
ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

170  
 

ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
Problems in the Preparation of Self-Assessment Report (SAR) of 

School of Liberal Arts, University of Phayao 
 

เฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ1* 
Chaloemphan Kaewkanta1* 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะ        
ศิลปศาสตร์ ประชากรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ จำนวน 23 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ประเภท
ได้แก่ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ใน      
การทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามเห็นว่า
ประเด็นที่เป็นปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สำคัญแบ่งเป็น 4 ด้าน คือ  1) ด้านความเข้าใจ
เกี่ยวกับตัวบ่งชี้ 2) ด้านความรับผิดชอบ 3) ด้านความถูกต้อง 4) ด้านระยะเวลา ในขณะที่ผู้ให้สัมภาษณ์พบว่า
ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่สำคัญที่สุดประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ 1) ด้านนโยบาย ควรมี        
การกำหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 2) ด้านกลยุทธ์ ควรมี       
การวางกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 3) ด้านปฏิบัติงาน ขาดการทบทวน
บทเรียนในอดีต ควรมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นน้อยที่สุด 
ขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาซึ่งการเขียนรายงานการประเมินตนเองโดยผู้บริหารเป็นกำลัง
สำคัญ และมีบทบาทที่สำคัญในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองให้ประสบความสำเร็จตามแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑ์ CUPT QA ผู้บริหารควรมีวิธีการสร้างความภาคภูมิใจในงานที่ทำ และส่งเสริมให้
บุคลากรในคณะเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาและมุ่งสู่เป้าหมายการดำเนินงานใน
ทิศทางเดียวกัน 
คำสำคัญ: ประกันคุณภาพการศึกษา เกณฑ์ CUPT QA รายงานการประเมินตนเอง 
 

Abstract 
The objective of this study aim to problems investigation in the preparation of Self-

Assessment Report of School of Liberal Arts, University of Phayao. The participants were 23 
respondents. The research instrument were 2 types; the questionnaire and interview. The 
results of study found that: Most of the respondents were experience in educational quality 
assurance more four years or 47,80 %. The respondents viewed that the problems in 
preparation of self-assessment report were 4 categories: 1) the lack of comprehension as well 
as indicators. 2) The responsibility 3) the correctness 4) the lack of time establishment. 
Moreover, during the interviewers significant of 3 elements found that: 1) Policy management 
2) Strategies management in knowledge of education quality assessment to all staff 3) lack of 
performance management and revision in the lessons learn, there were no continuous learning, 
area for improvement and development.The administrators played very significant and role in 
establishing the self-assessment report (SAR) based on CUPT guidelines of quality assurance. In 
addition, the administrators should be providing proudness in one’s work and supporting staff 
of significance in educational quality assurance in order to be in the same direction. 
Keywords: quality assurance, CUPT QA Criteria, Self-Assessment Report 
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บทนำ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561) ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั ้งย ังตระหนักถึงการทำหน้าที ่ในการผลิตบัณฑิตให้มีค ุณภาพ ตอบโจทย์  
และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จึงได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาเป็น  3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นเสมือนเครื่องมือ 
เพื่อทำหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบ และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันให้
ได้มาซึ่งข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบันอันจะนำไปสู่การกำหนดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแนวทางพัฒนาตาม
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
(TQF) อย่างต่อเนื่อง (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2558)  

มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นสถาบันการอุดมศึกษา มีหน้าที่ในการบริหารการศึกษาและดำเนินงานให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และตามยุทธศาสตร์ของการพัฒนามหาวิทยาลัย โดย
มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
(แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา, 2563) กล่าวคือ ต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ควบคู่กับพันธกิจอื่น ๆ ใน
การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะสถาบันแห่งหนึ่งของอุดมศึกษาจำเป็นต้องมีเครื่องมือท่ีช่วย
ในการติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานอันได้แก่ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ให้ความสำคัญทางกด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากระดับมหาวิทยาลัย ขยายผลลง
ไปสู่ยังระดับคณะ และระดับหลักสูตร ทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน ซึ่งถือว่าเป็นภารกิจ
อย่างหนึ่งที่ได้กำหนดเอาไว้ในทิศทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีหน้าที ่ในการดำเนินงานตามพันธกิจทั ้ง 4 ด้าน และ          
การประกันคุณภาพการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงได้มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง(Self-
Assessment Report) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการดำเนินงานของคณะ อย่างไรก็ตามสถติิ
การเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา มักพบปัญหา คือ การเขียน
รายงานยังขาดความต่อเนื่อง ไม่มีการเก็บข้อมูลในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน ผู้เขียนรายงานการประเมินตนมีเพียง
คนเดียว ภาระงานที่เพิ่มมากขึ้นจากการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ข้อมูลที่ได้ไม่ตรงกับความต้องการ 
และไม่เป็นไปตามรอบของการประเมินคุณภาพการศึกษา (เฉลิมพันธ์, 2562) ซึ่งแนวทางหนึ่งที่จะขจัดปัญหาที่
กล่าวมานี้ให้หมดไป คือ การวางระบบบริหารกิจกรรมอย่างเหมาะสม ซึ่งแน่นอนที่สุดว่าควรจะมีการดำเนินงาน
ตามแนวทางของวงจรคุณภาพ (PDCA) เพื่อให้เกิดการดำเนินงานตั้งแต่กระบวนการเตรียมการ การลงมือปฏิบัติ 
การติดตามตรวจสอบ และการนำผลการประเมินกลับมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของคณะ  

จากการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้วจิัยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
กระบวนการในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองที่ยังก่อให้เกิดปัญหาในขั้นตอนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งบุคลากรยังขาดความรู้และความชำนาญ รวมถึงไม่เข้าใจในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเท่าที่ควร ทำให้
ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแสดงความคิดเห็นในระดับคณะ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่
จะศึกษาปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ทราบถึง
ปัญหาที่เกิดขึ ้นในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองและนำไปประยุกต์และปรับปรุงการดำเนินงานให้มี 
ความสอดคล้องกับนโยบาย ทิศทางการดำเนินงานของคณะศิลปศาสตร์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้วิธีการผสมของวิธีการวิจัยเชิงปริมาณกับเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัญหาใน     
การจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ของผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
และเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561  
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ประชากรในการวิจัย 
การศึกษาในครั้งนี้ ใช้ประชากรทั้งหมด ได้แก่ ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพการศึกษา รวมจำนวนทั้งสิ้น 23 คน 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

งานวิจัยครั้งนี้เลือกใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ได้แก่  
1. การใช้แบบสอบถาม ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ตอนคือ 

1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ ประสบการณ์ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และบทบาท
หน้าที่ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง  

1.2 ตอนที่ 2 ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และแนวทางการแก้ไขแยกเป็น        
4 ด้าน ได้แก่ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ีด้านความรับผิดชอบด้านความถูกต้องด้านระยะเวลา 

2. การสัมภาษณ์ กับผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 7 ท่าน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
จัดทำรายงานการประเมินตนเอง หรือการลงมือเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ 
ซึ่งจะมีประเด็นคำถามสำหรับการสัมภาษณ์อยู่แล้ว และให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทำหน้าที่ในการเล่าเรื่องราวและวิธีการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองออกมา โดยที่ผู้วิจัยนั้นจะนำคำพูดเหล่านั้นมาทำการแปลผลอีกครั้งหนึ่ง 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลของการประเมินคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2561 ด้วยการแจก
แบบสอบถามเพื่อการสำรวจปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ ประจำปี
การศึกษา 2561 ให้แก่ประชากรในการวิจัยในเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2562 โดยทำการแจกแบบสอบถาม
ทั้งสิ้นจำนวน 23 ชุดและได้กับแบบสอบถามคืนมา 23 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100 และทำการสัมภาษณ์กับกลุ่ม
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์อีกจำนวน 7 คน 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ข้อมูล ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

1.  ใช้การคำนวณหาค่าเฉลี่ย ความถี่ ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปใน
การวิเคราะห์ข้อมูล  

2.  ใช้การพรรณนาข้อมูลเชิงคุณภาพจากแบบสอบถามที่เกี ่ยวข้องกับปัญหาในการจัดทำรายงาน       
การประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยแบ่งปัญหาออกเป็นรายด้านจำนวน 4 ด้าน  

3. ใช้วิธีการสัมภาษณ์กับกลุ่มผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาจากกการสัมภาษณ์ 
 

ผลการวิจัย 
 จากการวิจัยในครั้งนี้พบว่า ประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 69.60 และ
เพศชายร้อยละ 30.40 โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ ร้อยละ 69.60 และผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์ที่กำกับตัวบ่งช้ี ร้อยละ 30.40 และมีประสบการณ์
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า 4 ปี คิดเป็นร้อยละ 47.80 รองลงมาคือ มีประสบการณ์ด้าน 
การประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง 1-2 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.40 และระหว่าง 3-4 ปี ร้อยละ 17.40 
ตามลำดับ  

