
บทที ่3  
การวเิคราะห์ความต้องการของระบบ 

 
ในการพฒันาระบบสารสนเทศจ าเป็นตอ้งมีการศึกษา เก็บรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัรูปแบบ

การท างานเดิม และความตอ้งการของระบบอยา่งละเอียดถ่ีถว้น โดยผูพ้ฒันาตอ้งมีความเขา้ใจเป็น
อย่างดีเก่ียวกบัระบบขั้นตอนการท างาน กระบวนการ งานเอกสาร ขอ้มูลการท างานต่างๆ และ
ทราบถึงขอ้จ ากดัของการท างานของระบบเดิม โดยเม่ือทราบขอ้เท็จจริงแลว้น าขอ้มูลท่ีศึกษามาท า
การวิเคราะห์ระบบงานเดิม เพื่อสร้างระบบงานใหม่ท่ีสามารถแกปั้ญหาจากระบบงานเดิม เพื่อให้
ได้สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพในการให้บริการ และสร้างระบบการท างานของผูใ้ช้งานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน โดยในเน้ือหาบทน้ีมีรายละเอียด แบ่งออกเป็น ขอ้ยอ่ย มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1 โครงสร้างและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
3.2 ลกัษณะการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาปัจจุบนั 
3.3 ขอ้จ ากดั ปัญหา ของระบบงานปัจจุบนั 
3.4 ประเมินระบบงานปัจจุบนั ความตอ้งการและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 

 
3.1 โครงสร้างและระบบประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 

3.1.1) โครงสร้างองค์กรวทิยาลยัอนิเตอร์เทคล าปาง 
วิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปางไดรั้บอนุญาตให้จดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี จากส านกังาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตั้งแต่ พ.ศ. 2547   แบ่งการบริหารงานออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ ฝ่าย
บริหาร ฝ่ายวชิาการ และฝ่ายกิจการพิเศษ ซ่ึงแต่ละฝ่ายประกอบดว้ยหน่วยงานต่าง ๆ คือ ฝ่ายบริหาร 
ประกอบดว้ย ส านกังานอธิการบดีมีบุคลากรจ านวน 6 คน ส านกังานนโยบายและแผนมีบุคลากร
จ านวน 1 คน ศูนยว์ิเทศสัมพนัธ์มีบุคลากรจ านวน 1 คน ศูนยก์ารศึกษานอกพื้นท่ีกรุงเทพฯมี
บุคลากรจ านวน 2 คน ฝ่ายวิชาการ ประกอบด้วย คณะบริหารธุรกิจมีอาจารยจ์  านวน 12 คน 
นกัศึกษาจ านวน 151 คน คณะบญัชีมีอาจารยจ์  านวน 5 คนนกัศึกษาจ านวน 128 คน คณะศิลปะ
ศาสตร์มีอาจารยจ์  านวน 13 คน นกัศึกษาจ านวน 170 คน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีมี
อาจารยจ์  านวน 7 คน นักศึกษาจ านวน 218 คน ส านักวิชาการและประกนัคุณภาพการศึกษามี
บุคลากรจ านวน 3 คน ส านกัหอสมุดมีบุคลากรจ านวน 1 คน ศูนยว์ิจยัมีบุคลากรจ านวน 1 คน ฝ่าย
กิจการพิเศษ ประกอบด้วย ส านักกิจการนักศึกษามีบุคลากรจ านวน 3 คน ศูนย์เทคโนโลยี
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สารสนเทศมีบุคลากรจ านวน 3 คน และศูนยว์ฒันธรรมอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้ าโขงมีบุคลากรจ านวน 1 
คน ดงัรูป 3.1 

 

 
 

