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ปัจจุบนั การศึกษาของประเทศกำลังตกอยูใ่ นกระแสแห่งคุณภาพ สถานศึกษาทุกระดับมีการตืน่ ตัว และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของตนอย่างเข้มข้น สถาบันอุดมศึกษาก็ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด
และได้กำหนดให้มรี ะบบประกันคุณภาพและรับรองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เป็นยุทธศาสตร์หนึง่ ของการปฏิรปู อุดมศึกษาไทย
การประกันคุณภาพการศึกษาอุดมศึกษาในหลาย ๆ ประเทศ มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวทางและวิธีการประกันคุณภาพ
ทีน่ า่ สนใจและหลากหลายตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละประเทศ การศึกษาจากประสบการณ์ของต่างประเทศจึงน่าจะได้ขอ้ มูล
ที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการอุดมศึกษาไทยต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติจึงได้
สนับสนุนให้ ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาวิจัยแนวโน้มความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ของประเทศต่าง ๆ ข้อมูลจากการวิจยั เรือ่ งนีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ประชาคมชาว สจพ. QA-NEWS จึงได้สรุปสาระของงานวิจยั ดังกล่าว
จากเอกสารรายงานการวิจยั  มาเสนอไว้เพือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ ไป
รายงานการวิจัยเรื่อง ในกระแสแห่งคุณภาพ เป็นการสังเคราะห์แนวคิดและแนวทางเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศต่าง ๆ โดยมุง่ เน้นประเทศหลัก 4 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ และศึกษา
ข้อมูลจากประเทศอื่น ๆ ประกอบอีกจำนวนหนึ่ง โดยศึกษาจากเอกสาร และสืบค้นข้อมูลผ่านระบบ Internet รายงานการวิจัย
ได้เสนอเป็น 5 ส่วน คือ 1) การก่อตัวของกระแสแห่งความต้องการคุณภาพ 2) ฐานคิดในการริเริม่ การประกันคุณภาพ 3) โครงสร้างของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4) มาตรการประกันคุณภาพ และ 5) บทสรุป
แรงกดดันนีเ้ ป็นจุดเริม่ ต้นแห่งการสร้างกระแสของการประกัน
ฉบับนีข้ อนำเสนอบทสรุปเกีย่ วกับ 
คุณภาพครัง้ ยิง่ ใหญ่ในวงการอุดมศึกษาทัว่ โลก
เป็นตอนแรก จากการศึกษาพบว่ากระแส
แห่งความต้องการคุณภาพในการศึกษาของประเทศต่าง ๆ มีเหตุ
  
ปัจจัย ดังนี้
ในยุคทีก่ ระแสประชาธิปไตยและการมีสว่ นร่วมของประชาชน
    
มีมากขึน้ เป็นลำดับ เป็นปัจจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ
ที่สถาบันของสังคมทุกสถาบันต้องแสวงหา เพราะศรัทธาของ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเป็นจุดหมายปลายทางในการศึกษา
ประชาชนในระบอบประชาธิปไตย คือ รากฐานแห่งความมัน่ คง
ของเด็กส่วนใหญ่ สังคมมีความต้องการกำลังคนระดับสูง และ
ของสถาบันนัน้ ๆ
องค์ความรูร้ ะดับสูง ทีจ่ ะมาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม จึงมีแรงสถาบันอุดมศึกษาก็เช่นกัน มีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะต้อง
กดดันให้มีการขยายการอุดมศึกษาและเพิ่มการรับนักศึกษา
เร่งสร้างเสริมและรักษาศรัทธาของประชาชนให้จงได้ เพราะ
มากขึ้น ในขณะที่อัตราการเพิ่มของทรัพยากรเท่าเดิม หรือ
นัน่ คือช่องทางในการอยูร่ อดของสถาบันอุดมศึกษาในระยะยาว
เพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยไม่เป็นสัดส่วนต่อการขยายตัวของการอุดมในหลายประเทศ การสร้างศรัทธา หรือการหลีกเลีย่ งวิกฤติ
ศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ เท่ากับว่า⌦ 
แห่งศรัทธาของประชาชนแสดงออกมาในหลาย ๆ รูปแบบ และ
 เงินลงทุนต่อหัวที่ลดลงนี้อาจหมายถึงความสามารถที่