ด้านของความรู้ความเข้าใจ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง และเข้าใจความหมายของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ คิดเป็นร้อยละ 100  ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT QA ที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 95.70 และไม่มีความเข้าใจ
ในแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ที่สามารถเช่ือมโยงกับประเด็นการประกันคุณภาพการศึกษาได้ ร้อยละ 91.3 

ด้านปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 90.30 
แบ่งเป็น 2 ด้านตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ ดังนี้  
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ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็น  
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ด้านความรับผิดชอบ ด้านความถูกต้อง และด้านระยะเวลา 
(ตารางที่ 1)  

แนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองระดับคณะของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา แยกเป็นรายด้าน 4 ด้าน ดังนี้ 1) ด้านความเข้าใจในตัวบ่งชี้ มีแนวทางในหารแก้ไขปัญหา 
คือ การสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรทุกระดับ การหาข้อมูลและเตรียมข้อมูลสำหรับตัวบ่งชี้ก่อนการประชุม
ดำเนินงาน สร้างวิธีการหรือมาตรการในการเรียนรู้ตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ (ตารางที่ 2) 

 
ตารางที ่ 1 ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ได้จากคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามและ        

การสัมภาษณ์แยกเป็นรายด้าน  
ปัญหารายด้านของ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมนิตนเอง 

ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี ้ 1. การทำความเข้าใจกับบุคลากรและผู้บริหารคณะ 
2. ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังไม่เข้าใจในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

ด้านความรับผิดชอบ 1. การแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ บางตัวบ่งชี้ที่มีผู้รับผิดชอบหลายคน 
2. การรวบรวมเอกสารจากบุคลากรหลายฝ่าย 

ด้านความถูกต้อง 
1. ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา 
2. เทคนิคการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ 
3. ข้อมูลที่ได้มาแต่ละหน่วยไม่ตรงกัน 

ด้านระยะเวลา 
1. ยังไม่มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบ ทำให้ข้อมูลกระจัดกระจายใช้เวลาในการเก็บหรือ

รวบรวมข้อมูลนาน 
2. ระยะเวลาในการส่งข้อมูลเพื่อรวบรวมเข้าเล่มรายงานการประเมินตนเองค่อนข้างช้า 

  
ตารางที ่ 2 แนวทางในการแก้ไขปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จากคำถามปลายเปิดในแบบสอบถามและการสัมภาษณ์แยกเป็นรายด้าน 
การแก้ไขปัญหาแยกรายด้าน แนวทางการแก้ไข 

ด้านความเขา้ใจเกีย่วกบัตวับง่ชี ้

1. การสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรทุกระดับ 
2. การแสดงตัวอย่าง, ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับพันธกิจที่ผู้บริหารรับผิดชอบ 
3. ควรมีการหาข้อมูลและเตรียมข้อมูลด้วยตนเอง ก่อนจะมีการจัดประชุมหรือดำเนินงาน 

เพื่อให้สามารถตามประเด็นที่รับผิดชอบได้รวดเร็วขึ้น 
4. จัดกิจกรรมหรือการสร้างวิธีการมาตรการในการเรียนรู้ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ 

ด้านความรับผิดชอบ 
1. มีการระดมความคิดเห็น และแบ่งงานที่ต้อองรับผิดชอบก่อนจะมอบหมายให้มีการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง 
2. ดำเนินการประสานงานล่วงหน้าและคอยติดตามอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง 

ด้านความถูกต้อง 

1. ต้องมีการประชุมเพื่อนับเอาข้อมูลล่าสุดเป็นพื้นฐานตั้งในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ 

2. จัดอบรมเทคนิคดังกล่าวให้แก่ผู้รับผิดชอบและผู้กำกับตัวบ่งชี้ 
3. ประชุม หารือข้อมูลที่ใช้ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด 

