภาพของตนเองในการพัฒนาคุณภาพ สถานศึกษา
จะตองมี “การประกันคุณภาพการศึกษา” เพ่ือใหเกิด
ความมั่นใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพ่ือใหไดคนที่มีคุณภาพมารับใชสังคมและประเทศชาติ 
(มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2550) 

มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดเปนสถาบันการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาอีกแหงหนึ่งที่ตองดําเนินการประกัน 

คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
ป พ.ศ. 2542 (หมวด 6) ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาทุก
ระดับดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอก เพ่ือใหผูรับบริการทางการศึกษาไมวา 
จะเปนผูเรียน ผูปกครอง หรือผูประกอบการและสังคม
เกิดความมั่นใจวาการดําเนินงานของสถานศึกษามี
ประสิทธิภาพทําใหสามารถผลิตบัณฑิต ซึ่งจะเปนผูที่จะ
ออกไปรับใชสังคมในอนาคตเปนผลผลิตที่มีคุณภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามความตองการของ
หนวยงานหรือผูประกอบการ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไดดํ า เนินการอยางเปนรูปธรรมจากการกําหนด
นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวันที่ 
24 มกราคม 2543 โดยอธิการบดีรองศาสตราจารย
รังสรรค แสงสุขวา “รามคําแหงมุงมั่นพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาและบริการอยางตอเนื่อง เพ่ือผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพ่ือรับใชสังคมและประเทศชาติ” 
นับแตนั้นมามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดดําเนินการจัด
ใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในอยางตอเนื่อง โดยเริ่มจากหนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอนไดดํา เนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชระบบ ISO 9002: 1994, ISO 9001: 
2000 และพัฒนามาเปน ISO 9001: 2008  ในปจจุบัน 
และไดรับการรับรองจากหนวยงานภายนอกมาโดย
ตลอด สวนคณะ / สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน 
และหนวยงานที่ไมไดใชระบบ The International 
Organization for Standardization (ISO) ไดใชระบบ 
Quality Assurance (QA) ตามที่ทบวงมหาวิทยาลัย 
(ในขณะน้ัน) ไดพัฒนาขึ้น มหาวิทยาลัยรามคําแหงได
เลือกใชระบบดังกลาว เพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจใน
ฐานะที่ เปนหนวยงานที่ผลิตบัณฑิต นอกจากการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในแลว มหาวิทยาลัย
รามคําแหงยังไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับสถาบันจากสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) พรอมดวยการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

จากการที่มหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่ตองการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามกรอบ
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คํารับรองของสํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) ในประเด็นการประเมินผล ดานการ
ประกันคุณภาพ ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสําเร็จของการ
ประกันคุณภาพที่ ก อ ให เกิดการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง อีกทั้งเพ่ือใหสอดคลองกับ
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูวิจัยจึงสนใจที่จะทําการประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ทั้งนี้เพ่ือจะไดนําผลมาใชในการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงตอไป วัตถุประสงคของการวิจัย 1. เพ่ือ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2. เพ่ือศึกษาผลการ
ดําเนินการที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ
ระหวางตําแหนงบริหารและสายปฏิบัติหนาที่ราชการ
ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากับผลการ
ประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. เพ่ือเปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
จําแนกตามประเภทของหนวยงาน 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิ จั ยครั้ งนี้ เ ป นการวิ จั ย เชิ งพรรณนา 
(descriptive research) เรื่อง การประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 1. ประชากรที่ใชในการวิจัย 
คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
หนวยงานที่ประกอบดวย ผูบริหารและบุคลากรสาย
ปฏิบัติงานของหนวยงานที่ปฏิบัติงานทั้งที่สวนกลาง 
วิทยาเขตฯ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จํานวน 806 คน 2. กลุมตัวอยางผูใหขอมูล/แหลงขอมูล 
วิธีการในการสุมตัวอยางใชการสุมตัวอยางอยางงาย 
(Simple Random Sampling) จํานวนกลุมตัวอยางใช
สูตรของ Taro Yamané ความเชื่อมั่น 95% (1 - α × 
100) ระดับความคลาดเคลื่อนที่ ยินยอมใหคาสถิ ติ