รูป 3.1 โครงสร้างองคก์รวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง  
 

 3.1.2) การประกนัคุณภาพการศึกษา 
ภารกิจหลกัท่ีสถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งปฏิบติั 4 ประการ คือ 
 (1) การจดัการเรียนการสอน 
 (2) การวจิยั 
 (3) การใหบ้ริการทางวชิาการแก่สังคม และ 
 (4) การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการดงักล่าวขา้งตน้มีความส าคญัอยา่งยิ่งต่อการพฒันา
ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว แต่ในระยะท่ีผา่นมายงัไม่มีการประเมินภารกิจดงักล่าวอยา่งเป็น
ระบบ รวมทั้งมีปัจจยัทั้งภายนอกและภายในหลายประการท่ีท าให้จ  าเป็นตอ้งมีระบบการประกนั
คุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาข้ึนปัจจยัดงักล่าวคือ 
  1. ประเทศไทยยงัไม่เคยมีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีมีรูปแบบชดัเจน 
และบ่งช้ีไดว้า่การจดัการศึกษาในระดบัอุดมศึกษาไดเ้ป็นไปอยา่งมีคุณภาพ 
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  2. คุณภาพของสถาบนัอุดมศึกษาละบณัฑิต มีแนวโนม้ท่ีจะมีความแตกต่างกนัมาก
ข้ึน ซ่ึงจะก่อใหเ้กิดผลเสียแก่ประเทศโดยส่วยรวมในระยะยาว 
  3. มีการแข่งขนักนัในเชิงคุณภาพของการจดัการศึกษาและคุณภาพของบณัฑิตใน
วงการอุดมศึกษาทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน 
  4. สถาบนัอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการพฒันาองคค์วามรู้ให้เป็นสากล 
เพื่อใหไ้ดรั้บการยอมรับจากนานาชาติมากข้ึน 
  5. สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นท่ีจะต้องสร้างความมั่นใจให้แก่สังคมว่า
สามารถผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพ 
  6. สถาบนัอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (Public Information) ท่ีเป็น
ประโยชน์ตอ้นกัศึกษา ผูจ้า้งงาน ผูป้กครอง รัฐบาล และประชาชนทัว่ไป 
  7. สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาท่ีมีความโปร่งใส (Transparency) และความ
รับผดิชอบซ่ึงตรวจสอบได ้(Accountability)  
 ฉะนั้น นโยบายการศึกษาจึงมีก าหนดให้การประกนัคุณภาพการศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบนัอุดมศึกษา และทบวงมหาวิทยาลยัไดป้ระกาศนโยบาย
พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาฯ เม่ือวนัท่ี 8 กรกฎาคม 2539 เพื่อให้
สถาบนัอุดมศึกษาได้พฒันาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรฐานสากล สร้างความเช่ือมัน่ให้กบัประชาชนระบบประกนัคุณภาพ จึงเป็นเคร่ืองมือในการ
รักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ของสถาบนัอุดมศึกษาซ่ึงในการพฒันาระบบการประกนั
คุณภาพนั้น จะยึดหลกัการของการให้เสรีภาพทางวิชาการ (Academic Freedom) และความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถาบนั (Intitutional Autonomy) เพื่อความมีคุณภาพภายในสถาบนัอย่าง
เต็มท่ี แต่ทั้งน้ี สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพร้อมท่ีจะรับการตรวจสอบจากภายนอกซ่ึงเป็นไปตาม
หลกัการของความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้(Accountability) ความสมดุลของหลกัการดงักล่าว คือ 
แนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพอุดมศึกษาท่ีพึงประสงค ์
 
 3.1.3) นโยบายประกนัคุณภาพวทิยาลยั 

 1. จดัท าแผนการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกบัแผนกลยุทธ์ของ
วทิยาลยั 

 2. จดัใหมี้ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 
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 3. ส่งเสริมให้ระบบประกนัคุณภาพการศึกษาเขา้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง 

 4. สนบัสนุนให้มีการสอดแทรกการด าเนินงานคุณภาพเขา้สู่กิจกรรมการพฒันานกัศึกษา 
และกระบวนการเรียนการสอนในรายวชิาของทุกหลกัสูตร 

5. พฒันาบุคลากรให้ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งสม ่าเสมอและต่อเน่ือง
รวมทั้งส่งเสริมใหมี้การเปล่ียนแปลงเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก 

6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 

7. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report: SAR) และรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพฯ สู่สาธารณชนเพื่อ
น าไปสู่การพฒันาคุณภาพของหน่วยงาน 

8. ให้ทุกหน่วยงานน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกมาปรับปรุง
และพฒันาคุณภาพเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัสูงสุด 

