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บทคัดย่ อ
งานวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สั ง เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา วิธีดาเนินการวิจยั ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากรายงานการประเมิน จานวน 140 เล่ม โดยใช้
การสังเคราะห์เนื้ อหา ระยะที่ 2 การสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการสนทนากลุ่ม
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล คือ ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษา และต้นสังกัด จานวน 52 คน ใช้การวิเคราะห์เนื้ อหา ผลการวิจยั พบว่า 1)
สถาบันอุดมศึกษา ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาและสมรรถนะที่จาเป็ นแก่บณ
ั ฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา ควร
แสวงหาความร่ วมมือในการวิจยั ควรบูรณาการการบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรี ยน
การสอน ควรจัดทาแผนปฏิบตั ิราชการประจาปี ที่ชดั เจน ควรให้ความรู ้และสร้างความตระหนักเรื่ องการประกันคุณภาพ
แก่ บุคลากร ควรส่ งเสริ มกิ จกรรมของนักศึ กษาให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 2) สถาบันอุดมศึ กษาควรให้
ความสาคัญกับการนาผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ สมศ. ต้นสังกัด และสถาบันอุดมศึกษา ควรทางานร่ วมกัน การ
ประเมินควรมีท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณ และผูป้ ระเมินควรเป็ นผูท้ ี่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ

ABSTRACT

This research is aimed to synthesize the suggestions from the third round of external quality assessment in
higher education. The research methods which were Phase 1: Synthesis of the suggestions from 140 assessment reports,
and narrative synthesis was used in data analysis, Phase 2: Synthesis of the suggestions from stakeholder’s opinion, target
groups were 52 representatives from higher education institutions and original affiliations, and content analysis was applied
in data analysis. According to the research results, it was found that; 1) Higher education institutions should improve and
develop language skills and necessary competencies for the graduates who were under higher education qualifications
standard framework (TQF), the cooperation for researching and funding should be seek, academic services for community
and the preservation of art and culture should be integrated with teaching and learning, annual government action plans
should be clear, providing knowledge and creating awareness about quality assurance for personnel, promoting student
activities in accordance with the identity and uniqueness of the university. 2) Higher education institutions should focus
on external assessments utilization, ONESQA, original affiliations and higher education institutions should work together,
the assessments should be both qualitative and quantitative, and the assessors should have knowledge, expertise and
understanding of the context of higher education institution.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการสาคัญในการจัดการศึกษา
โดยให้มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบการประกันคุณภาพการศึ กษาทุกระดับ และประเภทการศึกษา
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก มาตรา 48 กาหนดให้หน่ วยงานต้นสังกัดและสถานศึ กษาจัดให้มีระบบการประกันคุ ณภาพภายใน
สถานศึ กษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการบริ หารการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี ที่เป็ นรายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิ ดเผยต่อสาธารณชนเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก มาตรา 49 กาหนดให้มีการจัดตั้งสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และมีฐานะเป็ นองค์การมหาชน ทาหน้าที่พฒั นาเกณฑ์ วิธีการ
ประเมิ นคุ ณภาพภายนอกและทาการประเมิ นผลการจัดการศึ กษาเพื่อให้มี การตรวจสอบคุ ณภาพของสถานศึ กษา
โดยคานึ งถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การศึ กษาแห่ งชาติโดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึ กษาทุกแห่ งอย่างน้อยหนึ่ งครั้งในทุกห้าปี นับตั้งแต่
การประเมินครั้งสุ ดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน [1] ทั้งนี้ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาไม่วา่ การศึกษาระดับใดก็ตาม ต้องมีการดาเนินการอย่างเป็ นระบบ ครบวงจร และต่อเนื่อง ข้อมูลประกอบการ
วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึ กษาที่ สาคัญมาจากผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ผลการประเมินโดยหน่วยงาน
ต้นสังกัด ผลการประเมินคุณภาพภายนอก และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ในการปรับปรุ งและพัฒนา
คุณภาพการศึ กษาทั้งระดับสถาบัน ระดับเขตพื้นที่ และระดับนโยบาย เป็ นการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโดยใช้
ข้อมูลเป็ นฐาน [2]
หากพิจารณาจากการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ. ดาเนิ นการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษามาแล้ว
สามรอบ ได้แก่ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544 - 2548) การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง (พ.ศ.