ด้านระยะเวลา 
1. จัดทำระบบบการจัดเก็บเอกสารและข้อมูล 
2. ทบทวนเอกสารทุก 3 และ 6 เดือน 
3. มีการเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เนิ่น ๆ 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์กับผู้บริหารที่กำกับตัวบ่งช้ีสำหรับปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (ตารางที่ 3) เมื่อทำการแยกรายด้าน พบว่า มี 3 ด้าน ได้แก่  
1. ด้านนโยบาย คือ การกำหนดนโยบายและแผนงานของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินคุณภาพบ่อย ทำให้ผู้รับผิดชอบต้องทำการเรียนรู้เกณฑ์ใหม่อยู่เสมอ แผนกลยุทธ์ของ
คณะศิลปศาสตร์ เป็นตัวช้ีวัดที่สำคัญสามารถเป็นแนวทางให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอีกช่องทางหนึ่ง  
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2. ด้านกลยุทธ์ คือ ระดับคณะควรมีการกำหนดกลยุทธ์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้เขียนรายงานการประเมินตนเองจำเป็นต้องมีกลยุทธ์/เทคนิคในการเขียนรายงานเพื่อให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน  

3. ด้านปฏิบัติงาน คือ ขาดการทบทวนบทเรียนในอดีต ควรมีการเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื ่อง เพื่อให้ข้อผิดพลาดแบบเดิมเกิดขึ้นน้อยที่สุดขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้ได้ข้อมูลมาซึ่ง         
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
 
ตารางที่ 3 ข้อสรุปที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องและมีหน้าที่รับผิดชอบในตัวบ่งชี ้การประกัน

คุณภาพการศึกษาที่มีปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเกิดจาก แบ่งเป็นรายด้าน ได้แก่ 
ด้านนโยบาย ด้านกลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน  

ด้านนโยบาย ด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน 
1. การกำหนดนโยบายและแผนงานของ

คณะให้สอดคล ้องก ับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยมีถึง 21 วาระ รวมไปถึง
การแจ้งนโยบายและการติดตามงาน
นโยบายและแผนเข้าไปด้วย 

2. ม ีการเปล ี ่ยนเกณฑ ์การประเมิน
คุณภาพบ่อย ทำให้ผู้รับผิดชอบต้องทำ        
การเรียนรู้เกณฑ์ใหม่อยู่เสมอ ๆ 

3. แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ เป็น
ตัวชี้วัดที่สำคัญสามารถเป็นแนวทางให้
ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันอีก
ช่องทางหนึ่ง 

 

1. การสร้างความรู ้ความเข้าใจในการ
จัดทำรายงานการประเมิน ควรมีการลง
ไปในระดับหลักสูตรด้วย เพื่อให้มีการ
รายงานผลของข้อมูลในระดับหลักสตูร
อย่างถูกต้อง หากคณะจะนำมาใช้เพื่อ
พัฒนาการดำเนินงานต่อไป 

2. แผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์มี
ทั ้งหมด 61 ตัวชี ้ว ัด ซึ ่งบุคลากรที่
ร ับผ ิดชอบจะเข ้าใจในบางส ่วนที่
เก ี ่ ยวข ้องก ับหน ้ าท ี ่ ท ี ่ ตนเองได้
รับผิดชอบเท่านั้น 

3.  ข าดระบบก า รจ ั ดทำ ร า ย ง า น            
การประเมินตนเองที่มีประสิทธิภาพ 

4. คณะ มีกระบวนการดำเนินงานและให้
ท ุกคนเข ้ามาร่วมด้วยช่วยก ัน แต่
อย่างไรก็ตามยังมีการให้ความร่วมมือ
ไม่มากเท่าที่ควร ทั้งการได้มาซึ่งขอ้มูล
ในการทำรายงานการประเมินตนเอง 
จะต้องมีการประสานงานหลายฝ่าย 
และเจ้าหน้าที ่ที ่รับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้จะต้องทำหน้าที่ในการทวนสอบ 
ตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง 

5. การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
ผู ้เขียนควรมีกลยุทธ์ และเป็นผู ้ที ่มี
ความรู ้ความเข้าใจในตัวบ่งชี ้ เข้าใจ
ว ิธ ีการเข ียนให้ข้อมูลไปในทิศทาง
เดียวกันให้ได้ 

 

1. ขาดการทบทวนบทเรียนในอดีต ควรมี
การเรียนรู้ ปรับปรุง และพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ข้อผิดพลาดแบบเดิม 
เกิดขึ้นน้อยที่สุด 

2. ประกันคุณภาพการศึกษา ช่วยพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรวมไปถึงการ
นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาเพื่อพัฒนา     
การดำเน ินงานลงไปท ั ้ งในระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ ทำให้มี
ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 

