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บทคัดย่อ

 การวจิยัคร้ังนีม้วีตัถุประสงค์ เพือ่ศกึษาบทบาท ปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบับทบาท และแนวทางพัฒนา
บทบาทของบุคลากรทีม่ีต่องานประกนัคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร เป็นการวิจยั
แบบผสมระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล
ส�าคญัคอืผูร้บัผดิชอบงานประกนัคณุภาพการศึกษา จ�านวน 12 คน การวเิคราะห์ข้อมลูโดยการวเิคราะห์
เนื้อหาและตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหาโดยวิธีการแบบสามเส้า การวิจัยเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช้คือแบบสอบถามทีม่ค่ีาสมัประสทิธิส์หสมัพันธ์เท่ากบั 0.77 กลุ่มประชากรคอืบคุลากรสายวชิาการและ
สายสนับสนุน 5 คณะ จ�านวน 257 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยพบว่า 1) บทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 
ด้าน คือ (1) ด้านการวางแผน อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการด�าเนินงาน อยู่ในระดับมาก (3) ด้านการตรวจ
สอบ อยู่ในระดับมาก และ (4) ด้านปรับปรุงพัฒนา อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของ
บุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ (1) ด้านความรู้ความเข้าใจ คือ
บคุลากรมีความรูค้วามเข้าใจเรือ่งการเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสารหลกัฐานถกูต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับมาก (2) ด้านการมีส่วนร่วม อยู่ในระดับปานกลาง (3) ด้านความรู้สึก คือบุคลากรคิด
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องเกิดจากความต้องการให้งานมีคุณภาพ อยู่ในระดับ
มาก และ (4) ด้านแรงจูงใจ อยู่ในระดับปานกลาง (3) แนวทางพัฒนาบทบาทของบุคลากรท่ีมีต่องาน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มี 4 ขั้นตอน คือ (1) สร้างความ
รู้ความเข้าใจต่อบุคลากร (2) สร้างการมีส่วนร่วมต่อบุคลากร (3) สร้างความรู้สึกที่ดีในการปฏิบัติงานต่อ
บุคลากร และ (4) สร้างแรงจูงใจต่อบุคลากร

 ค�าส�าคัญ : การประกันคุณภาพการศึกษา ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
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Abstract

This research aimed to study 1) the staff roles, the factors involved the staff 
roles and the guidelines to develop the staff roles in quality assurance in education at 
Phranakhon Rajabhat University. The population was 257 staff with both the academic 
and the support staff members from 5 faculties. The research applied mixed methods 
design. The qualitative data were collected with an in-depth interview from 12 staff 
members and analyzed with content analysis and triangulation method. The questionnaire 
with the coefficient correlation of 0.77 was used as an instrument to collect quantitative 
data. The descriptive statistics to analyze the quantitative data included frequency, 
percentage, mean and standard deviation.

The results showed that: 1) The staff roles in quality assurance in education 
consisted of four aspects : (1) In planning step was found at a high level; (2) In doing 
step was found at a high level; (3) In checking step, the checking of related documents 
and evidences in accordance with the standard quality was found at a high level; and 
(4) In acting step was found at a high level. 2) There were 4 factors that involved the 
staff roles in quality assurance in education: knowledge, cooperation, motivation, and 
support: (1) In terms of knowledge, the staff possessed practical knowledge of filing and 
keeping all crucial documents in accordance with the standard quality was found at a 
high level; (2) In terms of cooperation at a moderate level; (3) In terms of motivation, 
the staff believed that the drive to produce quality work would guarantee the quality 
assurance was found at a high level; and (4) In terms of support at a moderate level. 
3) The proposed guidelines to develop the staff roles in quality assurance in education 
at Phranakhon Rajabhat University included 4 measures: (1) to develop awareness about 
quality assurance; (2) to encourage cooperation in preparing for quality assurance; (3) 
to enhance positive attitude to quality assurance; and 4) to increase motivation for 
maintaining quality assurance.

