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การเขารวมโครงการศึกษาดูงานเรื่อง  “ การประกันคุณภาพและทิศทางการปฏิรูปการ 
อุดมศึกษาในสหราชอาณาจักร ”  จัดโดยศูนยภูมิภาคการอุดมศึกษาและการพัฒนา (SEMEO  RIHED) 
รวมกับ  International  Training ,  Research  and  Education  Consortium  ระหวางวันที่  18 – 26 
ตุลาคม  2551  ณ  สหราชอาณาจักรของคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยเกริก  ประกอบดวย  ดร.เบญจา 
มังคละพฤกษ  อธิการบดี    ดร.ดรุณี  ชูประยูร  คณบดีคณะศิลปศาสตร   ดร.เพ็ญประภา   ภัทรานุกรม 
ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา   และอาจารยเกริกกอง  มังคละพฤกษ   ผูอํานวยการ 
หลักสูตรปริญญาตรีศูนยบางพลีเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกในดานตางๆ โดยเฉพาะ 
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้การเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสถาบันอุดมศึกษาและหนวยงาน 
ดานการอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา  8  แหง  ไดแก  University    of    Oxford  , 
University    of    Cambridge  ,    King’s    College  London  ,    University    of    Gloucestershire  , 
University    of    Westminster  ,    Quality    Assurance    Agency  ,    Department    for    Innovation 
University    and    Skills  ,  และ  Universities   UK  ทําใหไดเปรียบเทียบระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของสหราชอาณาจักรกับประเทศไทย   โดยศึกษาความคลายคลึงและความแตกตางของ 
ระบบการประกันคุณภาพในแตละมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในสหราชอาณาจักรมีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
เพียง  1  แหง  คือ  University  of  Buckingham  ซึ่งตามกฎหมายไมตองเขารับการรับรองคุณภาพโดย 
กระบวนการประกันคุณภาพ  แตเสนอขอทําประกันคุณภาพเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยรัฐ  ในการศึกษา 
ครั้งนี้เพื่อนํามาปรับและประยุกตใชในมหาวิทยาลัยเกริก  โดยมุงพัฒนา  ปรับปรุง  คุณภาพทาง 
วิชาการในดานตาง ๆ ใหดียิ่งขึ้น  อาทิ  ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและสอดคลองกับความตองการ 
พัฒนาประเทศ  พัฒนาคุณภาพอาจารย  และพัฒนาคุณภาพบัณฑิต  นอกจากนี้ยังมีนโยบายปรับปรุง 
ดานกายภาพใหมีบรรยากาศที่เอ้ือตอการเรียนรูยิ่งขึ้น  สิ่งสําคัญที่คณะผูศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย 
เกริกไดจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้คือไดสรางเครือขายผูบริหารสถาบันอุดมศึกษารัฐและเอกชน  ได 
ประสานความรวมมือกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และศูนยภูมิภาคเอเชียตะวันออก 
เฉียงใตวาดวยการอุดมศึกษาและการพัฒนาทําใหไดกัลยาณมิตรเพิ่มขึ้น 

ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเกริกในฐานะมหาวิทยาลัยเอกชนไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ
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การศึกษา  โดยมหาวิทยาลัยเกริกมีความมุงมั่นในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการศึกษา  เปาหมายสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพใหเกิดขึ้นกับผูเรียน   และเปนที่พึงพอใจ 
ตอชุมชนและสังคม  ดังนั้นการดําเนินการใหไดตามเปาหมาย  ระบบการประกันคุณภาพกับระบบการ 
บริหารจัดการจึงผสมกลมกลืนกันกับกระบวนการทํางานของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  พรอมนําผลที่ 
ประเมินมาปรับปรุงอยางตอเนื่องดวยกระบวนการคุณภาพใหเปนวัฒนธรรมคุณภาพ  และปรับปรุง 
อยางตอเนื่องในทุกกระบวนการอยางเปนระบบ  ที่เกี่ยวพันเชื่อมโยงและสงผลตอกันจนเกิดผลผลิตและ 
ผลลัพธตามเปาหมาย 

ในกระบวนการทางระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  มีองคประกอบยอยสําคัญ  3 
ขั้นตอน  คือ   การพัฒนาคุณภาพ  การตรวจติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 

1.  การพัฒนา / ควบคุมคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนากิจกรรมและปจจัยตาง ๆ ในกระบวนการระบบคุณภาพ 

เชน  การบริหารจัดการ  การกํากับดูแล  การสนับสนุนชวยเหลือ  การติดตามประเมินผล  การนําผลมา 
พัฒนาอยางตอเนื่อง  เพื่อใหสงผลตอคุณภาพของมหาวิทยาลัย  การพัฒนาคุณภาพที่สําคัญ  คือ  การ 
สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝายไดพัฒนางานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด 
เริ่มจากการพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสูการพัฒนางานในหนาที่ที่ตนเองกํากับดูแลอยู  มีการทบทวนผลการ 
ดําเนินงานอยางมีความรับผิดชอบตอสังคมใหเปนไปตามมาตรฐานคุณภาพ  โดยมีการปรับปรุงอยาง 
ตอเนื่อง 