แตกตางจากคาพารามิเตอร (e) ไมเกิน 2% จาก
ประชากร 806 คน โดยคํานวณจากสูตร  n =   
ตองใชกลุมตัวอยางอยางนอย 609 คน ในงานวิจัยครั้ง
นี้ผูวิจัยใชกลุมตัวอยางจํานวน 657 คน 

ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ (independent variable) 
1. ตําแหนงหนาที่ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ไดแก 1.1 ตําแหนงบริหาร 1.2 สาย
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

2. หนวยงาน แยกเปน 2.1 หนวยงานที่จัดการ
เรียนการสอน จํานวน 12 หนวยงาน 2.2  หนวยงานที่
สนับสนุนการเรียนการสอน จํานวน 11 หนวยงาน    
2.3 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จํานวน 20 
หนวยงาน 2.4 หนวยงานที่ใชระบบ ISO จํานวน 6 
หนวยงาน  

ตัวแปรตาม (dependent variable) 
1.  ผลการประเมินระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ 2. ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เครื่ องมือที่ ใช ในการวิจัยและวิธีการ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือการวิจัยไดศึกษาจากคูมือการ
ประเมินผลการปฏิ บัติราชการตามคํารับรองของ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.) ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง มีการกําหนดแนวทางการ
ประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งผูวิจัยไดนําขอมูลจากการศึกษาคูมือ
ดังกลาวมาวิเคราะหและไดกําหนดเปนแบบสอบถาม
แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 : เ ป น แบบสอบถามข อมู ลทั่ ว ไ ป
เกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ไดแก ตําแหนงบริหาร สายปฏิบัติหนาที่ ราชการ 
หนวยงาน  ซึ่ ง เปนแบบสอบถามชนิดเ ลือกตอบ 
(checklist) 

ตอนที่ 2 : เปนแบบประเมินระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ แบงเปน 2 ดาน คือ ดานการประเมิน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และดานการ
ประเมินกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา รวม

21 Ne
N

+
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ทั้งหมด 8 ขอ ซึ่งเปนแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ 
(checklist) 

ตอนที่ 3 : เปนแบบประเมินการดําเนินการที่
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ ทั้งหมด 5 ขอ ซึ่งเปน
แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ (checklist) 

ตอนที่ 4 : เปนแบบประเมินระดับความสําเร็จ
ของการประกันคุณภาพ  ซึ่ งเปนชนิดมาตราสวน
ประเมินคา 5 ระดับ (ratting scale) คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง นอย นอยที่สุด  
วิธีเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยการ
แจกแบบสอบถามใหกับผูบริหาร และคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของทุกหนวยงานในระบบ 
QA และ ISO และรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม
ตามที่ไดรับกลับคืนมา พรอมทั้งตรวจสอบความถูกตอง
ของแบบสอบถาม แลวจึงนําขอมูลไปวิเคราะหตอไป 
สถิติที่ใชในการวิจัย 

1. ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 2. สมมติฐานที่ 1 ตําแหนงบริหารและสาย
ปฏิบัติหนาที่ราชการของคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษามีความสัมพันธกับผลการประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง โดยใช Chi-square หาความสัมพันธระหวาง 
ตัวแปร 3.  สมมติฐานที่ 2 ประเภทของหนวยงานท่ี
แตกตางกันมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกตางกัน โดยใช One-Way ANOVA เมื่อ
พบความแตกตางทําการทดสอบรายคูโดยวิธี Scheffé 
test 4. เกณฑการประเมิน ซึ่งกําหนดไว ดังนี้ 

 คาเฉล่ียระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง   
มากที่สุด คาเฉล่ียระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง มาก 
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง ปานกลาง 
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง นอยคาเฉลี่ย
ระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง นอยที่สุด 

 
ผลการวิจัย 

จากการศึกษาคนควาและวิเคราะหขอมูล สรุป
ผลการวิจัยได ดังนี้ 

1.  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งมี
จํานวน 657 คน สวนใหญเปนผูบริหารระดับตน คิดเปน