Keywords: Quality assurance in education, factors involved in quality assurance in  
       education
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บทน�า
  ในโลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว การท่ีจะก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีนั้น ต้องมีปัจจัยหลายด้าน 
แต่ปัจจยัทีส่�าคญัทีส่ดุ คอื คณุภาพของคน ดงันัน้ คนจะมคีณุภาพต้องเร่ิมจากสถานการศกึษาเป็นอนัดับแรก 
สถานการศึกษาจ�าเป็นต้องมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพ่ือให้เกิด
ความม่ันใจต่อสาธารณชนว่าเป็นสถานศกึษาทีไ่ด้จดัระบบการศกึษาทีม่คีณุภาพและมปีระสทิธภิาพ ซึง่ส�านกั
มาตรฐานและคณุภาพอดุมศกึษามอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบติัต่าง ๆ  เพ่ือใช้พัฒนา
และยกระดับคุณภาพบัณฑิต (ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2553 : 10-11)
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นสถาบันอุดมศึกษาเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี (กลุ่ม 
ข) และหลักสูตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้วิจัยจะท�าการศึกษาการวิจัยในครั้งน้ีจาก
หน่วยงานทีไ่ด้รบัการตรวจประเมนิประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน ประกอบด้วย 5 คณะ และผลการประเมนิ
ย้อนหลงั 3 ปี ตัง้แต่ปีการศกึษา 2555-2557 ได้แก่ (1) คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มผีลการประเมนิ
ในปีการศึกษา 2555-2557 ในระดับดี (2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีผลการประเมินในปีการศึกษา 
2555-2556 ระดับดี และปีการศึกษา 2557 ระดับพอใช้ (3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผลการ
ประเมินในปีการศึกษา 2555-2556 ระดับดีมาก และปีการศึกษา 2557 ระดับดี (4) คณะวิทยาการจัดการ 
มีผลการประเมินในปีการศึกษา 2555-2556 ในระดับดี และปีการศึกษา 2557 ระดับพอใช้ (5) วิทยาลัยการ
ฝึกหัดครู มีผลการประเมินในปีการศึกษา 2555 ในระดับดีมาก ปีการศึกษา 2556 ระดับดี และปีการศึกษา 
2557 ระดบัพอใช้ (รายงานการประเมนิตนเอง มหาวทิยาลัยราชภัฏพระนคร. 2555-2557) ตลอดระยะเวลา
ที่ผ่านมามีบางหน่วยงานที่มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์
ในด้านคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายประการ คือ บุคลากรขาดความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอยีดเกณฑ์คณุภาพการศกึษาของการด�าเนนิงานทีแ่ท้จริง บคุลากรขาดการมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรขาดก�าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้นผู้วิจัยจะท�าการศึกษาปัญหาและสาเหตุที่ก่อให้เกิดผลการประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษามีคะแนนอยู่ในระดับต�่า
  ดังนั้น เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการน�าผลวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานประกันคุณภาพ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาบทบาทของบุคลากรท่ีมีต่องานประกันคุณภาพการ
ศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร และหวังว่าการท�าวิจัยในคร้ังนี้จะมีส่วนช่วยผลักดันให้การด�าเนิน
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น และผู้วิจัยจะน�าผลที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้
มาพัฒนาบทบาทของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

วัตถุประสงค์ของงานวิจัย
 1. เพื่อศึกษาบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร
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 2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 3. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วิธีการด�าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม คือ การวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีราย

ละเอียดดังนี้
 1. รูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
   1.1 ประชากร ได้แก่ บุคลากรสายสนบัสนนุและบคุลากรสายวชิาการ ของมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนคร จ�านวน 453 คน 
   1.2 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี ้(1) แบบสอบถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (2) การปฏิบัติงานของบุคลากรต่องานประกันคุณภาพการศึกษา (3) ปัจจัยที่
เกี่ยวข้องกับบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.3 การเกบ็รวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัเป็นผูเ้กบ็รวบรวมข้อมลูและวเิคราะห์
ผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรปู เพื่อวิเคราะหห์าค่าเฉลีย่ ร้อยละ และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (ลัดดา
วัลย์ เพชรโรจน ์และ อัจฉรา ช�านิประศาสน์. 2547 : 149) หลังจากนั้นน�าข้อมูลมาสรุปผล อภิปรายผล และ
ให้ข้อเสนอแนะต่อไป
 2. รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  2.1 ผู้ให้ข้อมูลส�าคัญ คือ ผู้อ�านวยการประกันคุณภาพการศึกษา รองผู้อ�านวยการส�านักงาน
ประกันคุณภาพการศกึษา หวัหน้างานฝ่ายประกนัคณุภาพการศกึษา และเจ้าหน้าทีร่ะดบัปฏบิติัการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ

   2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์ ประกอบด้วยประเด็นค�าถาม 3 ตอน คือ (1) 
ค�าถามเก่ียวกับข้อมลูส่วนบุคคล (2) ค�าถามเก่ียวกับบทบาทในการปฏบิตังิานของบคุลากรทีม่ต่ีองานประกนั
คุณภาพการศึกษา (3) ค�าถามถึงปัจจัยที่เกี่ยวกับบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.3 การเก็บรวบรวมข้อมลูและการวเิคราะห์ข้อมลู ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดย
การขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ด้วยการจดบันทึกและการบันทึกเสียงด้วยตัวเอง แล้วน�าข้อมูลมา
วิเคราะห์สรปุความสอดคล้องของเนือ้หา โดยวธิกีารทดสอบแบบสามเส้าแล้วน�าข้อมลูทีไ่ด้มาบรรยายสรุปใน
เชิงพรรณนา

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยสรุปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังนี้
 1. บทบาทของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการศึกษาบทบาทของบุคลากรด้านการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมพบว่า 
อยู่ในระดับมาก ( =3.43) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านจากมากไปหาน้อยพบว่า ด้านการปรับปรุงพัฒนาอยู่ใน
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ระดับมาก ( =3.50) รองลงมา คือ ด้านการวางแผนอยู่ในระดับมาก ( =3.44) และด้านการตรวจสอบอยู่ใน
ระดับมาก ( =3.42) ตามล�าดับ แต่ละด้านสามารถสรุปได้ดังนี้
  1.1 ด้านการวางแผน โดยภาพรวมพบว่าอยู่ในระดับมาก ( =3.44) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อก�าหนด
แนวทางในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( =4.02) รองลงมา คือ มีการประชุม
เพ่ือก�าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( =3.59) 
และการก�าหนดมาตรฐานการด�าเนนิงานตามองค์ประกอบด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาอยูใ่นระดับมาก 
( =3.14) ตามล�าดับ
  1.2 ด้านการด�าเนินงาน โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.37) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า การจดัเตรยีมข้อมลูเอกสารหลักฐานทีจ่�าเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประเมินอยู่ในระดับมาก ( =3.98) รองลงมา คือ การเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารหลัก
ฐานผลการปฏบิตังิานตามโครงการ/กจิกรรมอยูใ่นระดบัมาก ( =3.42) และจดัส่งข้อมลูรายงานผลการปฏิบตัิ
งานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.23) ตามล�าดับ
  1.3 ด้านการตรวจสอบ โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.42) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า การตรวจสอบความสอดคล้องของเอกสารหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งชี้อยู่ในระดับมาก ( =3.86) รองลงมา คือ การตรวจสอบความถูกต้องเอกสารหลักฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้และแผนการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมาก ( =3.42) และมีการประชุม
เสนอความคิดเห็นและสรุปผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับปานกลาง ( =3.11) ตามล�าดับ
  1.4 ด้านปรับปรุงพัฒนา โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ( =3.50) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อจากมากไปหาน้อย พบว่า มีการน�าผลจากการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน
ของตนเองอยู่ในระดับมาก ( =4.02) รองลงมา คือ มีการน�าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้
ในการพัฒนางานในหน่วยงานได้ อยู่ในระดับมาก ( =3.59) และมีการน�าผลการประเมินตนเองมาปรับปรุง
เป้าหมายตวัชีว้ดัการปฏบิตังิานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาในคร้ังต่อไปอยูใ่นระดับปานกลาง ( =3.32) 
ตามล�าดับ

 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการศกึษาได้พบปัจจยัส�าคญัทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทของบคุลากรทีม่ต่ีองานประกนัคณุภาพศกึษา