2549 – 2553) และ การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554 - 2558) สาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) มี การเปลี่ ย นแปลงด้านนโยบายการศึ ก ษา ทั้ง พระราชบัญ ญัติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ การแก้ไข
กฎกระทรวงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาและ การกาหนดมาตรฐานการศึกษาชาติใหม่ ดังนั้นระหว่างปี 25592561 สมศ. จาเป็ นต้องชะลอการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 เพื่อปรับกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 4 ให้สอดคล้องตามนโยบายการศึกษาของชาติ และจะทาการประเมินภายนอกในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 [3]
สาหรั บการประเมิ นภายนอกระดับอุดมศึ กษาในรอบสามซึ่ งเป็ นการประเมินครั้งล่าสุ ด มี จานวนสถาบัน
อุดมศึกษาที่ได้การประเมินทั้งสิ้ น 260 แห่ ง โดยผูป้ ระเมินภายนอกได้จดั ทารายงานการประเมินพร้อมให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่ อ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ใช้ใ นการยกระดับ คุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง ผูว้ ิจัย เห็ นว่า ข้อ เสนอแนะดัง กล่าว
เป็ นสารสนเทศที่มีคุณค่าต่อสถานศึกษาแต่ละแห่ ง รวมถึงสถานศึกษาอื่นๆ ที่มีการจัดการศึกษาที่คล้ายคลึงกัน ได้นา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งพัฒนาสถาบันของตน นอกจากนั้น จะเห็นว่าการประเมินคุณภาพภายนอกเป็ นการดาเนินงาน
ร่ วมกันของหน่ วยงาน 3 หน่ วยงาน คื อ สถาบันอุดมศึ กษา ต้นสังกัด และ สมศ. ซึ่ งการดาเนิ นงานโดยการรั บ ฟั ง
ความคิดเห็นของทุกฝ่ าย ย่อมเป็ นสิ่ งที่มีคุณค่า และเป็ นประโยชน์ต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงยกระดับ
ระบบการประเมินคุณภาพให้ได้มาตรฐานและเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ าย
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จากที่ ก ล่ า วมาข้า งต้น เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกเป็ นไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ แ ห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล ผูว้ ิจยั จึงสนใจสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม และความคิดเห็น
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประเมินภายนอก เพื่อให้ได้ขอ้ เสนอแนะที่สามารถจัดทาเป็ นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ให้กบั สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และเป็ นการเตรี ยม
ความพร้อมเพื่อรับการประเมินภายนอกรอบสี่ ของสถานศึกษาต่อไป

วัตถุประสงค์ การวิจัย
งานวิ จัย เรื่ อ งนี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สั ง เคราะห์ ข ้อ เสนอแนะจากการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์ยอ่ ยดังนี้
1) เพื่อสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
2) เพื่อสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

วิธีการวิจัย
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
1.1 ประชากรและตัวอย่ าง
ประชากร คือ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ซึ่งมีรายงานการประเมินทั้งสิ้น 260 เล่ม
ตัวอย่าง คือ รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา จานวน 140 เล่ม ซึ่ งได้มา
จากการสุ่ มแบบแบ่งชั้นภูมิ (stratified random sampling) ตามประเภทสถาบัน โดยกาหนดขนาดตัวอย่าง จากการใช้
เกณฑ์ร้อยละของประชากรหลักร้ อย ที่ควรใช้ตวั อย่างอย่างน้อย 15-30 % [4] เพื่อให้ผลวิจยั มีความแม่นยามากขึ้นผูว้ จิ ยั
จึงใช้จานวนตัวอย่าง 140 เล่ม ซึ่งคิดเป็ นร้อยละ 53.85 รายละเอียดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประชากรและตัวอย่างรายงานการประเมินภายนอกรอบสาม จาแนกตามประเภทสถาบัน
ลาดับที่
ประเภทสถาบัน
ประชากร (เล่ม)
1.
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ
14
2.
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
16
3.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
40
4.
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
9
5.
มหาวิทยาลัยเอกชน
69
6.
สถานศึกษาสถานพยาบาล
43
7.
วิทยาลัยชุมชน
20
8.
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางอื่นๆ
29
9.
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางต่ากว่าปริ ญญาตรี สังกัดกระทรวงกลาโหม
10
10.
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ
10
รวม
260

ตัวอย่ าง (เล่ม)
9
10
26
6
36
28
13
5
5
2
140
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1.2 ข้ อมู ลสาหรั บการสั งเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลที่ ได้จากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
จานวน 140 เล่ม โดยพิจารณาที่ประวัติความเป็ นมาของสถาบัน รวมถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
แต่ละสถาบัน และข้อเสนอแนะที่ผปู ้ ระเมินได้เสนอแนะให้กบั สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง
1.3 เครื่ องมือ คือ แบบบันทึกข้อมูล
1.4 วิธี ก ารวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล ใช้การสัง เคราะห์ เ ชิ ง พรรณนา (narrative synthesis) โดยการสัง เคราะห์
ข้อเสนอแนะที่ผปู ้ ระเมินภายนอกได้นาเสนอในรายงานการประเมิน
ระยะที่ 2 การสั งเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องต่ อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
2.1 ผู้ให้ ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษา 33 คน และตัวแทนต้นสังกัด 19 คน รวมจานวนทั้งสิ้น
52 คน ซึ่งเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลผ่านการสนทนากลุ่ม รายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จานวนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มจาแนกตามประเภทสถาบัน
ประเภทสถาบัน
สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ
สถาบันอุดมศึกษาในกากับของรัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเอกชน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
สถานศึกษาสถานพยาบาล
วิทยาลัยชุมชน
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางอื่นๆ
สถาบันการศึกษาเฉพาะทางตา่ กว่ าปริญญาตรี
สถาบันสังกัดกระทรวงกลาโหม
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ

จานวนทีเ่ ชิญ
(จานวนทีเ่ ข้ าร่ วมจริง)
20 (16)
4 (5)
4 (2)
4 (3)
4 (5)
4 (1)
12 (12)
4 (2)
4 (6)
4 (4)
5 (5)
3 (2)
2 (3)

รวม
37 (33) คน
หมายเหตุ ตัวเลขในวงเล็บ คือ จานวนผูเ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มจริ ง

ต้ นสังกัด

สานักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)

กระทรวงสาธารณสุข
สกอ.