3. ประกันคุณภาพการศึกษา เป็นภาระที่
เพิ่มมากขึ้นจากงานสอน และงานประจำ 

4. ขาดการทำงานและเป้าหมายที่ไปใน
ทิศทางเดียวกันของทั้งองค์กร 

5. ภาระงานประจำที่มีอยู่มากเกิน ทำให้
ไม่มีเวลาทำรายงานการประเมินตนเอง 
และไม ่สามารถส ่ งรายงานไปยั ง
หน่วยงานตามระยะเวลาที่กำหนด 

6. ผู้บริหารส่วนใหญ่มีทักษะ และความ
ชำนาญในการเข ียนรายงานการ
ประเมินตนเองได้เป็นเอกลักษณ์และ
สามารถเขียนออกมาได้เป็นเรื่องราว 

7. ขาดขวัญ และกำลังใจในการทำงาน 
รวมถึงไม่มีความภาคภูมิใจในงานที่ทำ 
ไม ่เข ้าใจในตัวบ่งช ี ้  และไม่เต ็มใจ
ทำงานดังกล่าวฯ 

8. ขาดการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย เพื่อให้
ได ้ข ้อม ูลมาซ ึ ่ งการเข ียนรายงาน       
การประเมินตนเอง 

9. ระยะเวลาในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาเร็วกกว่าปีก่อน แต่ก็เป็น   
การดีให้บุคลากรมีความตื ่นตัวและ
พร้อมทำความเข ้าใจก ับการเข ียน
รายงานการประเมินตนเองมากยิ่งขึ้น 
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สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปได้ว่า ปัญหาจากการทำรายงานการประเมินตนเองในฐานะของผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแบ่งออกเป็น    
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเข้ารู้ความเข้าใจในตัวบ่งช้ีคุณภาพ ด้านความรับผิดชอบต่อการดำเนนิงาน ด้านความถูก
ต้อง มีการติดตามและตรวจสอบความแม่นยำของข้อมูลที่ได้รับ และด้านระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเอง นั่นหมายความว่า หน่วยงานจำเป็นต้องมีกิจกรรม/โครงการเพื่อ
สนับสนุนการสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำรายงานประเมินตนเองเพิ่มมากขึ้นให้กับบุคลากร ในฐานะของ
ผู้ให้สัมภาษณ์ (ผู้บริหาร) ปัญหาการจัดทำรายงานการประเมินตนเองแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านนโยบาย ด้าน    
กลยุทธ์ และด้านการปฏิบัติงาน 
 

อภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี ้เพื ่อศึกษาปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งเอาไว้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ ในด้านของความรู้ความเข้าใจพบว่า  ผู ้ตอบแบบสอบถามยังขาดความรู้ 
ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง และเข้าใจความหมายของตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ คิดเป็น ร้อยละ 100  
ขาดความรู้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ CUPT QA ที่เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 
95.70 และไม่มีความเข้าใจในแผนกลยุทธ์ของคณะศิลปศาสตร์ที ่สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นการประกัน
คุณภาพการศึกษาได้ ร้อยละ 91.3 

จากแบบสอบถามสามารถอภิปรายผลการวิจัยในประเด็นปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะของคณะศิลปศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งช้ี ได้แก่ การทำความเข้าใจกับบุคลากรและผู้บริหารคณะ ยังไม่
สามารถเข้าใจตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุดีพร (2555) 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีปัญหาในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งหมด 9 ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ      
2) ด้านความร่วมมือ 3) ด้านการติดตามและประเมินผล 4) ด้านกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านภาวะผู้นำ 7) ด้านระบบข้อมูล 8) ด้านอุปกรณ์ 9) ด้านสถานที่ 
นอกจากกนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธวัชชัย (2557) พบว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบมากที่สุดของสถาบัน
และหน่วยงานคือ ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีอีกทั้งไม่มีระบบถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์และตัวชี้วัดที่เหมาะสม รวมถึงไม่มีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลอย่างชัดเจนและเป็น
ระบบ โดยแผนการอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านประกันคุณภาพการศึกษายังไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของบุคลากรอย่างแท้จริง  