อนึ่ งการพัฒนาคุณภาพถือเปนปจจัยที่ สํ าคัญของระบบการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนและใหความสนใจในการพัฒนาคุณภาพ  โดยมีกระบวนการในการพัฒนา  2 
กระบวนการ 

1.1  กระบวนการพัฒนาสูคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกริกมีการพัฒนาระบบคุณภาพมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน 

เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการการศึกษา   ดังนี้ 
•  กําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพ  หมายถึง  ขอกําหนดที่เกี่ยวกับลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค 

ใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย  เพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง  ( benchmarking )  สําหรับสงเสริมและ 
กํากับดูแลการตรวจสอบ  การประเมินผล  และการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปตามกรอบมาตรฐาน 
การศึกษาของชาติ  ซึ่งมี  3  มาตรฐาน  ( สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  2548 : 15 )  คือ 

มาตรฐานที่  1  คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงคทั้งในฐานะพลเมืองและพล 
โลก  คนไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุข
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มาตรฐานที่  2  แนวการจัดการศึกษา  จัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญ 
และการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน 

มาตรฐานที่  3  แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู  การสรางวิถีการเรียนรูและ 
แหลงการเรียนรูใหเขมแข็ง 

•  การพัฒนาคุณภาพ  ไดแก  กลไกการพัฒนาและกระบวนการปรับปรุงกลไก 
การพัฒนาคุณภาพ   ประกอบดวย 
1)  กลไกดานนโยบายและดานแนวทางการบริหาร 
2)  กลไกดานแผนยุทธศาสตร / แผนงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
3)  กลไกดานคณะกรรมการในระดับตาง ๆ 
4)  คูมือตาง ๆ  เชน  คูมือประกันคุณภาพ  คูมือบุคลากร  และเอกสาร 

สนับสนุนอื่น ๆ 
5)  การสรางเครือขายการประกันคุณภาพทั้งในมหาวิทยาลัย  คือ  ระหวาง 

หนวยงานที่มีเครือขายและเครือขายบุคคล   และภายนอกมหาวิทยาลัย 
คือ  ระหวางหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ 

•  การบันทึกผลการพัฒนาเพื่อประมวลเปนการสรางความรูใหมและเผยแพร 
1.2  กระบวนการปรับปรุงคุณภาพ 

หมายถึง  วิธีการหรือขั้นตอนในการปรับปรุงคุณภาพ  ซึ่งเกิดจากการตรวจติดตาม 
และประเมินผลการทํางานตามโครงการหรือกิจกรรมแลวปรากฏวามีขอบกพรองที่ตองปรับปรุงและ 
นํามาทําเปนแผนปรับปรุง   โดยกําหนดเปาหมายเฉพาะที่ตองการปรับปรุง  รวมทั้งปจจัยสนับสนุน 
เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย 

สําหรับกลไกในกระบวนการปรับปรุง  มหาวิทยาลัยเกริกพิจารณาใชกระบวนการ 
ปรับปรุงจากภายในดวยวิธีการจัดประชุมยอยหรือการเทียบเคียงภายในองคกรเอง   สําหรับกระบวนการ 
ปรับปรุงจากภายนอกองคกร  โดยวิธีการใชแหลงปจจัยภายนอกมาชวย  หรือการใชบุคคลภายนอก 
ผูทรงคุณวุฒิ  มาใหความรู  โดยกระบวนการสรางคุณคาและกระบวนการสนับสนุน 

กระบวนการสรางคุณคา  หมายถึง  กระบวนการที่มีความสําคัญในการปฏิบัติตาม 
ภารกิจ  เชน  ลักษณะการใหบริการ  ความตองการทางดานเทคโนโลยี  การจัดการสารสนเทศ  เปนตน 

กระบวนการสนับสนุน  หมายถึง  กระบวนการที่สนับสนุนใหกระบวนการสราง 
คุณคาบรรลุเปาหมายกระบวนการสนับสนุน  เชน  ทรัพยากรบุคคล  การเงินและบัญชี  การจัดสิ่ง 
อํานวยความสะดวก  เปนตน
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2.  การตรวจติตตามคณุภาพ 
การตรวจติดตามคุณภาพเปนการตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตาม 

มาตรฐานเชิงคุณภาพที่กําหนดขึ้นตามมาตรฐานกลางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
( สกอ. )  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ( สมศ. )  และของมหาวิทยาลัย 

การตรวจติดตามคุณภาพเปนการตรวจสอบผลการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใน 
ระบบและกลไกคุณภาพ  โดยเนนที่กระบวนการประกันคุณภาพวาทําไดหรือไม  มีหลักฐานตามรายงาน 
หรือไม  เพื่อดูวาไดดําเนินงานหรือมีหลักฐานแสดงการทํางานจริง   มี  2  ขั้นตอน  คือ 