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
สานักงานตารวจ
แห่งชาติ

จานวนทีเ่ ชิญ
(จานวนทีเ่ ข้ าร่ วม
จริง)
2 (1)
2 (1)

4 (12)
1 (3)
1 (2)
1 (4)
1 (3)
2 (6)
1 (-)
1 (6)
8 (19)
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2.2 ประเด็นการสนทนากลุ่ม
ประเด็นการสนทนากลุ่มแบ่งออกเป็ น 3 ประเด็น ดังนี้
1) ปั ญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
2) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวนโยบายการพัฒนาสถานศึกษาและระบบการประเมินคุณภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่อรัฐบาล ต้นสังกัด และ สมศ.
3) ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต
2.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้การสนทนากลุ่ม (focus group) ซึ่งการสนทนากลุ่มมีเป้ าหมายหลักเพื่อให้
ผูท้ ี่มีความรู ้ หรื อเข้าใจในประเด็นการสนทนาร่ วมสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็น โดยผูว้ ิจยั เป็ นผูด้ าเนิ นการสนทนา
กลุ่ม ซึ่งได้รับความร่ วมมือด้านสถานที่ และการเชิญผูเ้ ข้าร่ วมจาก สมศ. ซึ่งผูว้ จิ ยั แบ่งผูเ้ ข้าร่ วมออกเป็ นกลุ่มย่อยจานวน
3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป (สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดของรัฐ และสถาบันอุดมศึกษาใน
กากับของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และมหาวิทยาลัย
เอกชน)
กลุ่มที่ 2 สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (สถานศึกษาสถานพยาบาล วิทยาลัยชุมชน และ
สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางอื่นๆ)
กลุ่มที่ 3 สถาบันการศึกษาเฉพาะทางต่ากว่าปริ ญญาตรี (สถาบันสังกัดกระทรวงกลาโหม และศูนย์
ฝึ กอบรมตารวจ)
2.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ผลการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะที่ผปู ้ ระเมินคุณภาพภายนอกได้รายงานไว้ในรายงานการประเมินจานวน 140
เล่ม ผูว้ จิ ยั ได้สงั เคราะห์ประเด็นที่ผปู ้ ระเมินเห็นสอดคล้องกันสูงสุดในแต่ละด้านของกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้
1.1 ด้านคุ ณภาพบัณฑิ ต ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาและสมรรถนะที่ จาเป็ นแก่ บณ
ั ฑิ ตเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน (ASEAN Economic Community: AEC) อีกทั้งควรจัดการเรี ยนการสอนและกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนานักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF)
1.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ควรแสวงหาความร่ วมมื อในการวิจยั และทุ นวิจยั และควรกาหนด
ประเด็นวิจยั ที่ มุ่งแก้ปัญหาในพื้นที่ และส่ งผลกระทบต่อประชาชนส่ วนใหญ่ ควรยกระดับการตีพิมพ์และเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์ ควรจัดตั้งคลินิกวิชาการ ที่มีอาจารย์พี่เลี้ยง หรื อผูท้ รงคุณวุฒิเป็ นที่ปรึ กษาให้คาแนะนาการทาวิจยั
การเขียนตารา บทความวิจยั และบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่
1.3 ด้านการบริ การวิชาการแก่ชุมชน ควรบูรณาการการบริ การวิชาการแก่ชุมชน กับการจัดการเรี ยนการ
สอน และบริ การวิชาการให้ตรงกับความต้องการของชุมชน ควรให้บริ การวิชาการตามศักยภาพและความเชี่ยวชาญของ
มหาวิทยาลัย ประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่วนในการให้บริ การทางวิชาการ
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1.4 ด้านการทานุ บารุ งศิ ลปะและวัฒนธรรม พบว่า ควรบู รณาการเข้ากับการเรี ยนการสอน และส่ งเสริ ม
การแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม ควรจัดตั้งศู นย์ศิลปวัฒนธรรม เพื่อทานุ บารุ งสร้ างสรรค์ผลงาน แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และเผยแพร่ ความรู ้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นอย่างเป็ นระบบ
1.5 ด้านการบริ หารและการพัฒนาสถาบัน พบว่า ควรจัดทาแผนปฏิ บตั ิ ราชการประจาปี ที่ ชัดเจน อีกทั้ง
สนับสนุนการสร้างผลงานทางวิชาการสาหรับอาจารย์ ควรวิเคราะห์อตั รากาลังของคณาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่เปิ ด
สอนและแผนการรับนิ สิต สร้างขวัญและกาลังใจให้กบั บุคลากรทุกระดับ มีระบบการประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ผูบ้ ริ หารโปร่ งใส ยุติธรรม รู ้จกั ใช้ทรัพยากร ร่ วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด จัดทาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุ น
การตัดสิ นใจ และกาหนดบทบาทของสภามหาวิทยาลัยให้ชดั เจน
1.6 ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ควรให้ความรู ้เรื่ องการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์
และบุ คลากร ตลอดจนสร้ างความตระหนัก ให้เห็ นถึ งความสาคัญและประโยชน์ของการประกันคุ ณภาพ ควรใช้ทีม
ประเมิ นการประกันคุณภาพภายในชุดเดี ยวกันอย่างต่อเนื่ อง ทั้งในระดับสถาบันและระดับคณะ ส่ งเสริ มการจัดทา
เอกสารเพื่อรองรับงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรู ปแบบดิจิทลั มากขึ้น
1.7 ด้านอัตลักษณ์ และมาตรการส่ งเสริ ม พบว่า ควรสร้ างความเข้าใจเกี่ ย วกับ นิ ย ามเชิ งปฏิ บัติก ารของ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ให้ตรงกัน ตลอดจนส่งเสริ มกิจกรรมของนักศึกษาให้เป็ นไปตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
ตอนที่ 2 การสังเคราะห์ ข้อเสนอแนะจากความคิดเห็นของผู้มสี ่ วนเกีย่ วข้ องต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสาม
การสนทนากลุ่มร่ วมกับสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินรอบสามจานวน 25 สถาบันและต้นสังกัดจานวน 9
หน่วยงาน ซึ่งมีผเู ้ ข้าร่ วมสนทนากลุ่มทั้งสิ้น 52 คน สามารถสรุ ปตามประเด็นการสนทนากลุ่มได้ดงั นี้
ปั ญหาและอุปสรรคของการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสานักงานรั บรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์ การมหาชน)
1) ขาดการประสานงานร่ วมกันระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ต้นสังกัด และ สมศ.