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 4 ด้าน คือ
  2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พิจารณาเป็น 3 ระดับความเข้าใจ คือ รู้ ไม่รู้ ไม่แน่ใจ เมื่อ
พิจารณาตามระดับความรู้เป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า บุคลากรมีความรู้เรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูล
เอกสารหลักฐานถูกต้องตรงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้มากท่ีสุด รองลงมา คือ บุคลากรมีความรู้เรื่องการ
วิเคราะห์ผลการด�าเนินงานและข้อมูลเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของแต่ละโครงการ/กิจกรรม และบุคลากรมี
ความรู้เรื่องการแปลความหรือตีความของเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งช้ี ตามล�าดับ เมื่อพิจารณาตามรระดับ
ความไม่รูเ้ป็นรายข้อย่อยจากมากไปหาน้อยพบว่า บคุลากรไม่มคีวามรูใ้นวธิกีารควบคุมตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยวิธีการน�าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้อื่นรับทราบได้ 
รองลงมา คือ บุคลากรบางคนยังไม่มีความรู้เรื่องระบบ CHE QA Online ที่เป็นระบบการเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
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ตามล�าดบั และพจิารณาตามความไม่แน่ใจเป็นรายข้อย่อยจากมากไปหาน้อยพบว่า บคุลากรไม่แน่ใจในเร่ือง
การแปลความหรือการตีความของเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชี้ รองลงมา คือ บุคลากรไม่แน่ใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีระบบการพัฒนาคุณภาพตามกระบวนการ PDCA และบุคลากรไม่แน่ใจเกี่ยว
กับวิธีการควบคุม การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานโดยวิธีการน�าเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้ผู้อื่นรับทราบได้ 
  2.2 ด้านมีส่วนร่วม โดยภาพรวมพบว่า อยู่ในระดับปานกลาง ( =3.19) และเมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดท�ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ บุคลากรมีส่วนร่วมในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
อยู่ในระดับปานกลาง และบุคลากรมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกคณะกรรมการในการตรวจประเมินอยู่ใน
ระดับกลาง
  2.3 ด้านความรู้สึก ซึ่งแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ชอบ ไม่ชอบ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบ
ว่าบุคลากรที่ชอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาคิดว่า การประกันคุณภาพการศึกษาจะ
สัมฤทธิ์ผลได้ต้องเกิดจากความต้องการให้งานมีคุณภาพ รองลงมา คือ บุคลากรคิดว่า ระบบการท�างานมี
คณุภาพมากยิง่ขึน้ภายหลงัจากท่ีได้ประยกุต์ใช้ระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA และบคุลากรคดิว่า การด�าเนนิ
งานด้านการประกนัคุณภาพการศกึษาท�าให้บุคลากรการท�างานเป็นระบบ รูบ้ทบาทของหน้าทีข่องตัวเองมาก
ขึ้น และบุคลากรท่ีไม่ชอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจะมีความรู้สึกว่า งานประกัน
คุณภาพการศึกษามุ้งเน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานจริงมากกว่าการสร้างเอกสารหลักฐาน รองลงมา คือ 
บุคลากรรู้สึกว่า ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเร่ืองที่ไม่น่าสนใจ และต�่าสุด คือ บุคลากรคิดว่า การ
ประกันคุณภาพการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องเกิดจากความต้องการให้งานมีคุณภาพ
  2.4 ด้านแรงจูงใจ โดยภาพรวมพบว่าอยูใ่นระดบัน้อย ( =2.46) และเมือ่พจิารณาเป็นราย
ข้อจากมากไปหาน้อยพบว่า หน่วยงานได้จัดสรรงบประมาณและสนับสนุนกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างเหมาะสมเพียงพอในระดับคณะอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา คือ หน่วยงานได้จัดสรรงบ
ประมาณและสนับสนุนกจิกรรมดา้นการประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างเหมาะสมเพียงพอในระดบัหลักสูตร
อยูใ่นระดบัปานกลาง และหน่วยงานได้มกีารน�าผลการประเมนิประกันคุณภาพการศกึษามาใช้ในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งอยู่ในระดับน้อย 
 3. แนวทางพัฒนาบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา
 ผลการศึกษาได้พบแนวทางพัฒนาบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2 ประการ คือ
  3.1 การก�าหนดบทบาทในการปฏบิติังานของบคุลากรทีมี่ต่องานประกันคณุภาพการศกึษา 
มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ 
   3.1.1 ด้านการวางแผน พบว่า การปฏิบัติงานของบุคลากรมีการวางแผนการด�าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการคุณภาพการศึกษา คือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานในการประชุม วางแผนการ
ด�าเนินงานและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ แผนพัฒนาคุณภาพและ
รายงานประจ�าปี เพื่อเป็นแนวทางในการด�าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
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   3.1.2 ด้านการด�าเนินงาน พบว่า มีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณภาพและตาม
พันธกิจของหน่วยงาน โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในมาตรฐานตัวบ่งชี้ของ 
สกอ. มีการจัดท�าคู่มือและรายงานการประเมินตนเอง การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานท่ีจ�าเป็นและ
สอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประเมิน และมีการจัดเก็บข้อมูลการประเมินตนเองผ่านระบบ 
CHE QA Online ซึง่มกีารด�าเนนิงานตามระบบวงจร PDCA และทีส่�าคญัต้องให้อ�านาจสทิธขิาดในการตดัสิน
ใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็มที่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบทบาทด้านการด�าเนินงานของบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   3.1.3 ด้านการตรวจสอบ พบว่า มีการตรวจสอบความสอดคล้องและความถูกต้องของ
เอกสารรายงานการประเมินตนเองและหลักฐานอ้างอิงตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ 
สกอ. มีการติดตาม ตรวจสอบข้อมูลสารสนเทศโดยผ่านฐานข้อมูล CHE QA Online เพ่ือให้เป็นไปตาม
แนวทางการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
   3.1.4 ด้านปรบัปรงุพัฒนา พบว่า มกีารจัดท�าแผนพัฒนาคณุภาพ (Improvement Plan) 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพประกันคุณภาพการศึกษา มีการปรับโครงสร้างผู้รับผิด
ชอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาอย่างชัดเจน มกีารปรบัปรงุและพัฒนาระบบการจดัเกบ็ข้อมูลในระบบฐาน
ข้อมูล CHE QA Online อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกและรวดเร็วต่อการค้นหา