2) ด้านความรับผิดชอบ ได้แก่ การแบ่งหน้าที ่รับผิดชอบบางตัวบ่งชี ้ที ่มีผู ้รับผิดชอบหลายคน         
การรวบรวมเอกสารมาจากบุคลากรหลายฝ่าย รวมถึงทำให้ขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร กระบวนการ
ทำงานเป็นทีมที่มุ่งไปยังเป้าหมายและทิศทางการดำเนินงานเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญในการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง สอดคล้องกับผลการวิจ ัยของ งามพิศ (2560) พบว่า กระบวนการมีส ่วนร ่วมและ       
การมอบหมายความรับผิดชอบของบุคลากรทั้งการวางแผนการดำเนินงาน การให้ข้อเสนอแนะ การทำงานด้วย
ระบบ PDCA ทั้งบุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน ผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี ่ยวข้องในระดับคณะ 
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ นันทกา (2549) และ ถิรนันท์ (2553) ปัญหาในการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองต้องมีการมอบหมายภาระความรับผิดชอบ มีการกำหนดขอบเขตของงาน การเช่ือมโยง 
ประสานงาน และสื่อสารไม่ทั่วถึงทั้งองค์กร และหน่วยงานหรือแผนกที่ต้องร่วมกันให้ข้อมูลนั้นให้ความร่วมมือ
ค่อนข้างน้อย 

3) ด้านความถูกต้อง ได้แก่ ความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา เทคนิคการนำเสนอข้อมูลทางสถิติ ข้อมูลที่
ได้มาจากแต่ละหน่วยงานไม่ตรงกัน ซึ่งสัมพันธ์กับ รุ่งเรือง (2560) และ Puangkhajorn et al. (2018) พบว่า การ
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ประกันคุณภาพการศึกษาที่ดีจะต้องมีการวัดและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ โดยให้บุคลากรมีการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล    
ตามองค์ประกอบและตัวช้ีวัดตามแนวทางและนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ด้านระยะเวลาพบว่า ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลค่อนข้างนาน เนื่องจากมีการกระจายการเก็บ
ข้อมูลแต่ละหน่วย การจัดทำรายงานการประเมินตนเองทำให้มีภาระงานเพิ่มขึ้นจากงานสอนและภาระงาน
ประจำ เนื่องจากจำนวนของผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบมีภาระงานท่ีต้องรับผิดชอบหลายด้านพร้อมกัน 
ทำให้มีเวลาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองค่อนข้างน้อย สอดคล้องกับงานวิจัยของ อุมาภัณฑ์ (2546) 
พบว่า บุคลากรเห็นว่างานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการสร้างภาระงานที่เพิ่มเติมจากงานประจำ ใช้เวลาที่
มากขึ้น และมีความเครียดความเหน็ดเหนื่อยเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย ของ นันทกา 
(2549) พบว่า ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติมีภาระหน้าที่รับผิดชอบหลายด้วยพร้อมกัน ส่งผลให้ไม่มีเวลาในการจัดทำ
และเตรียมข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาสัมพันธับคำกล่าวของ จำรัส (2545) ที่ว่า “ปัญหาความเข้าใจผิด
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่เข้าใจกันว่าการประกันคุณภาพการศึกษานั้น เป็นการเพิ่มภาระให้กับ
บุคลากร จึงไม่สามารถทำเรื่องการประกันคุณภาพได้อีก” 
 ประเด็นจากแบบสัมภาษณ์สามารถอภิปรายผลการวิจัยปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ ของคณะศิลปศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

1) ด้านนโยบาย โดยคณะจะต้องมีการกำหนดนโยบายและแผนงานให้มีความสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการวางนโยบายในการผลักดันและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้
ความเข้าในในการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง 

2) ด้านกลยุทธ์ มองว่าคณะ มีการกำหนดกลยุทธ์และเทคนิคในการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองและสร้างการรับรู้ และให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงมีกลยุทธ์ในการกำกับ ติดตาม 
และตรวจสอบการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

3) ด้านการปฏิบัติงาน ยังขาดกระบวนการในการทบทวนบทเรียนในอดีต และการทำงานที่มอง
เป้าหมายในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
ข้อเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร 
2. การศึกษานี้มีเพียงประเด็นที่เป็นปัญหาในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเท่านั้น หากมี    

การศึกษาวิจัยต่อไป ควรมีการศึกษาถึงทัศนคติที่มีต่อการประกันคุณภาพการศึกษาแยกเป็นรายประเด็น เพื่อ
เป็นข้อมูลสะท้อนการตัดสินใจของผู้บริหารต่อไป 

3. ควรมีการนำผลการวิจัยนี้ขยายลงสู่การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรหรือ AUN QA เพื่อให้ได้
ข้อมูลที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองพร้อมทั้งหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวฯ  
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