2) คู่มือขาดรายละเอียดที่ชดั เจน ทาให้ผปู ้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินเข้าใจไม่ตรงกัน
3) ตัวชี้วดั มีจานวนมากและซ้ าซ้อนกับหน่วยงานต้นสังกัด ทาให้เป็ นภาระต่อสถานศึกษา
4) มาตรฐานตัวชี้วดั ไม่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษาบางแห่ง เช่น สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ แนวนโยบายการพั ฒ นาสถานศึ ก ษาและระบบการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
ระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอต่ อรั ฐบาล ต้ นสังกัด และ สมศ.
1) ควรมีการนาผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างแท้จริ ง
2) ระบบการประเมินควรมีความเหมาะสมกับสถานศึกษาในแต่ละประเภท
3) รัฐบาล และหน่วยงานต้นสังกัด ควรส่งเสริ ม สนับสนุนการทางานของสถานศึกษาให้มีความคล่องตัวมากขึ้น
ทิ ศทางการประเมินคุณภาพภายนอกในอนาคต
1) ลดการประเมินจากเอกสารแต่เป็ นการประเมินสภาพจริ งมากขึ้น
2) ตัวชี้วดั มีความยืดหยุน่ และเหมาะสมกับสถานบันอุดมศึกษาที่มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
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นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการสนทนากลุ่มแยกตามประเภทสถาบัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 ข้ อเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษาทัว่ ไป
การสนทนากลุ่ ม ร่ ว มกั บ สถาบัน อุ ด มศึ ก ษาทั่ว ไปจ านวน 11 สถาบั น และต้น สั ง กัด คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาจานวน 17 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพภายนอก
ดังนี้
1) ควรส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง เช่น สานักงบประมาณใช้
ประกอบการพิจารณางบประมาณของมหาวิทยาลัย
2) ควรให้ สมศ. และ สกอ. ประสานความร่ วมมือเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและตัวบ่งชี้ให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกันและเหมือนกันเพื่อเป็ นการบูรณาการประเมินภายในและการประเมินภายนอก เพื่อลดภาระของมหาวิทยาลัย
และสามารถนาผลมาเชื่อมโยงกันได้
3) ควรให้ความสาคัญกับหลักสูตรให้มากขึ้น เนื่องจากหลักสูตรเกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตโดยตรง
4) การกาหนดตัวบ่งชี้ ควรเป็ นตัวบ่งชี้ที่สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของการดาเนิ นงานของมหาวิทยาลัย เพื่อ
นาไปสู่ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาอย่างแท้จริ ง เพราะหากว่าตัวบ่งชี้ไม่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้ว
จะเป็ นการท าลายคุ ณ ภาพการศึ ก ษาด้ว ยทิ ศ ทางการประเมิ น ที่ ไ ม่ ส่ ง ผลดี ต่ อ การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพราะ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งย่อมกาหนดนโยบายการบริ หารงานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของ สมศ. หรื อ สกอ.