  3.2 การก�าหนดปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทของบคุลากรทีต่่องานประกนัคณุภาพการศกึษา
ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ 
   3.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจ พบว่า มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรเพื่อ
ให้สามารถคิดวิเคราะห์ ตีความได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. สามารถจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง
ได้ และมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บเอกสารในระบบ CHE QA Online อย่างชัดเจน และสามารถ
น�ามาเป็นแนวทางในการด�าเนินงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
   3.2.2 ด้านการมส่ีวนร่วม พบว่า ให้บคุลากรทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการด�าเนนิงานประกนั
คุณภาพการศึกษา ในด้านการจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง การรวบรวมข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ให้
บคุลากรมส่ีวนร่วมในการตดิตามตรวจสอบ การประเมนิผลตามกระบวนการ PDCA เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ของการด�าเนินงาน    
  3.2.3 ด้านความรู้สึก พบว่า ผู้บริหารต้องสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่บุคลากรให้มีความรู้สึกว่า
งานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นงานที่น่าสนใจและให้ความส�าคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง
แท้จรงิ สนบัสนนุและส่งเสรมิบุคลากรท่ีปฏบัิติงานด้านการประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างเต็มท่ี เพือ่เกดิการ
พัฒนา
  3.2.4 ด้านแรงจูงใจ พบว่า ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจให้กับผู้รับผิดชอบงาน โดย
การกระจายอ�านาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ท�าให้บุคลากรสนใจ
ทีเ่รยีนรูป้ฏบิตังิานจรงิ โดยก�าหนดให้งานประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึง่ของภาระงานในการประเมิน
ความดีความชอบ และมีงบประมาณสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
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อภิปรายผลการวิจัย
 จากผลการศกึษาบทบาทของบุคลากรทีม่ต่ีองานประกนัคณุภาพของมหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
สามารถน�าผลที่ได้มาอภิปรายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. บทบาทของบุคคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการศึกษาที่จะน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มี 4 ด้าน คือ ด้านการวางแผน ที่พบว่า 
มีการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อก�าหนดแนวทางในการด�าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมกีารก�าหนดแผนงานทีช่ดัเจนท�าให้การปฏบิติังานเป็นระบบ ท�าให้ผู้รับผิดชอบตามเกดิความรู้ความเข้าใจ
ตรงกันและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของมุกดา จิตพรมมา (2552 : 30) ได้กล่าว
ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการบริหารจัดการและการด�าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอย่างมี
ระบบตามแผนที่ได้ก�าหนดไว้ เพื่อท�าให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผลผลิตที่เกิดขึ้นมีคุณภาพและมาตรฐานตรงตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ด้านการด�าเนินงาน ที่พบว่า มีการด�าเนินการจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานท่ี
จ�าเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐานตัวบ่งชี้เพื่อรองรับการประเมินตามโครงการ/กิจกรรม ซ่ึงการด�าเนินงาน
ของบุคลากรเป็นตามแผนที่วางไว้ตามระบบวงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอดุลย์ วิริยเวช
กุล (2550 : 169) ได้กล่าวไว้ว่า การด�าเนินงานเป็นระบบการบริหารจัดการในการก�ากับกระบวนการด�าเนิน
งาน เพือ่ให้เกิดความมัน่ใจและรบัรองได้ว่าผลลพัธ์จากการด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายและจดุประสงค์ทีก่�าหนด
ไว้ ด้านการตรวจสอบ ที่พบว่า มีการติดตามความสอดคล้องและความถูกต้องของเอกสารหลักฐานอ้างอิง
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ บุคลากรให้ความส�าคัญกับงานที่ร่วมกันรับผิดชอบเพื่อ
ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (2554 : 11-12) กล่าวไว้ว่า การด�าเนินงานตามกระบวนการ PDCA นั้นต้องมีการติดตามตรวจ
สอบผลการด�าเนินงานและติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนด�าเนินงาน
เพื่อให้เกิดพัฒนาปรับปรุงและท�าให้งานดีอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นตามวัตถุประสงค์ และด้านการปรับปรุง
พัฒนา ที่พบว่า มีการน�าผลจากการประเมินตนเองมาปรับปรุงพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานของตนเอง ได้น�า
ความรูจ้ากการด�าเนนิงานและผลการประเมนิไปใช้ในปรบัปรงุและพฒันาแก้ไขข้อผดิพลาดในการปฏบิตังิาน
ที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างเข้าใจ และสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการท�างานในหน้าที่ของตนเองได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของดนุชา สลวีงศ์ (2556 : 79) กล่าวว่า ความส�าเร็จของประกนัคณุภาพ
การศกึษาเป็นการประเมนิความส�าเรจ็ของการพฒันาคณุภาพการท�างานบคุลากรและของหน่วยงาน ซ่ึงการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นความรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานต้อง
ร่วมกันด�าเนินการและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
 2. ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา

ผลการศึกษาที่จะน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มี 4 ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ที่
พบว่า บคุลากรมคีวามรูค้วามเข้าใจในการเกบ็รวบรวมข้อมลูเอกสารหลักฐานตรงตามเกณฑ์มาตรฐานตวับ่งชี้ 
เนือ่งจากบคุลากรมปีระสบการณ์จากการเรยีนรู ้มกีารสะสมความรูจ้ากข้อมลูข่าวสารทีไ่ด้รบัจากการประชมุ
และจากการอบรม ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ ฆานิษฐา ก้องกวิน (2551 : 33) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้ความ
เข้าใจเป็นกระบวนการรบัรูส้ือ่ความหมายของเรือ่งราวหรอืข้อมลูต่าง ๆ  อย่างเป็นระบบและสามารถแปลความ 
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ตีความ ขยายความ และรวบรวมหรือแยกแยะในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างละเอียดและสามารถล�าดับขั้นตอน
ได้อย่างชดัเจน ด้านการมส่ีวนร่วม ทีพ่บว่า บคุลากรมส่ีวนร่วมในการจัดท�ารายงานการประเมนิตนเอง และ
ให้ความร่วมมือในการท�าโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีส่วนร่วมการด�าเนิน
งานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือจัดการงานที่ท�าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงาน
วิจัยการพัฒนาแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครที่ว่า บุคลากรมีส่วนร่วมกับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก (งามพิศ อ้อยแดง. 2560 : 
52) และสอดคล้องกบัแนวคดิของสนัตชิยั เอือ้จงประสิทธิ ์(2551 : 89) ได้กล่าวว่า การเปิดโอกาสให้บคุลากร
เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มตัดสินในการปฏิบัติงานและการร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ท�าให้เกิดการ
พัฒนาให้ดีขึ้น ด้านความรู้สึก ที่พบว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีความรู้สึกว่า การด�าเนิน
งานประกันคุณภาพการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลได้ต้องเกิดจากความต้องการให้งานมีคุณภาพ ซ่ึงบุคลากรต้องมี
ระบบการท�างานอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้งานมีคุณภาพ ซ่ึงผู้บริหารควรยกระดับงานประกันคุณภาพการ
ศึกษาให้เป็นงานประจ�าเพื่อให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อภาระหน้าที่ในงานที่ตนเอง
ได้รบัมอบหมายจงึจะเป็นแนวทางในการด�าเนนิงานด้านงานประกนัคณุภาพการศกึษาอย่างมคีณุภาพและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และปิยะนุช เงินคล้าย (2550 : 
75) ได้กล่าวไว้ว่า ความรู้สึกทางใจของแต่ละบุคคลเป็นผลมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์ ความนึกคิดและ
ความเชือ่ของแต่ละบุคคลซึง่จะมรีะดบัท่ีแตกต่างกนัออกไป ต้ังแต่ระดับเป็นความชอบหรอืไม่ชอบ และระดับ
ทีเ่ป็นประสบการณ์จนได้รบัการไตร่ตรองจนถงึระดบัทีเ่ป็นการน�าสูก่ารไปปฏบิตัเิพ่ือให้เกดิคณุภาพ ซ่ึงความ
รู ้สึกของบุคคลเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลเกิดความคิดและพฤติกรรมนั้นขึ้น และด้านแรงจูงใจ ที่พบว่า 
หน่วยงานได้จดัสรรงบประมาณและสนับสนนุกจิกรรมประกนัคณุภาพการศึกษาอย่างเหมาะสมและเพยีงพอ
ในระดบัคณะและระดบัหลกัสตูร เป็นการสร้างความพงึพอใจและเป็นแรงจงูใจให้กับบคุลากรในท�างานอย่าง
เตม็ที ่ซึง่จะส่งผลให้การพฒันางานมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ สอดคล้องกบัแนวคดิของใจชนก ภาคอตั (2554 