 
 3.1.4) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง พฒันาข้ึนเพื่อควบคุม 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานตามภารกิจหลกัของคณะ หน่วยงาน และสถาบนั 
โดยใชก้ลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาตามหลกัเกณฑ์และตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด เพื่อให้ด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา
มีการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเน่ือง (Continuous Quality Improvement) ทุกปีการศึกษา ทั้งน้ีมี
ความสัมพนัธ์ของขั้นตอนการปฏิบติัและด าเนินงานเช่นเดียวกบั วงจรเดม่ิง หรือ วงจรพฒันา
คุณภาพ พีดีซีเอ ซ่ึงมีขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ดงัน้ี 
 1. ผูบ้ริหารมีปณิธานและความมุ่งมัน่ แน่วแน่ในการพฒันาระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งต่อเน่ือง 
 2. สร้างวฒันธรรมองคก์รและสร้างจิตส านึกการท างานคุณภาพสู่ระดบับุคคล 
 3. บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา และให้
การด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการท างานปกติ 
 4. สร้างการท างานเป็นทีมและมีการกระจายความรับผดิชอบในการท างาน 



 
23 

 

 5. สอดแทรกการด าเนินงานคุณภาพสู่กระบวนการเรียนรู้ในรายวิชา เพื่อให้เกิดความ
ช านาญและสามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 6. ควบคุมปัจจยัท่ีมีผลต่อคุณภาพการศึกษา ใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐาน 
 7. บริหารการจดัการอย่างเป็นระบบ และมีเป้าหมาย ท่ีจะปรับปรุงคุณภาพของระบบ
ตลอดจนกระบวนการผลิต และผลผลิตอยา่งต่อเน่ืองภายใตท้รัพยากรท่ีมีอยู ่เพื่อใหมี้คุณภาพดีข้ึน 
 8. ป้องกนัและขจดัอุปสรรค เพื่อไม่ใหเ้กิดความผดิพลาด ในการด าเนินงาน 
 9. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เพื่อปรับปรุงการด าเนินการให้ได้
บณัฑิตท่ีพึงประสงค์ และสอดคล้องความต้องการของผูใ้ช้ โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 3.1.5) องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ีทีใ่ช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 

วิทยาลัยอินเตอร์เทคล าปาง ได้ก าหนดในการบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  เป็นแนวทางในการด าเนินงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษาของทุกหน่วยงานในวทิยาลยัรวมทั้งสิน 9 องคป์ระกอบ 23 ตวับ่งช้ี 
 องค์ประกอบที ่ 1   ปรัชญา   ปณธิาน   วตัถุประสงค์   และแผนด าเนินการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  1.1   กระบวนการพฒันาแผน 
 องค์ประกอบที ่ 2   การผลติบัณฑิต 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.1   ระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลกัสูตร 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.2   อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.3   อาจารยป์ระจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.4   ระบบการพฒันาคณะอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.5   หอ้งสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.6   ระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.7   ระบบและกลไกการพฒันาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลกัษณะของบณัฑิต 
 ตวับ่งช้ีท่ี  2.8   ระดบัความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจดัใหก้บันกัศึกษา 
 องค์ประกอบที ่ 3   กจิกรรมการพฒันานิสิตนักศึกษา 
 ตวับ่งช้ีท่ี  3.1   ระบบและกลไกการใหค้  าปรึกษาและบริการดา้นขอ้มูลข่าวสาร 
 ตวับ่งช้ีท่ี  3.2   ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนกัศึกษา 
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 องค์ประกอบที ่ 4   การวจัิย 
 ตวับ่งช้ีท่ี  4.1   ระบบและกลไกการพฒันางานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  4.2   ระบบและกลไกการจดัการความรู้จากงานวจิยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  4.3   เงินสนบัสนุนงานวจิยัหรืองานสร้างสรรคต่์อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
             นกัวจิยั 
 องค์ประกอบที ่  5   การบริหารวชิาการแก่สังคม 
 ตวับ่งช้ีท่ี  5.1   ระบบและกลไกการบริการทางวชิาการแก่สังคม 
 ตวับ่งช้ีท่ี  5.2   กระบวนการบริการทางวชิาการใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคม 
 องค์ประกอบที ่  6   การท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 ตวับ่งช้ีท่ี  6.1   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 องค์ประกอบที ่  7   การบริหารและการจัดการ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  7.1   ภาวะผูน้ าของสถาบนัและผูบ้ริหารทุกระดบัของสถาบนั 
 ตวับ่งช้ีท่ี  7.2   การพฒันาสถาบนัสู่สถาบนัเรียนรู้ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  7.3   ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  7.4   ระบบบริหารความเส่ียง 
 องค์ประกอบที ่  8   การเงินและงบประมาณ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  8.1   ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบที ่  9   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 
 ตวับ่งช้ีท่ี  9.1   ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
3.2 ลกัษณะการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาปัจจุบัน 
 มีขั้นตอนหลกั 3 ขั้นตอนดงัน้ี 
             ขั้นตอนที ่1 วางนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัแผนกลยุทธ์
วทิยาลยั 