5) ควรมีแนวทางในการดาเนิ นงานระบุในแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดาเนิ นการได้ถูกต้อง
ตรงกับแนวทางที่ สมศ.ต้องการให้ดาเนินการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6) ควรมีคู่มือผูป้ ระเมินและผูร้ ับการประเมินที่ มีรายละเอียดที่ ชดั เจน สอดคล้อง ตรงกันเพื่อป้ องกันการ
เข้าใจผิดพลาด
7) ผูป้ ระเมินควรเป็ นผูท้ ี่ สามารถแนะนามหาวิทยาลัยในการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งชี้ แต่ละตัว
ไม่ใช่เป็ นเพียงผูต้ รวจสอบเอกสาร
2.2 ข้ อเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
การสนทนากลุ่มร่ วมกับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางจานวน 9 สถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 6 หน่วยงาน
รวมผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาจานวน 24 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้
1) สมศ.และสถาบันอุดมศึ กษาเฉพาะทางควรร่ วมกันพัฒนาตัวบ่งชี้ สาหรับสถาบันอุดมศึ กษาเฉพาะทาง
เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถาบัน และแสดงให้เห็ นถึงศักยภาพ ความสามารถเฉพาะทางของสถาบัน
เหล่านี้อย่างแท้จริ ง รวมถึงการประเมินที่เทียบเคียงได้กบั มาตรฐานนานาชาติ
2) สมศ. ควรจะมี เกณฑ์การเลื อกผูป้ ระเมิ นให้มีความรู ้ ความชานาญ หรื อคุ ณวุฒิเฉพาะทางที่ เชี่ ยวชาญ
ตรงกับสถาบันที่ถูกประเมิน จะทาให้เข้าใจบริ บท เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของสถาบันเหล่านั้นได้อย่างถ่องแท้ เนื่ องจาก
บางสถาบันมีขอ้ สงสัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูป้ ระเมินบางท่านในการประเมินรอบสามว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึ กษาของสถาบันที่ ถูกประเมินโดยตรง โดยทางสถาบันเฉพาะทางเสนอให้มีการเชิ ญผูท้ รงคุณวุฒิที่มีความรู ้
ความเข้าใจ ในบริ บทการจัดการศึกษาเฉพาะทางของแต่ละสถาบัน เข้าร่ วมในทีมประเมินของ สมศ. เพื่อประสานงาน
ให้ขอ้ มูลที่จาเป็ นกับทีมผูป้ ระเมินของ สมศ. และ สมศ. ควรเปิ ดโอกาสให้แต่ละสถาบันเสนอรายชื่อผูเ้ ชี่ยวชาญเข้าร่ วม
ในทีมประเมินด้วย
3) สมศ. ควรมีการจัดทาและให้น้ าหนักตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดกับทุกสถาบัน
ที่ประเมิน
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4) สมศ. ควรมี การประเมิ นทั้งด้านคุณภาพและเชิ งปริ มาณ จะได้ขอ้ มูลการประเมิ นที่ ครอบคลุมบริ บท
การจัดการศึกษาและได้ขอ้ มูลเชิงลึกของแต่ละสถาบัน
5) สมศ. ควรประสานงานกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อทาความเข้าใจ ชี้แจง เกี่ยวกับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
การดาเนิ นการประเมิ นต่างๆ เพื่อให้หน่ วยงานต้นสังกัดรั บทราบหลักการประเมิ น มาตรฐาน ตัวบ่ งชี้ เหมื อนกับ
สถานศึกษาที่ถูกประเมิน และวางแผนการกากับ ติดตาม ช่วยเหลือ สนับสนุน
6) หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการประสานงานกับสถาบันในสังกัด ในการดาเนิ นการจัดการศึกษา การรับทราบ
ผลการปฏิบตั ิงานด้านต่างๆ การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ให้มีความเข้าใจและเป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
และก่อนจะถึงวงรอบการประเมิน ทางต้นสังกัดควรมีการประสานงานกับสถาบันในกากับว่าต้องการความช่วยเหลือ
หรื อการสนับสนุนด้านใดเกี่ยวกับการประเมินบ้าง โดยมีการสัง่ การจากระดับบนลงมาระดับล่าง เพื่อให้น้ าหนักการสั่งการ
น่าเชื่อถือและทุกฝ่ ายพร้อมปฏิบตั ิตามในทิศทางเดียวกัน
7) หน่ วยงานต้นสังกัดควรเอื้ออานวยเรื่ อง กฎระเบี ยบการเบิ กจ่ายเงิ นสนับสนุ นในการจัดทาวิจยั ให้กบั
บุคลากรภายในสังกัด ให้มีความคล่องตัว และเอื้ออานวยให้กบั ผูว้ จิ ยั นาไปใช้งานได้อย่างเต็มที่ และสะดวก
8) สถาบันเฉพาะทางไม่ควรลืมเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของการจัดการศึกษาของตนเอง ไม่ควรมุ่งมัน่ ทาทุก
อย่างเพื่อเอาคะแนนการประเมินจาก สมศ. แต่ควรคานึงถึงคุณภาพผูเ้ รี ยน ผลผลิต ผลลัพธ์ที่จะออกสู่ สังคม ว่าสามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณภาพ มาตรฐานตรงกับความต้องการของสังคม ตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
9) ผูป้ ระเมิ น ควรศึ ก ษาเอกสารและลงพื้ น ที่ จ ริ ง ในการตรวจประเมิ น คุ ณภาพการจัด การศึ กษา เพราะ