รอยละ 55.1 สายปฏิบัติหนาที่ราชการเปนบุคลากรสาย
สนับสนุนคิดเปนรอยละ 82.5  

2.  การประเมินระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้  

    2.1 การประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง บุคลากรในทุก
หนวยงานมากกวารอยละ 90 แจงวาหนวยงานของตนมี
ระบบในการพัฒนาคุณภาพ  มีคณะกรรมการ  /
ผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบตามเกณฑของ
มหาวิทยาลัย / แตละขอกําหนดตามเกณฑ ISO มี
ระบบในการติดตามคุณภาพ และมีคณะกรรมการใน
การประเมินแตละองคประกอบ/ขอกําหนดตามเกณฑ 
ISO  

    2.2 การประเมินกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง บุคลากรในทุก
หนวยงานมากกวารอยละ 90 แจงวา ผูบริหารให
ความสําคัญตอการประกันคุณภาพ บุคลากรที่มีสวน
รวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ มีการจัดสรร
งบประมาณดานการประกันคุณภาพ มีการบูรณาการ
งานประจํากับการประกันคุณภาพ  

3. บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นวา
หนวยงานของตนมีการทบทวนระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองและเหมาะสมกับ
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยมีการ
ประชุมทบทวนและประเมินระบบประกันคุณภาพ 
รอยละ 80.4 ซึ่งมีรายงานประเมินตนเองที่ไดมาตรฐาน
และไดรับการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน
รอยละ 83.1 รวมทั้งมีการนําผลการติดตามความ 
กาวหนาและผลการประเมินตนเองไปใชปรับปรุงหรือ
พัฒนาคุณภาพตามแผนของหนวยงานอยางนอยทุก
ไตรมาสหรือทุก 6 เดือนรอยละ 65.3 รวมถึงมีการ
ดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพใหเปนสวนหน่ึง
ของบริหารการศึกษา โดยมีการสรุปรายงานเกี่ยวกับผล
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพมากที่สุดรอยละ 69.9 
และการประเมินผลลัพธของระบบประกันคุณภาพที่
เกิดผลสําเร็จจากการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ภายในใหเปนสวนหนึ่งของบริหารการศึกษา และมีการ
ประกาศ/คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลลัพธ
ของระบบประกันคุณภาพมากที่สุดรอยละ 72.3 



 
วารสารวิจัยรามคําแหง (มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ปที่ 14  ฉบับพิเศษ 1  กรกฎาคม - ธันวาคม  2554 

 7

4.  ความสัมพันธระหวางตําแหนงบริหารและ
สายปฏิบัติหนาที่ราชการกับผลการประเมินระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปรากฏผล ดังนี้ 

   4.1  มีความสัมพันธระหวางตําแหนงบริหาร
กับผลการประเมินระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในดานการติดตามคุณภาพ การประเมินของ
คณะกรรมการแตละองคประกอบ / ขอกําหนด และการ
ใหความสําคัญตอการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธ
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

   4.2  มีความสัมพันธระหวางสายปฏิบัติ
หนาที่ราชการกับผลการประเมินระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในดานคณะกรรมการ /
ผูรับผิดชอบในแตละองคประกอบ / ขอกําหนด มีระบบ
ในการติดตามคุณภาพ และการบูรณาการงานประจํา
กับการประกันคุณภาพ มีความสัมพันธกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

5.  ประเภทของหนวยงานที่แตกตางกันมีผล
การประเมินระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
แตกตางกัน  โดยพบว า  สาขาวิทยบริการ เฉลิม 
พระเกียรติมีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
มากกวาหนวยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หนวยงานที่ใชระบบ 
ISO มีระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
มากกว าหนวยงาน ท่ีจัดการเรียนการสอน  และ
หน วยงานสนั บสนุ นการ เ รี ยนการสอนมี ร ะดั บ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพมากกวาหนวยงาน
ที่จัดการเรียนการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  

 
สรุปและวิจารณผล 

1.  ผลการประเมินระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากผลการวิเคราะห พบวา ทุกหนวยงาน 
(หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน หนวยงานที่สนับสนุน
การเรียนการสอน สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
และหนวยงานที่ใชระบบ ISO) บุคลากรสวนใหญใน
หนวยงานแจงวามีระบบในการพัฒนาคุณภาพ มากกวา
รอยละ 90 โดยมีการนําจุดที่ควรพัฒนาจากผลการ
ตรวจเขาที่ประชุมของคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
รวมทั้ งมีคณะกรรมการ  /  ผู รับผิดชอบในแตละ