วทิยาลยัไดก้ าหนดนโยบายในการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
1. ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมีระบบ มีมาตรฐาน โปร่งใส ตรวจสอบได ้
2. พฒันาระบบและกลไกการควบคลุมคุณภาพการศึกษา และสร้างความพร้อมส าหรับ

การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพได ้
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3. วเิคราะห์และประเมินคุณภาพการวิจยัและการบริหารการวิจยั โดยมีการระบุดชันีบ่งช้ี
คุณภาพเพื่อใหห้น่วยงานต่างๆ สามารถพฒันาคุณภาพไปสู่ระดบัมาตรฐานท่ีก าหนด 

4. จดัตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อรับผิดชอบการด าเนินกิจกรรม
ประกนัคุณภาพ การศึกษา อย่างเป็นระบบ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้
งบประมาณท่ีมีตามความจ าเป็น 

5. ส่งเสริมให้หน่วยงาน หรือสถาบนัต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เขา้มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 

6. สนบัสนุนใหมี้การเผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ กิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
วทิยาลยัต่อสาธารณชน 

7. จดัท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัเพื่อเป็นแนวปฏิบติัในการประกนั
คุณภาพการศึกษา 

8. จดัตั้งหน่วยงานรองรับงานประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

 ขั้นตอนที ่2 การจัดระบบและกลไกประกนัคุณภาพ 
 วทิยาลยั ด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ตามขั้นตอนต่อไปน้ี 

1) การก าหนดระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายใน 
 วิทยาลัยได้ก าหนดกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาโดยยึดระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดเป็นแนวทางในการ
จดัท าเป็นระบบและกลไก ดงัน้ี 
                         (1) ก าหนดแผนเชิงกลยุทธ์ในการด าเนินงานให้สอดคลอ้งกบัวิสัยทศัน์ พนัธกิจ 
และวตัถุประสงคข์องสถาบนัฯ รวมทั้งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ปัจจุบนั องคป์ระกอบคุณภาพและ
ดชันีคุณภาพการศึกษา 
                          (2) ตั้งคณะกรรมการ และ / หรือคณะท างานเพื่อรับผิดชอบการด าเนินงานประกนั
คุณภาพการศึกษาตามนโยบาย และกลยทุธ์ของวทิยาลยั 
                          (3) ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อแนวทาง
ในการพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
สูงสุด 
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                          (4) กระตุน้ให้บุคลากรมีความเขา้ใจและเห็นความส าคญัของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาและปฏิบติังานตามวงจรพฒันาคุณภาพ พีดีซีเอ อยา่งต่อเน่ือง เพื่อให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษาเป็นวฒันธรรมองคก์ร 
                          (5) จดัท ารายงานเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน และจกัท ารายงานการประเมินตนเอง 
(Self Assessment Report: SAR) เพื่อให้องคก์รภายนอกประเมินผลคุณภาพ และน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงพฒันา 
               2) การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ 
                      (1)  แผนพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา  
                      - จดัใหมี้คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัวทิยาลยัและคณะวชิาฯ  
 -  จดัใหมี้คณะกรรมการควบคุมคุณภาพการศึกษาระดบัวิทยาลยัและคณะวิชามีหนา้ท่ี
ควบคุม  มาตรฐานการท างานในขั้นตอนต่างๆ ตามมาตรฐานและดชันีบ่งช้ี 
 -  จดัให้มีคณะกรรมการจดัท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัและ
คณะ/สาขาวิชา มีหน้าท่ีในการจดัท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมเอกสาร
หลกัฐานในการควบคุมคุณภาพการศึกษา และการเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก
ภายนอก 
 - พฒันาดชันีบ่งช้ีและกฎเกณฑ์การประเมินประกนัคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลยั
และคณะ/สาขาวชิาเพื่อใหเ้กิดความสอดคลอ้ง 
                    (2) แผนพฒันาบุคลากรเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 -ประชุมสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยัใหก้บั 
อาจารย ์     เจา้หนา้ท่ีทุกคน 
 - ส่งอาจารยเ์ขา้ร่วมโครงการการอบรมเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ภายใน
และภายนอก 
        (3) แผนพฒันาแนวทางการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 - จดัท าขอ้มูลการด าเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวทิยาลยั 
 - ปรับปรุงดชันีบ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา 
 - รวบรวมและวเิคราะห์รายงานการควบคุมคุณภาพการศึกษาทุกภาควชิา 
 - จดัท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษาของคณะวชิา 
 - จดัเตรียมรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายใน 
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 - จดัเตรียมรับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการภายนอก 
 ขั้นตอนที ่3 การด าเนินงาน 