สถานศึกษาบางแห่งการจัดการศึกษามีความเฉพาะทาง จึงจะทราบและเข้าใจบริ บทของสถานศึกษาได้อย่างถ่องแท้
10) ผูป้ ระเมินแต่ละคน รวมถึงทีมผูป้ ระเมินแต่ละชุด มีความคิดเห็น การแปลความหมายตัวบ่งชี้ มาตรฐาน
การประเมินที่ ไม่เป็ นไปในทิศทางเดี ยวกัน และแปลความหมายได้ไม่ตรงกันกับผูถ้ ูกประเมิน ทางสถาบันเฉพาะทาง
เสนอให้จดั ที มผูป้ ระเมิ นที่ มีมาตรฐานเดี ยวกัน เช่ น วิทยาลัยชุ มชนเสนอให้จดั ที มประเมิ นเป็ นภูมิภาค โดยภูมิภาค
เดี ยวกันใช้ทีมประเมินชุดเดียวกัน จะมีส่วนช่วยให้เข้าใจบริ บทเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ของสถานศึ กษาที่ถูกประเมินใน
ทิศทางเดียวกันมากขึ้น
11) ผูป้ ระเมินควรมีการพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ เพื่อความมีศกั ยภาพของตัวผูป้ ระเมินและส่งผลถึงคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาที่ถูกประเมิน
2.3 ข้ อเสนอแนะจากสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางตา่ กว่ าปริญญาตรี
การสนทนากลุ่มร่ วมกับสถาบันอุดมศึ กษาเฉพาะทางต่ ากว่าปริ ญญาตรี จานวน 4 สถาบันและหน่ วยงาน
ต้นสังกัด 2 หน่วยงาน รวมผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาจานวน 11 คน ได้ให้ขอ้ เสนอแนะต่อการประเมินคุณภาพภายนอกดังนี้
1) สถานศึ กษาควรมีรางวัล เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจให้กบั บุคลากรที่ รับผิดชอบงานในตัวบ่งชี้ ที่ผ่านเกณฑ์
การประเมิน และเกิดการกระตือรื อร้นในตัวบ่งชี้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์หรื อได้คะแนนน้อย
2) เนื่ องจากบุ คลากรมี การเปลี่ ยนแปลงตลอดเวลา มี การย้ายรายวัน ทาให้เมื่ อบุ คลากรคนเก่ าที่ เข้าใจการ
ประกันคุณภาพย้ายไป บุคลากรใหม่ที่มาทาหน้าที่แทนจะต้องใช้เวลาทาความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน จึงควรมี
ทีมการทางานประกันคุณภาพ เพื่อป้ องกันการหยุดชะงักเมื่อมีบุคลากรย้ายออก
3) ผูบ้ ริ หารสถาบันควรให้ความสาคัญกับการประเมินของ สมศ. และควรส่งเสริ มสถาบันทุกทาง
4) ต้นสังกัดควรมีการติดตามหรื อจัดเวทีการประเมินภายใน เพื่อเตรี ยมความพร้อมในการประเมินภายนอก
ซึ่งทางตารวจได้มีการจัดตั้งสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ (สศป.) เพื่อทาหน้าที่สอดคล้องกับ สมศ.
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5) ต้น สัง กัด ควรให้ก ารสนับ สนุ น สถาบัน ในการพัฒ นาตามข้อ เสนอแนะจากการประเมิ น ซึ่ ง ขณะนี้
ต้นสังกัดของทหารได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ในการนาข้อเสนอแนะของ สมศ. มาปรับปรุ งพัฒนาสถาบัน เช่น
สถาบันของบประมาณในการปรับปรุ งตามข้อเสนอแนะของ สมศ. ต้นสังกัดก็ให้งบประมาณอย่างเต็มที่
6) สมศ. ควรหาวิธี ส่ ง เสริ ม /มี น โยบายส่ ง เสริ ม ให้ส ถาบัน ที่ ไ ม่ ผ่า นการประเมิ น เกิ ด การพัฒ นา และ
ทุกสถาบันมีการพัฒนาที่ดีข้ ึน และควรมีการติดตามผลการพัฒนาหลังการประเมินด้วย
7) ข้อ เสนอแนะจากการประเมิ นควรเป็ นข้อเสนอแนะที่ ชัดเจนและสามารถพัฒนาได้จริ ง นอกจากนี้
ควรเป็ นข้อเสนอแนะที่เป็ นแนวทางในการพัฒนาการศึกษา ไม่ใช่ขอ้ เสนอแนะเพื่อตอบตัวบ่งชี้การประเมินเท่านั้น
8) สมศ. ควรเสริ มสร้างภาพลักษณ์การประเมินแบบกัลยาณมิตรมากขึ้น
9) เนื่องจากการประเมินของ สมศ. มีการติดต่อประสานงานโดยตรงกับสถาบันที่จะรับการประเมิน โดยไม่ผา่ น
ต้นสังกัด จึงควรดาเนิ นการแจ้งให้ทางต้นสังกัดได้ทราบทั้งก่อนการประเมินและผลการประเมิน เพื่อให้ตน้ สังกัดได้มี
รางวัลในการสร้างขวัญกาลังใจให้กบั สถาบันบ้าง หรื อต้นสังกัดจะได้ปรับการบริ หารภายใน นอกจากนี้ การแจ้งให้
ต้นสังกัดได้ทราบ ทาให้ผลการประเมินมีคุณค่ามากขึ้น เนื่ องจากที่ ผ่านมา สมศ.ไม่มีการแจ้งต้นสังกัด ทาให้ผลการ
ประเมินไม่มีผลกระทบอะไรกับสถาบัน
10) เนื่ องจากสถาบันเป็ นสถาบันเฉพาะทางตารวจ/ทหาร แต่ผูป้ ระเมินไม่ได้มาจากตารวจ/ทหาร ทาให้
ผูป้ ระเมินไม่เข้าใจบริ บทของทางสถาบันเท่าที่ควร จึงควรมีผปู ้ ระเมินภายนอกที่มาจากบริ บทเดียวกับทางสถาบันอย่าง
น้อย 1 คน
11) กลุ่มผูป้ ระเมิน ควรเป็ นกลุ่มเดียวกันในประเภทสถาบันเดียวกัน เช่น ศูนย์อบรมตารวจทุกแห่งก็ควรได้
ผูป้ ระเมินชุดเดียวกัน เป็ นต้น
12) สมศ. ควรมีการประชาสัมพันธ์เรื่ องการรับสมัครผูป้ ระเมินภายนอก เพื่อให้ตารวจ/ทหาร ได้มีโอกาส
รับทราบและเข้ามามีส่วนในการประเมินมากกว่านี้
13) สมศ. ควรมี การประชาสัมพันธ์ให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบว่า สถาบันทางทหารและตารวจก็มีการ