2.1  การตรวจติดตามคุณภาพภายในระดับคณะ / สถาบัน  / สํานัก / ศูนย    โดย 
คณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งในสวนของหนวยงานและของมหาวิทยาลัย 

2.2  การติดตามคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  โดยมีแนวปฏิบัติในกระบวนการติดตาม 
คุณภาพ  ซึ่งจะติดตามตรวจสอบจากเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  ( Self  Assessment  Report 
- SAR )  พรอมหลักฐานเอกสาร  เมื่อตรวจสอบแลวจึงรายงานตอมหาวิทยาลัย  และนําผลมาปรับปรุง 
ระบบประกันคุณภาพในการดําเนินงานประกันคุณภาพใหมีประสิทธิภาพ 

3.  การประเมินคุณภาพ 
การประเมินคุณภาพ  เปนการติดตามตรวจสอบวานโยบายคุณภาพไดนําไปปฏิบัติจน 

บรรลุวัตถุประสงคหรือไม   ประกอบดวย 
3.1  การประเมินลําดับแรก  คือการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานคุณภาพ  ซึ่ง 

ผูเกี่ยวของในระบบคุณภาพทุกขั้นตอนตองประเมินผลงานตนเองวาเปนตามวัตถุประสงคหรือตาม 
รูปแบบรายละเอียดอยางสม่ําเสมอถูกตอง   จัดเปนมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อใชเปนฐานการ 
ปฏิบัติงาน   ถาหากไมเปนไปตามที่กําหนดไวจักไดรีบทบทวนแกไข 

3.2  ประเมินโดยบุคคลที่สอง  เปนการประเมินจากบุคคลภายในหรือบุคคลภายนอกที่มี 
สวนไดสวนเสียมาประเมินคุณภาพ  ถือวาเปนสวนสําคัญในการตรวจสอบผลผลิตวาเปนที่พึงพอใจ 
หรือไม   มีสวนใดตองปรับปรุงแกไขตามระบบคุณภาพ 

3.3  ประเมินโดยบุคคลที่สาม  เปนการประเมินโดยองคกรหรือตัวแทนองคกรมาตรฐาน 
ไดแก  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  เพื่อประเมินวาผลผลิต  กระบวนการผลิต 
และการใหบริการทั้งระบบเปนไปตามมาตรฐานหรือเปาหมายเพียงใด 

ภายหลังจากการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกใชกลไก  คือ  กระบวนการ 
ปรับปรุงจากผลลัพธที่ไดจากการประเมินคุณภาพ   มากําหนดเปนแผนการปรับปรุงเพื่อนําไปสูวงจรการ 
พัฒนาคุณภาพตอไปตามหลักการ  PDCA  ( Plan  Do  Check  Action )
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อนึ่งมหาวิทยาลัยเกริกมีการดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  ตั้งแตป 
การศึกษา 2545  ทั้งนี้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องทุกปการศึกษาจนถึง 
ปจจุบัน   ดังนี้ 

ปการศึกษา  2545  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา  2546  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา  2547 ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  จากสํานักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา  ( สมศ.) โดยมีคณะกรรมการตรวจประเมิน  4  ทาน  ไดแก 
1.  ดร. ชุมพล   พรประภา  2.  รศ.ดร. สุนีย   มัลลิกะมาลย  3.  รศ. ดร.ธนวดี   บุญลือ   และ  4.  ดร. 
อรุณี  สําเภาทอง  ทั้งนี้คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา  2548  มีคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  3.43 
( จาก 5 คะแนน ) 

ปการศึกษา  2549  ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก  จาก สํานักงาน 
รับรองมาตรฐานและประเมินผลการศึกษา  ( สมศ.)  โดยมีคณะกรรมการตรจประเมิน  3  ทาน  ไดแก 
1.  ศ.ดร. ชัยยงค  พรหมวงศ  2. รศ.ดร. พุทธกาล  รัชธร    และ  3.  ดร.สุทธศรี  วงษสมาน  ทั้งนี้ 
คะแนนผลการตรวจประเมิน  4.35  อยูในระดับ ดี 

ปการศึกษา  2550  มีคะแนนผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  2.56  อยู 
ในระดับ    ดีมาก  ( จาก  3  คะแนน )  ทั้งนี้ปการศึกษา  2550  เปนปแรกที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ( สกอ. )  กําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
โดยมีบุคคลภายนอกอยางนอยครึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ  ในการตรวจประเมินครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย 
ไดเชิญคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก  3  ทาน  ไดแก  1.  รศ.ดร. เสนห   เอกะวิภาต  2. 
ศ.ดร. สุมาลี   สังขศรี    และ  3.  ผศ.ดร. พันธศักดิ์  พลสารัมย 

ขณะนี้มหาวิทยาลัยกําลังเตรียมการตรวจประเมินประจําปการศึกษา  2551  โดยมี 
เปาหมายในการจัดสงรายงานการประกันคุณภาพประจําปการศึกษา  2551  ภายในวันที่  30 กันยายน 
2552  ( ภายหลังสิ้นสุดปการศึกษา  120  วัน  )  ตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา ( สกอ. )