1. ประกาศนโยบายการปรับปรุงประกนัคุณภาพการศึกษาใหบุ้คลากรรับทราบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อด าเนินงานเก่ียวกบัการประกนั

คุณภาพการศึกษา ก าหนดมาตรฐาน ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค  าปรึกษาในเร่ืองการ
ประกบัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งก าหนดแผนและกิจกรรมการประกนัคุณภาพ ให้เหมาะสมกบั
สถาบนั ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินการประกนัคุณภาพ โดยใชง้บประมาณท่ีมีตาม
ความจ าเป็น 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบการบริการวิชาการสู่ชุมชน การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อด าเนินงานดา้นบริการวิชาการสู่ชุมชน การท านุบ ารุง
ศิลปวฒันธรรม และอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งสร้างสรรค ์ เหมาะสมกบัสถาบนัฯ พร้อมติดตาม ดูแล 
ประเมินผล 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ตรวจสอบการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษา ตามรายการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit 
Checklist) และเกณฑ์ตรวจสอบประเมิน ซ่ึงเป็นรายละเอียดขององค์ประกอบประกันคุณภาพ
การศึกษา และประเมินโดยพิจารณาจากแนวทางการประเมินคุณภาพ ( Quality Assessment 
Guideline) และตวับ่งช้ีคุณภาพ ( Key Quality Indicators: KQI) ในองค์ประกอบ ซ่ึงวิทยาลยัได้
ก าหนดข้ึนใหเ้ป็นแนวทางเดียวกนัทุกหน่วยงาน 

5. ประชาสัมพนัธ์ใหบุ้คลากรมีความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง และเห็นความส าคญัของ
การประกนัคุณภาพการศึกษา  สามารถปฏิบติังานตามวงจรพฒันาคุณภาพ พีดีซีเอ อย่างต่อเน่ือง
สม ่าเสมอเป็นระบบ  และเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

6. จดัท ารายงานการประเมินตนเอง เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
(3) ข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง ประกอบ
ไปดว้ย 1) ผูรั้บผิดชอบ 2) กระบวนการ 3) เอกสารอา้งอิง ซ่ึงผูรั้บผิดชอบในแต่ละหนา้ท่ี จะปฏิบติั
หน้าท่ีตามกระบวนการ และใช้เอกสารอ้างอิงประกอบในการด าเนินการ โดยสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างานไดด้งัรูป 3.2 
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ข้ันตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
 
ผู้รับผดิชอบ    กระบวนการ   เอกสารอ้างองิ 
 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับเอกสาร    -  รายงาน SAR ของส่วนงาน 

กรรมการตรวจประเมินฯ ทุกคน ประชุมมอบหมายงาน
งานรับเอกสาร 

- คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษา                   
/ การด าเนินงานของส่วนงาน 

เลขานุการ  
แจง้รับการตรวจประเมิน 

- แบบรายงานผลการประเมิน 

- ส าเนาเอกสารท่ีไดรั้บมอบ 
  หมาย 

กรรมการตรวจประเมินฯ ทุกคน ตรวจประเมิน 
- รายงานการประชุม 

- เอกสารหลกัฐานประกอบการ 
  ประเมิน 

กรรมการตรวจประเมินฯ ทุกคน ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน
และรายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
 

- แบบรายงายผลการตรวจ 
  ประเมิน 

- รายงานการประชุมผลการ 
   ตรวจประเมินของ 
   คณะกรรมการ 
 เลขานุการ  จดัท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน - รายงานผลการตรวจฉบบัร่าง 