องคประกอบตามเกณฑของมหาวิทยาลัย / ขอกําหนด
ตามเกณฑ ISO มากกวารอยละ 98 ซึ่งมีระบบในการ
ติดตามคุณภาพมากกวารอยละ 96 ทุก 6 เดือน (ทุก
ภาคการศึกษา) และยังพบวามีคณะกรรมการในการ
ประเมินแตละองคประกอบ / ขอกําหนดตามเกณฑ ISO 
มากกวารอยละ 94 ซึ่งผลจากการวิเคราะหเปนไปใน
ทิศทาง เดี ยวกัน  ทั้ งนี้ อ าจ เป นผลมาจากการที่
มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการกําหนดนโยบายใหมีการ
ดําเนินการดานการประกันคุณภาพตั้งแตปการศึกษา 
2544  ตอมาได พัฒนาจนมีการประกันคุณภาพ
การศึกษาครบทุกหนวยงาน โดยเนนใหหนวยงานที่
จัดการเรียนการสอนและหนวยงานที่สนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอนมีการประกันคุณภาพในระบบ QA 
รวมทั้งหนวยงานที่ เนนการใหบริการมีการประกัน
คุณภาพในระบบ ISO ในระบบ QA นั้นทําตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่ง
มี 9 องคประกอบ และระบบ ISO ทําตามขอกําหนด
ของ ISO และไดรับการรับรองจากสถาบันรับรอง
มาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เพ่ือใหสอดคลองกับลักษณะ
การดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ โดยที่แตละ
หนวยงานมีคณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบในแตละ
องคประกอบ / ขอกําหนดตามเกณฑ ISO ทําใหเกิด
ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน  

ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมาในหนวยงาน
ที่ใชระบบ QA ไดกําหนดใหมีระบบการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโดยผูตรวจประเมินคุณภาพภายในของ
มหาวิทยา ลัย  ในภาคการศึกษาที่  1  และตรวจ
ประเมินผลการดําเนินงานโดยผูตรวจจาก สกอ. ในภาค
การศึกษาที่ 2 เชนเดียวกับระบบ ISO กําหนดใหมี
ระบบการตรวจติดตามคุณภาพโดยคณะกรรมการตรวจ
ติดตามภายในปละ 2 ครั้ง และรับการตรวจติดตาม
คุณภาพภายนอกจากองคกรภายนอกทุก 9 เดือน 

2.  ผลการประเมินกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา จากผลการวิเคราะห พบวา ทุกหนวยงานใน
มหาวิทยา ลัยรามคํ าแหงบุคลากรส วนใหญของ
หนวยงานแจงวาผูบริหารใหความสําคัญตอการประกัน
คุณภาพมากกวารอยละ 97 โดยมีผูบริหารเปนประธาน/
ที่ปรึกษาคณะกรรมการประกันคุณภาพ ทั้งนี้บุคลากรที่
มีสวนรวมในการดําเนินการประกันคุณภาพ มากกวา 
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รอยละ 98 โดยบุคลากรเขารับการอบรม / ประชุมดาน
การประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งยังมีการจัดสรร
งบประมาณดานการประกันคุณภาพ มากกวารอยละ 
90 ซึ่ งปรากฏอยู ในแผนการปฏิ บั ติงานประจําป
งบประมาณ/แผนการดําเนินงานประจําปการศึกษา และ
รายงานผลการใชจายงบประมาณ หนวยงานที่ใชระบบ 
ISO แจงวามีการจัดสรรงบประมาณ ซึ่งปรากฏอยูใน 
คําขอตั้งงบประมาณ รวมทั้งมีการบูรณาการงานประจํา
กับการประกันคุณภาพ มากกวารอยละ 98 โดยวิธีการ
เก็บขอมูลเอกสารอยางเปนระบบควบคูไปกับงาน
ประจํา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติแจงวามีการบูร
ณาการโดยนํา PDCA มาใชกับงานประจํา ซึ่งผลจาก
การวิเคราะหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้อาจเปนผล
มาจากสวนใหญคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละหนวยงานจะประกอบไปดวย 
ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานเปนประธาน/ที่ปรึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพ และใหความสําคัญตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยผูบริหารจะเปน 
ผูกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพของหนวยงาน ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของสุระพงศ (2545) ผลการวิจัย
พบว า  ส วนใหญคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยและคณะวิชา จะ
ประกอบไปด วยผู บริหารของหน วยงาน  อีกทั้ ง
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดมีการดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพมาตั้งแตป 2544 บุคลากรสวนใหญจึงมี
สวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาอีกทั้งจากการ
ที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษาจัดอบรม / ประชุม /
สัมมนาดานการประกันคุณภาพเปนระยะ ๆ และ
หนวยงานไดมีการจัดอบรม / ประชุมดานการประกัน
คุณภาพของตนเองเพื่อเพ่ิมความรูความเขาใจในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงทําใหบุคลากรสวนใหญ
เขาใจวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาวา
เปนสวนหนึ่งของภาระงานปกติ ไมใชเปนการเพิ่มภาระ
งานใหกับบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของภาวิณี 
(2550) ผลการวิจัยพบวา บุคลากรสวนใหญเขาใจถึง
วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาวาเปน
การประเมินเพ่ือใหหนวยงานทราบถึงจุดแข็ง จุดออน
ของหนวยงาน พรอมทั้งหาแนวทางแกไขและแนวทาง
พัฒนา ไมใชเปนการประเมินเพ่ือจับผิดการทํางานของ