ประเมินเช่นเดียวกับสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรื ออุดมศึกษาทัว่ ไป
14) สมศ. ควรมีเจ้าหน้าที่หรื อที่ปรึ กษา เพื่อให้สถาบันได้ประสานงานได้ตลอดเวลา ไม่เพียงเฉพาะเวลาที่อยู่
ในช่วงการประเมินแต่ละรอบเท่านั้น
15) สมศ. ควรมีการจัดศึกษาดูงาน ให้สถาบันที่ไม่ผา่ นการประเมินหรื อได้คะแนนน้อย ได้มีโอกาสไปศึกษา
ดูงานจากสถาบันที่ผา่ นการประเมินหรื อได้คะแนนสูง เพื่อรับรู ้วา่ มีการจัดการอย่างไร และนามาปรับปรุ งพัฒนาสถาบัน
ตนเองต่อไป

อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
1. ผลการสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากรายงานการประเมินคุณภาพภายนอก เมื่อพิจารณารายกลุ่มตัวบ่งชี้ พบว่า
1.1 ด้านคุณภาพบัณฑิต ควรเพิ่มทักษะด้านภาษาและสมรรถนะที่จาเป็ นแก่บณ
ั ฑิตเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น และพัฒ นานัก ศึ ก ษาตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ อุ ด มศึ ก ษา (TQF) ซึ่ ง สอดคล้อ งกับ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) [5] ได้กล่าวถึงเหตุผลของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษาไว้
4 ประการ คือ (1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่ งจะก่อให้เกิด
ผลเสี ยแก่ประเทศไทยโดยส่ วนรวมในระยะยาว (2) การแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของ
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บัณฑิตภายในและภายนอกประเทศมีมากขึ้น (3) สถาบันอุดมศึ กษามีความจาเป็ นที่ จะต้องพัฒนาองค์ความรู ้ให้เป็ น
สากลเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากนานาชาติและ (4) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็ นที่จะต้องสร้างความมัน่ ใจให้แก่
สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
1.2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ควรแสวงหาความร่ วมมือในการวิจยั และทุนวิจยั สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ วนิ ดา [6] เกี่ยวกับปั จจัยที่เอื้อต่อการทาวิจยั ของบุคลากรสายวิชาการ พบว่า ปั จจัยหนึ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการ
ทาวิจยั ของบุคลากร คือ ตัวแปรเกี่ยวกับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายในและภายนอก ด้านเงินงบประมาณในการทา
วิจยั นอกจากนั้นจะเห็ นว่า แหล่งทุนวิจยั ที่ ทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีไม่เพียงพอ เนื่ องจากการทาวิจยั เรื่ องหนึ่ งๆ นั้น
ผูท้ าวิจยั ต้องดาเนินงานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องเสี ยค่าใช้จ่ายจานวนมาก
1.3 ด้านการบริ การวิชาการและด้า นการทานุ บารุ ง ศิ ล ปะและวัฒ นธรรม พบว่า ข้อ เสนอแนะของ
ผูป้ ระเมินเห็นสอดคล้องกันว่า ควรบูรณาการการบริ การวิชาการและการทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรี ยนการสอน ซึ่ งตรงตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 [1] มาตรา 22 กาหนด
แนวทางในการจัดการศึกษาไว้วา่ การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผูเ้ รี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้
และถือว่า ผูเ้ รี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและ
เต็มตามศักยภาพ มาตรา 24 (3) ในกระบวนการเรี ยนรู ้กาหนดไว้วา่ ให้จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้จากประสบการณ์
จริ ง ฝึ กการปฏิ บตั ิ ให้ทาได้ คิ ดเป็ น ทาเป็ น รั กการอ่านและเกิ ดการใฝ่ รู ้อย่างต่อเนื่ อง และมาตรา 24 (4) กาหนดให้
สถานศึกษาจัดการเรี ยนการสอนโดยผสมผสาน สาระความรู ้ดา้ นต่าง ๆ ได้สดั ส่วนสมดุลกัน
1.4 ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน พบว่า ควรให้ความรู ้เรื่ องการประกันคุณภาพแก่คณาจารย์
และบุคลากร ตลอดจนสร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงความสาคัญและประโยชน์ของการประกันคุณภาพ ซึ่ งสอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ ทัศน์ศิรินทร์ [7] ที่พฒั นารู ปแบบการนาผลประเมินภายนอกไปใช้ประโยชน์ ซึ่ งขั้นตอนแรกที่สาคัญคือ
การสร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
2. ผลสังเคราะห์ขอ้ เสนอแนะจากความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
พบว่า
2.1 ข้อเสนอแนะที่เห็นสอดคล้องกันทุกกลุ่มสถาบันคือ ควรส่ งเสริ มให้ทุกหน่วยงานนาผลการประเมิน