: 10) ได้กล่าวไว้ว่า การปฏิบัติงานจะส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีหากมีสิ่งจูงใจในแง่บวกที่ท�าให้ผู้ปฏิบัติเกิดขวัญ
ก�าลงัใจทีจ่ะปฏบิัตงิานได้อย่างเตม็ความสามารถ การเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจเปน็พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 3. แนวทางพัฒนาบทบาทของบุคลากรที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ผลการศึกษาที่จะน�ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ข้อนี้มี 2 ประเด็น คือ บทบาทในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรที่มีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา มีทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการวางแผน มีการวาง
จัดประชุมระดมความคดิเหน็เพือ่ก�าหนดแนวทางในการด�าเนนิงานประกนัคณุภาพการศกึษา ก�าหนดตวัชีว้ดั
ตามองค์ประกอบ และแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ เพื่อให้
ได้ด�าเนินงานตามแผนที่วางไว้อย่างชัดเจน มีการมอบหมายงานอย่างถูกต้องเหมาะสม มีระบบการ
ติดตามงานอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการด�าเนินงาน บุคลากรมีการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการคุณภาพ
และตามพันธกิจของหน่วยงาน การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานที่จ�าเป็นและสอดคล้องกับมาตรฐานตัว
บ่งชี้เพื่อรองรับการประเมิน และท่ีส�าคัญต้องให้อ�านาจสิทธิขาดในการตัดสินใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเต็ม
ที ่ด้านการตรวจสอบ มกีารตรวจสอบความสอดคล้องและความถกูต้องของเอกสารหลกัฐานอ้างองิตามเกณฑ์
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มาตรฐานตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบได้ทันที ด้านปรับปรุงพัฒนา ควรมีการปรับโครงสร้างผู้รับผิดชอบงานอย่างชัดเจน พัฒนา
ระบบฐานข้อมลูประกนัคณุภาพให้มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ จดัท�าเป็นแผนพฒันาคุณภาพของหน่วยงานตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิเชียร 
พันธ์เครือบุตร (2550 : 119-122) พบว่า การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรพัฒนาระบบ
การบริหารคุณภาพเกี่ยวกับสายงานบังคับบัญชาผู้รับผิดชอบและอ�านาจหน้าที่ และการก�าหนดบทบาทของ
ผูร้บัผดิชอบให้ชดัเจนนอกจากจะท�าให้งานมผีลดแีล้วยังท�าให้บุคลากรตระหนกัถงึความส�าคญัของการประกัน
คณุภาพการศึกษาด้วย และการก�าหนดปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบับทบาทของบคุลากรทีต่่องานประกนัคณุภาพ
การศึกษา ทั้งหมด 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านความรู้ความเข้าใจ มีการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจและพัฒนา
บุคลากรในด้านการจัดเก็บเอกสารในระบบ CHE QA Online อย่างชัดเจน เพื่อให้บุคลากรเกิดความรู้
ความเข้าใจในการคิดวิเคราะห์ ตีความ และแปลความของเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาได้ ด้านการ
มีส่วนร่วม บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผน การด�าเนินงาน การติดตามตรวจสอบ และตรวจสอบ
ประเมินผลตามกระบวนการ PDCA อย่างชัดเจน และในการเสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการปรับปรุง
พฒันาคณุภาพ ด้านความรูส้กึ ผูบ้รหิารต้องสร้างทศันคติทีดี่และให้ความส�าคญั สนบัสนนุกบัการปฏบิติังาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรอย่างเต็มที่ มีการสร้างระบบการท�างานให้เป็นเรื่องน่าสนใจ 