กรรมการตรวจประเมินฯ ทุกคน ตรวจสอบรายงานฯ แกไ้ข 

เลขานุการ  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ลงนาม 

เลขานุการ  จดัส่งรายงานผลการตรวจประเมินและ SAR 
ใหก้บัส านกัวชิาการฯ 

    - รายงานผลการตรวจ 
       ฉบบัสมบูรณ์ 
 

 - รายงานผลการตรวจฉบบัจริง 
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รูป 3.2 แสดงแผนภาพขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลยัอินเตอร์เทคล าปาง 
3.3  ข้อจ ากดั ปัญหา ของระบบงานปัจจุบัน 
 จากขั้นตอนการปฏิบติังานประกนัคุณภาพการศึกษาวิทยาลยัอินเตอร์เทคล าปางตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบนัสามารถสรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงานไดด้งัน้ี 
 1) ปัญหาการรวบรวมข้อมูล และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ส าหรับน ามาจดัท าประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งระดบัคณะ ส านกัและระดบัวิทยาลยั ซ่ึงขอ้มูลต่าง ๆ อยูก่ระจดักระจาย ตาม
หน่วยงานต่าง ๆ ท าใหย้ากต่อการรวบรวมขอ้มูล 
 2) ขอ้มูลเกณฑ์ของ สกอ. และขอ้มูลเกณฑ์ของ สมศ. จะมีรายละเอียดท่ีเหมือนกนัและ
แตกต่างกนั ซ่ึงแต่ละเกณฑจ์ะมีการใชข้อ้มูลร่วมกนั ท าใหก้ารท างานมีความยุง่ยากซบัซอ้น 
 3)  การวดั วเิคราะห์ผลการด าเนินงานไม่สามารถท าไดถู้กตอ้งและมีประสิทธิภาพ  หากยงั
ไม่มีการจดัระบบฐานขอ้มูล  
 4) การเก็บขอ้มูลทุกขั้นตอนจะเก็บเป็นเอกสาร หรือกระดาษทั้งหมด ซ่ึงมีจ านวนมาก ท า
ใหย้ากต่อการจดัเก็บ คน้หา หรือน ามาตรวจสอบในภายหลงั 
 5) มีขั้นตอนการท างานท่ีซับซ้อน ไม่มีมาตรฐานท่ีชัดเจน ท าให้เกิดความล่าช้าในการ
พิจารณาปรับปรุง เพราะตอ้งใชเ้วลามากและต่อเน่ือง  

 
3.4 ประเมินระบบงานปัจจุบัน ความต้องการและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบ 
 1) ขอ้มูลกระจดักระจาย ยากต่อการรวบรวมขอ้มูล เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ท าให้ตอ้งใช้
เวลาในการจดัการขอ้มูลเป็นเวลานาน จึงควรมีระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการงานประกนัคุณภาพ
การศึกษา เพื่อช่วยในการรวบรวมขอ้มูล บนัทึกขอ้มูล อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และสามารถสืบคน้ได้
สะดวก 
 2) จากท่ีเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานการอุดมศึกษา (สกอ.) และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.)แต่ละเกณฑ์จะมีการใช้ขอ้มูล
ร่วมกนั จึงท าใหต้อ้งมีระบบท่ีรองรับการใชข้อ้มูลร่วมกนั เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกนั ง่ายต่อการ
บนัทึกขอ้มูล สามารถเรียกขอ้มูลท่ีมีความซ ้ าซอ้น หรือคลา้ยคลึงกนัได ้
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 3) จากระบบปัจจุบนัมีการจดัเก็บขอ้มูลเป็นเอกสาร ท าให้ยากต่อการจดัเก็บและสูญหาย
ง่าย จึงควรมีระบบสารสนเทศท่ีเก็บขอ้มูลในรูปแบบไฟลเ์อกสาร เพื่อง่ายต่อการจดัเก็บและคน้หา 
 4) ขอ้มูลมีจ านวนมาก ยากต่อการจดัเก็บ จึงควรตอ้งมีการจดัการฐานขอ้มูลส าหรับงาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา เพื่อใหง่้าย และพร้อมต่อการเรียกใชง้าน 
 5) การวดัผล และวิเคราะห์ผลการด าเนินงานอาจมีความผิดพลาดหากขอ้มูลมีจ านวนมาก 
และมีความซบัซ้อน จึงควรมีระบบสารสนเทศช่วยในการวดัผล และวิเคราะห์ผล เพื่อให้เกิดความ
ถูกตอ้ง และมีประสิทธิภาพ 
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