บุคลากร อีกทั้งการประกันคุณภาพการศึกษายังมีสวน
ทําใหเกิดการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี และเพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
จึงมีการจัดสรรงบประมาณใหแตละหนวยงานซึ่งทําให
หนวยงานสามารถสนองตอบนโยบายดานการประกัน
คุณภาพไดอยางเหมาะสม  

3.  ผลการประเมินการดําเนินการที่กอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพ จากผลการวิเคราะห พบวา ทุก
หนวยงานมีการทบทวนผลการประเมินคุณภาพโดย
นําเขาสูการประชุมทบทวนของคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของหนวยงาน ซึ่งเปนวิธีที่บุคลากรมีสวนรวม
ในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
พรรษมน (2545) ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครู
สามารถมีสวนรวมในการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพโดยเขารวมประชุมปรึกษาหารือ เสนอแนะ 
ความคิดเห็น หรือเสนอวิธีการที่ควรปฏิบัติ และในบาง
กิจกรรมยังมีสวนในการตัดสินใจ และนําไปสูการพัฒนา 
/ ปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน  

การที่ทุกหนวยงานมีการรายงานประเมินตนเอง
ที่ไดมาตรฐานและไดรับพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 
พรอมทั้ ง  มีหลักฐานการเผยแพรรายงานนั้นตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนทราบ ซึ่งเปนผล
มาจากการที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประเมิน
ทุก 6 เดือน (ทุกภาคการศึกษา) หนวยงานจึงตองจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง เพ่ือใหผูตรวจประเมินฯ ใช
เปนหลักฐานในการตรวจประเมินแตละครั้ง หนวยงาน
จึงสามารถนําผลการประเมินนั้นมาพัฒนาใหเห็นเปน
รูปธรรม ซึ่งคณะกรรมการผูตรวจประเมินจะเปนผูมา
ติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาในการตรวจติดตาม
ครั้งตอไป  

สวนหนวยงานที่ใชระบบ ISO ไดมีการจัดทํา
รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาเสนอคณะผูบริหาร
และสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งหลังการตรวจติดตามจาก
ผูตรวจติดตามภายในและภายนอกเสร็จส้ิน ทําให
หนวยงานมีการพัฒนางานไดบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่ต้ังไวทุกประการ 
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําผลการวิจัยไปใช 
1.  ควรมีการวิเคราะหและทบทวนระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงาน
เพ่ือนําไปสูการพัฒนาระบบและกลไกใหสอดคลอง
กับอัตลักษณของหนวยงานนั้น ๆ 

2.  หนวยงานที่ ยั งมี บุคลากรที่ แจ งว า  ใน
หนวยงานยังไมมีระบบการพัฒนาคุณภาพและการ
กําหนดเปาหมายรวมทั้งยังไมมีการนําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแกไขและพัฒนางานของหนวยงาน ควรตอง
รีบดําเนินการเพื่อใหมีการนําผลจากการประเมิน
คุณภาพมาดําเนินการใหเห็นเชิงประจักษ และมีการ
ส่ือสารใหทั่ วองคกร  รวมทั้ ง ให บุคลากรที่ อ ยู ใน
หนวยงานมีสวนรวมในการดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนกับทุกสวนของหนวยงาน 

3.  จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา หนวยงานที่
ใชระบบ ISO มีการนําการประกันคุณภาพการศึกษามา
บูรณาการกับงานประจําและเกิดประสิทธิผลอยาง
เดนชัด ดังนั้นจึงควรสนับสนุนใหหนวยงานที่มีลักษณะ
ของการใหบริการแกนักศึกษา เขาสูการประกันคุณภาพ
ดวยระบบ ISO เพ่ือใหการบริการมีประสิทธิภาพและ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการไดดีย่ิงขึ้น 
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรวิ เคราะหป จจัยที่ มี อิทธิพลตอการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2.  ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบการมีสวนรวม
ของบุคลากรและผูบริหารที่กอใหเกิดความสําเร็จตอการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในแตละหนวยงานของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

3.  ควรมีการศึกษาและพัฒนาระบบในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของแตละหนวยงานที่มี
ลักษณะแตกตางกันโดยเนนไปตามลักษณะเฉพาะของ
หนวยงานนั้นดวย 

4. ควรมี ก าร ศึกษาป จจั ยที่ ส งผลต อการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง  

 
 
 

กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ สําเร็จสมบูรณไดโดยความ

รวมมือจากคณะผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ในการตอบแบบสอบถาม การสนับสนุนงบประมาณจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมท้ัง
ค ว า มคิ ด เ ห็ น แ ล ะ ข อ เ ส น อ แน ะ จ า กที่ ป รึ ก ษ า
โครงการวิจัยครั้งนี้ รองศาสตราจารย ดร.เตือนใจ  
เกตุษา ซึ่งผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางยิ่งทําใหผูวิจัย
สามารถดําเนินการวิจัยไดอยางรวดเร็ว ซึ่งผลจากการ
วิจัยจะเปนส่ิงที่สนับสนุนการดําเนินการและการพัฒนา
งานดานการประกันคุณภาพการศึกษา แตทั้งนี้อาจ
กล า ว ได ว า ง านประกั นคุณภาพการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถดําเนินการพัฒนา
ระบบและกลไกอยางเปนรูปธรรมและผานการประเมิน
ทั้งภายในและภายนอกไดนั้นเปนเพราะไดรับการ
สนับสนุนเปนอยางดีย่ิง จากอดีตอธิการบดีรังสรรค  
แสงสุข  และอธิการบดีคิม  ไชยแสนสุข  ซึ่ งผู วิจัย
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

คุณคาและประโยชนที่ไดจากการวิจัยนี้ ขอมอบ
ใหแกคณะผูบริหารและบุคลากรทุกฝายที่มีบทบาททํา
ใหงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีการ
พัฒนาและบรรลุผลสําเร็จ มีผลทําใหมหาวิทยาลัย
รามคําแหงยังคงรักษาความเปนมหาวิทยาลัยตลาดวิชา
ที่เปนที่ยอมรับของสังคมภายนอกไดเปนอยางดี 

 
เอกสารอางอิง 
พรรษมน สุวรรณอินทร . 2545 .  การมีสวนรวมใน

กระบวนการวางแผนการประกันคุณภาพ
การศึ กษาของครู แล ะผู บ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ยน
มัธยมศึกษา จังหวัดยะลา. วิทยานิพนธศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต .  สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร.  

ภาวิณี รัตนวิจัย. 2550. ความรูและเจตคติที่มีตอการ
ปร ะกั นคุณภาพการศึ กษาของบุ ค ลาก ร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง. วิทยานิพนธศึกษา-
ศาสตรมหาบัณฑิต. มหาวิทยาลัยรามคําแหง.  
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มหาวิทยาลัยรามคําแหง ,  สํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา . 2550. คูมือการประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม คํ า แ ห ง . 
กรุงเทพมหานคร: สําพิมพมหาวิทยาลัย
รามคําแหง. 

สุระพงศ ทองพันชั่ ง . 2545. การประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย.  
วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม. 

 
 