ด้านแรงจงูใจ ผูบ้รหิารควรสร้างขวญัและก�าลงัใจให้กบัผู้รับผิดชอบงาน โดยการกระจายความรับผิดชอบใน
การปฏบิตังิานอย่างเสมอภาคและเท่าเทยีมกนั และก�าหนดให้งานประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นส่วนหนึง่ของ
ภาระงานในการประเมนิความดคีวามชอบ เพือ่ให้เกดิแรงจงูใจในการปฏบัิติงาน ซ่ึงสอดคล้องกบังานวจิยัของ
ลกัขณา จาตกานนท์ (2554 : 86-87) ได้ศกึษาเรือ่งการพฒันาการบรหิารงานประกนัคณุภาพ คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร พบว่า การพฒันาบรหิารงานประกนัคณุภาพท�าให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ คือ ต้องสร้างความเข้ารู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับให้เห็น
ความส�าคญั เกดิความร่วมมอื ประสานการท�างานด้วยระบบ PDCA การเสริมแรงจูงใจและการยกย่องชมเชย
จะช่วยเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงานที่ดีและเป็นระบบ 

ข้อเสนอแนะ
  1. ข้อเสนอแนะส�าหรับการน�าไปใช้ประโยชน์
 จากการศึกษาการวิจัยเร่ืองบทบาทของบุคลากรท่ีมีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา ของ
มหาวทิยาลัยราชภฏัพระนคร ผู้วจิยัมข้ีอเสนอแนะและแนวทางในการพฒันาบทบาทของบคุลากรทีมี่ต่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพดังนี้
  1.1 มหาวทิยาลยัควรมกีารจดัอบรมชีแ้จง เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานตามตัวบ่งชีใ้ห้กบับคุลากรให้
มคีวามรูค้วามเข้าใจทีต่รงกนัในเรือ่งของการแปลความหรอืตคีวามของเกณฑ์มาตรฐานตามตวับ่งชี ้เพือ่ให้การ
ด�าเนินงานมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงควรน�าระบบดังกล่าวมาปรับใช้ในหน่วยงานอย่างแท้จริง 
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 1.2 มหาวทิยาลยัควรน�าเอาคะแนนผลการประเมนิคณุภาพมาเชือ่มโยงกบัการเล่ือนข้ัน เล่ือน
เงินเดือนและค่าตอบแทน ในระบบการพิจารณาขั้นและต�าแหน่งอย่างเป็นธรรม พนักงานทุกคนควรได้รับ
โอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างเสมอภาค เพื่อเป็นขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติของบุคลากร 

 2. ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยต่อไป 
 2.1 ในการศึกษาการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาระบบการประกันคุณภาพภายในโดยมุ่งเน้น

การประกันคณุภาพด้านการเรยีนการสอน ซึง่เป็นหัวใจส�าคัญของการพัฒนาคณุภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนา
คุณภาพอาจารย์และคุณภาพผู้เรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

 2.2 ในการศกึษาการวจิยัครัง้ต่อไป ควรศึกษาการก�าหนดแนวปฏบิตัท่ีิดใีนการประกนัคณุภาพ
การศึกษา ซ่ึงอาจท�าให้การปฏิบัติงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านของคะแนนผลการประเมิน
คุณภาพ ความตรงต่อเวลา และประเด็นอื่น ๆ  เพื่อน�าเสนอเป็นหน่วยงานตัวอย่างส�าหรับหน่วยงานอื่น ๆ  ใน
การประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 
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