รูปแบบหนึง่ ทีช่ ดั เจนคือ การประกาศตัวเรือ่ งการประกันคุณภาพ
ลดลงของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะจ้างอาจารย์เก่ง ๆ หรือจัดหา
อย่างเป็นรูปธรรมให้ประชาชนรับรู้ รับทราบอย่างกว้างขวาง
ทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ให้สามารถคงคุณภาพ
อยูใ่ นระดับทีเ่ คยเป็น หรือระดับทีม่ งุ่ หวังได้ นอกจากนัน้ สถาบัน
 ⌫ ⌫ ⌦
อุดมศึกษายังถูกเพ่งเล็งว่าใช้ทรัพยากรได้เหมาะสม มีความ
ปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาและบริบทของ
คุ้มค่าเพียงใด ได้ให้กำลังคนที่มีคุณภาพแก่สังคมแล้วหรือยัง
สถาบันอุดมศึกษาทีเ่ ปลีย่ นไป กล่าวคือสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งให้
   มากน้อยเพียงใด
มีความร่วมมือกันในระดับชาติ ระดับภูมภิ าค และระดับนานา-
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ชาติมากยิ่งขึ้น การจัดการอุดมศึกษาในปัจจุบันมีสภาพเป็น
การจัดในรูปเครือข่ายมากกว่าที่จะเป็นความรับผิดชอบแต่
ผูเ้ ดียวของสถาบันใดสถาบันหนึง่
จากการทีต่ อ้ งมี ⌦ต่อกัน
มากขึ้น ความจำเป็นในการประกันคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาที่จะเป็นกลไกรองรับการร่วมมือต่อกันย่อมเป็นเรื่อง
จำเป็นอย่างยิง่ เพราะแต่ละประเทศย่อมมีระบบการศึกษาและ
เงือ่ นไขวิธกี ารเรียนการสอนไม่เหมือนกัน การประกันคุณภาพเพือ่
ให้เกิดความสามารถเทียบเคียงได้ระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็น
ของการอุดมศึกษายังผลักดันให้เกิด
สภาพการณ์ใหม่ ๆ ทีน่ า่ สนใจ ปรากฏการณ์หนึง่ คือ การขยาย
ขอบเขตการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยในบางประเทศ
ไปสูป่ ระเทศอืน่ ๆ โดยมีสถาบันอุดมศึกษาในประเทศนัน้ ๆ เป็น
กลไกรองรับ ปรากฏการณ์นี้ย่อมมีผลในด้านความจำเป็นใน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเช่ น เดี ย วกั น เพราะคงไม่ ม ี
มหาวิทยาลัยชั้นนำใดที่กล้าเสี่ยงเอาชื่อเสียงเกียรติภูมิ และ
ภาพพจน์ของตนเองมาทำให้เสื่อมถอยลงกับการขยายสาขา
การศึกษาทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพไปยังประเทศต่าง ๆ ดังนัน้ มหาวิทยาลัย
ที่มีการขยายสาขาไปจัดบริการในประเทศอื่น ย่อมมีกลไก
ประกันคุณภาพการศึกษาติดตามไปดูแลให้มั่นใจว่าการศึกษา
ที่ไปจัดในประเทศอื่นนั้นมีคุณภาพทัดเทียมกับที่จัดอยู่เอง
ในประเทศของตน
ความจำเป็นในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
อย่างเข้มข้นด้วยกลไกทีห่ ลากหลายจึงเกิดขึน้ ด้วย
⌦ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเครื่อง
เรียกร้องในต่างประเทศ
จากกระแสแรงกดดันในการขยายการอุดมศึกษา ในขณะที่
อัตราการเพิ่มของทรัพยากรไม่เป็นไปตามสัดส่วน กระแสแห่ง
ความต้องการให้ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมให้คุณค่าคุ้มเงิน
กระแสแห่งศรัทธาของประชาชน และกระแสความเป็นสากล
ความร่วมมือกันทางวิชาการ และการขยายการศึกษาไปสู่
นานาชาติ จึงเป็นภาวะวิกฤติที่ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา
จะต้องเผชิญ และเป็นวิกฤตการณ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีผ่ บู้ ริหารสถาบันอุดมศึกษาต้องร่วมกันแก้ไขให้จงได้
เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ สามารถสนอง
ความต้องการทีห่ ลากหลายของสังคมได้อย่างเต็มที่ 
⌦⌦  ⌫
⌫  ⌦
ฉบับนี้เนื้อที่ไม่พอที่จะเสนอตอนต่อไปไห้จบ ฉบับหน้า
จะเป็นเรือ่ งฐานคิด และโครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษา


   
แม้ในขณะนี้ดัชนี้บ่งชี้ที่ สมศ. จะใช้ประเมินสถาบันอุดมศึกษายังไม่เรียบร้อยชัดเจน แต่สถาบันอุดมศึกษาต่างก็เร่ง
เตรียมความพร้อมในการรองรับการประเมินภายนอกจาก สมศ.