ไปใช้ประโยชน์อย่างจริ งจัง ศิ ริชัย [8] กล่าวว่า การทาให้ผลการประเมินสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้จริ งขึ้นกับ
องค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ลักษณะของการประเมิน (characteristic of the evaluation) ซึ่ งประกอบด้วย
2 องค์ประกอบย่อย คือ (1.1) กระบวนการประเมิน ที่ ควรตรงประเด็น วิธีการประเมินมีคุณภาพ ผลการประเมินที่มี
ข้อค้นพบสนองความต้องการ และมีกลยุทธ์ของการเผยแพร่ และ (1.2) ผูป้ ระเมิน ต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีทกั ษะ
ในการสื่ อสาร และองค์ประกอบที่ 2 ลักษณะของบริ บทองค์กรและผูเ้ กี่ยวข้อง (characteristic of organizational context)
ซึ่ งประกอบด้วย 2 องค์ประกอบย่อย คื อ (2.1) สิ่ งแวดล้อมขององค์กร ได้แก่ ด้านการเมือง เศรษฐกิ จ และลักษณะ
การตัดสิ นใจที่ ตอ้ งการ และ (2.2) ผูเ้ กี่ ยวข้อง ได้แก่ ทัศนคติต่อการประเมิน ความผูกผันกับการประเมิน และความ
ต้องการใช้สารสนเทศจากการประเมิน
2.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพผูป้ ระเมิน อาทิ ผูป้ ระเมินควรเป็ นผูท้ ี่สามารถแนะนามหาวิทยาลัยใน
การด าเนิ น งานเพื่ อให้บรรลุ ตามตัว บ่ งชี้ แ ต่ล ะตัว ไม่ ใ ช่ เ ป็ นเพี ยงผูต้ รวจสอบเอกสาร ผูป้ ระเมิ นควรเข้าใจบริ บท
สถาบันอุดมศึกษาที่ประเมิน ซึ่ งสอดคล้องกับสภาปฏิรูปแห่ งชาติที่มีขอ้ เสนอแนะให้ สมศ.มีมาตรการเข้มข้น ในการ
พัฒนาผูป้ ระเมินให้มีมาตรฐานทั้งด้านความรู ้ ความสามารถและจริ ยธรรม เน้นย้ าการประเมินเพื่อพัฒนา ซึ่ งต้องใช้
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ผูป้ ระเมิ นที่ มีความสามารถเสนอแนะประเด็นในการพัฒนาได้ และมี ค วามสามารถในการประเมิ นผลเป็ นสากล
เพื่อสนับสนุนการปฏิรูประบบประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาของสภาปฏิรูปแห่งชาติ [9]
2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับระบบการประเมิ น พบว่า ตัวแทนจากสถาบันอุดมศึ กษาและต้นสังกัด ให้
ข้อเสนอแนะว่า สมศ. ควรมีการจัดทาและให้น้ าหนักตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม ไม่ควรใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมดกับทุกสถาบัน
ที่ประเมิน สอดคล้องกับงานวิจยั ของประดิษฐ์ [10] กล่าวว่า เกณฑ์และมาตรฐานการประเมินควรกาหนดตามขนาดของ
สถาบันด้วย ไม่ควรใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ ตัวชี้วดั บางตัวไม่ชดั เจน ผูป้ ระเมินมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน ทั้งนี้
จากปั ญหาดังกล่าว สมศ. ได้พฒั นาแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก แนวใหม่รอบสี่ วิธีการประเมินจะไม่เน้น
เอกสาร แต่จะใช้วิธีการเชิงคุณภาพจากการสังเกต สัมภาษณ์ โดยผูป้ ระเมินภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญตามบริ บทของ
สถานศึกษากาหนด จึงไม่ใช่เป็ นการประเมินด้วยมาตรฐานเดียวหรื อที่ เรี ยกว่า One Size Fit All ดังนั้น สถานศึกษาต้อง
กาหนดมาตรฐานของสถานศึ กษาเอง ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึ กษา และ สรุ ปผลการดาเนิ นงานในรู ปแบบ
การประเมิ น ตนเอง (SAR) และ ส่ ง ให้ห น่ ว ยงานต้นสัง กัด วิเ คราะห์ แ ละก าหนดประเด็ นส่ ง ให้ สมศ. เพื่ อ เข้าไป
ตรวจสอบและยืนยันผลการดาเนิ นงานตามภารกิ จ ของสถานศึ กษา ซึ่ งเป็ นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 [11]

ข้ อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่ อไป
1. จากผลการวิ จัย พบว่า ปั ญ หาและอุ ป สรรคของการประเมิ น คื อ มาตรฐานตัว ชี้ วัด ไม่ เ หมาะสมกับ
สถาบันอุดมศึกษาบางแห่ ง เช่น สถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง ดังนั้น จึงควรมีการวิจยั และพัฒนารู ปแบบการประเมิน
คุณภาพการศึกษาสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง
2. ควรมีการศึกษาการนาผลประเมินมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษา และควรมีการพัฒนารู ปแบบการติดตาม
การนาผลประเมินไปใช้
3. ควรมีการศึกษารู ปแบบการพัฒนาผูป้ ระเมินที่ได้มาตรฐาน กรอบสมรรถนะของผูป้ ระเมิน
4. สถานศึกษาแต่ละแห่ง สามารถนาข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมิน จัดทาเป็ นงานวิจยั เพื่อส่ งเสริ ม พัฒนา
ตัวชี้วดั ที่ยงั ไม่ได้มาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดียงิ่ ขึ้น
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