ต่างก็คดิ และพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ สร้าง
ความเข้าใจ ให้ความรูแ้ ก่บคุ ลากร ซึง่ โดยส่วนใหญ่แล้วจะได้รบั
ความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรเป็นอย่างดี เพราะต่างก็ตระหนัก
และเห็นความจำเป็นในเรือ่ งการประกันคุณภาพ
สมศ. ได้กล่าวแนะว่า ขัน้ ตอนสำคัญของการประกันคุณภาพ
ภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก สำหรับสถาบันอุดมศึกษา คือ ระบบฐานข้อมูลของสถาบัน วิธกี ารทีจ่ ะให้ได้ขอ้ มูล
ของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนและเชื่อถือได้นั้น
วิธีการที่นิยมใช้กันมากก็คือ การวิจัยสถาบัน (Institutional
Research) ซึ่งเป็นการศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับการดำเนินงาน
สภาพแวดล้อม และกระบวนการของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดหาข้อมูลสำหรับสนับสนุนการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการตัดสินใจในเรือ่ งต่าง ๆ ของสถาบัน
โดยทัว่ ไปสถาบันอุดมศึกษาจะจัดเตรียมข้อมูลใน 5 ด้าน คือ
 ข้อมูลเกีย่ วกับนิสติ นักศึกษา
 ข้อมูลเกีย่ วกับบุคลากร
 ข้อมูลเกีย่ วกับโปรแกรมการศึกษา หลักสูตร
 ข้อมูลเกีย่ วกับงบประมาณ
 ข้อมูลเกีย่ วกับอาคารสถานที่ และสิง่ อำนวยความสะดวก
แต่สภาพปัจจุบนั ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาเพิม่ มากขึน้
บุคลากรเพิ่มขึ้น เปิดสาขาวิชาเพิ่มขึ้น ขอบข่ายของข้อมูลที่
สถาบันต้องเตรียมการเพือ่ การวางแผนจะต้องมีจำนวนเพิม่ มากขึน้
ข้อมูลทีม่ คี วามสำคัญนอกเหนือจากทีก่ ล่าวมาแล้ว ได้แก่
 ข้อมูลเกีย่ วกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ข้อมูลเกีย่ วกับการบริหารจัดการ
 ข้อมูลเกีย่ วกับการวิจยั
 ข้อมูลเกีย่ วกับการบริการทางวิชาการ
 ข้อมูลเกีย่ วกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
วิธกี ารในการจัดเตรียมฐานข้อมูลในเรือ่ งต่าง ๆ ดังกล่าว ควร
เน้นกระบวนการวิจยั เพือ่ หาข้อสรุป หรือข้อค้นพบทีน่ า่ เชือ่ ถือได้
สำหรับการรายงานและพัฒนาสถาบันต่อไป แทนที่จะใช้การ
ระดมสมอง หรือการเก็บข้อมูลตามความสะดวก เพราะอาจได้
ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้มาก สำหรับเทคนิค
ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถนำมาใช้ในการวิจัยสถาบันโดยใช้
หลักการวิจยั ได้แก่ ระบบการจัดการสารสนเทศ (Management
Information System : MIS) การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบ
(Comparative Analysis) เป็นต้น

