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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหาร
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด� ำ เนิ น
การที่เป็นเลิศ และศึกษาการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน และการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรที่สังกัดคณะวิชาและฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จ�ำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน และแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน
ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1. แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (r = 0.749)
2. การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง โดยอันดับ 1 การปฏิบตั ิ
ในวิสัยทัศน์ปรัชญาวัตถุประสงค์ อันดับ 2 การปฏิบัติในกลยุทธ์ที่ 1
3. การปฏิบตั กิ ารบริหารการศึกษาตามเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในเกณฑ์หมวด 1 การน�ำองค์กร อันดับ 2 การปฏิบัติในเกณฑ์โครงร่างองค์กร
ค�ำส�ำคัญ : แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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ABSTRACT

The objectives of research was to study the relationship between the strategic implementation
plan of Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with
education criteria for performance excellence, and to study the strategic implementation plan of
Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with education
criteria for performance excellence. The sample research 197 working in faculties and departments of
Christian University of Thailand. The researcher collected data through the strategic implementation plan
of Christian University of Thailand and the educational quality administration accordance with education
criteria for performance excellence questionnaire. The data were analyzed by mean, standard deviation,
and Pearson’s Product Correlation Coefficient.
The major findings were :
1. The strategic implementation plan of Christian University of Thailand correlates in positive
relationship with the educational quality administration accordance with education criteria for
performance excellence (r = 0.749).
2. The total of the strategic implementation plan of Christian University of Thailand were moderate
level, the first is participations in vision, philosophy and objectives, the second is strategy 1.
3. The total of educational quality administration accordance with education criteria for performance
excellence are high level, the first is leadership (criteria1), the second is organization profile.
KEYWORDS: Strategic Implementation Plan, Educational Quality Administration

บทน�ำ

ปีพุทธศักราช 2552 ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ก�ำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF : HEd) เป็นกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ เป็นระบบและกลไก
ที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด�ำเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ข องสถาบั น
อุ ด มศึ กษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บ รรลุคุณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูด้ า้ นคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึง
ด้านทักษะวิชาชีพ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาไทย
ให้ทัดเทียมและได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงได้น�ำ
เอาเครื่องมือพัฒนาคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับ
สากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
คือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
(Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx) มาเป็นกรอบในการบริหารจัดการการศึกษาของ
อุดมศึกษาไทย โดยการแปลและเรียบเรียง 2009-2010
The Baldrige National Quality Program : Education
Criteria for Performance Excellence เพื่อให้สถาบัน
อุดมศึกษาใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา (ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,
2552) ซึ่งเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่
เป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเกณฑ์แบบเดียวกับเกณฑ์รางวัล

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
คุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award : TQA)
มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย นเป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
ในสั ง กั ด มู ล นิ ธิ แ ห่ ง สภาคริ ส ตจั ก รในประเทศไทย มี ผ ล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา
2552 ถึง 2556 อยูใ่ นระดับดีมาก ดี ดีมาก และดี ตามล�ำดับ
และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (รอบ 3)
ปีการศึกษา 2553 อยูใ่ นระดับดี จากผลการประเมินดังกล่าว
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของคุณภาพการศึกษาที่ควรจะมีคุณภาพระดับดีมากอย่าง
ต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ก�ำหนดวิสยั ทัศน์ทแี่ สดงถึงความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ
และความท้ า ทายที่ ส� ำ คั ญ ด้ า นคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ดั ง นี้
“มหาวิทยาลัยคริสเตียนมุง่ เน้นการผลิตบัณฑิตทีม่ ดี ลุ ยภาพ
ของคุณภาพระดับนานาชาติ มีคณ
ุ ธรรมตามหลักค�ำสอนของ
คริสต์ศาสนา และมีคณ
ุ ลักษณะตามอัตลักษณ์ของนักศึกษา
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน (มหาวิทยาลัย
คริสเตียน, 2557) และได้ก�ำหนดวัตถุประสงค์การด�ำเนิน
พันธกิจหลักว่า “จัดการอุดมศึกษาโดยยึดมั่นในรักและ
การให้บริการที่เป็นเลิศด้วยคุณภาพและมาตรฐานระดับ
นานาชาติ ” นอกจากนี้ มหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย นยั ง มุ ่ ง
การบริหารจัดการคุณภาพโดยก�ำหนดกลยุทธ์ “การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของมหาวิทยาลัย
คริสเตียนให้ขบั เคลือ่ นการบริหารจัดการอุดมศึกษาให้บรรลุ
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ” และเพื่อให้มหาวิทยาลัย
คริสเตียนมีการพัฒนาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลัยและ
มีระบบประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบตาม
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศและ
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
คริสเตียน ปีการศึกษา 2557 คณะผู้วิจัยจึงต้องการศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการ
เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย นกั บ การบริ ห าร
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ

การด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
2. เพื่ อ ศึ ก ษาการปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน และการบริหารคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการ
ที่เป็นเลิศ

กรอบแนวคิดในการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
มีกรอบแนวคิด ดังนี้
1. แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
คริสเตียน ปีการศึกษา 2557 ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ ปรัชญา
วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์
2. การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (Education Criteria
for Performance Excellence : EdPEx) ประกอบด้วย
การน�ำองค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้น
บุคลากร การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์ ตาม
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด
แผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีการศึกษา 2557

การบริหารคุณภาพการ
ศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิด

การทบทวนวรรณกรรม

แผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
หมายถึง แนวทางการด�ำเนินงานของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
ปีการศึกษา 2557 เกิดจากการศึกษาและวิเคราะห์นโยบาย
และการบริหารของมหาวิทยาลัยคริสเตียน แผนระดับชาติ
กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมถึง วิเคราะห์ปัจจัย
ทัง้ ภายนอกและภายในอย่างเป็นระบบ การก�ำหนดวิสยั ทัศน์
ปรัชญา วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ เพื่อมุ่งให้
มหาวิทยาลัยคริสเตียนได้ประโยชน์สูงสุดทั้งประสิทธิภาพ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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และประสิ ท ธิ ผ ล และใช้ เ ป็ น กรอบในการท� ำ งานเพื่ อ
การตัดสินใจในการบริหารองค์กร การประเมินศักยภาพ
การพัฒนาและความส�ำเร็จ การบริหารคุณภาพการศึกษา
หมายถึง การจัดการกระบวนการต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ
ตั้ ง แต่ ก ารบริ ห ารองค์ ก ร การพั ฒ นาหลั ก สู ต ร การจั ด
การเรียนการสอน การส่งมอบความรู้ตามหลักสูตร รวมถึง
การสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่มีคุณภาพให้แก่นักศึกษา ลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสามารถน�ำคุณภาพผสมผสาน
ลงไปในกระบวนการการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็น
เลิศ (Education Criteria for Performance Excellence
: EdPEx) หมายถึง เครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพที่ได้รับ
การยอมรับในระดับสากลว่าเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ
มุง่ สูค่ วามเป็นเลิศ โดยใช้เกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาตามกรอบ
เกณฑ์รางวัลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย การน�ำ
องค์กร การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นลูกค้า การวัด
การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ การมุ่งเน้นบุคลากร
การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ และผลลัพธ์
โครงร่างองค์กร หมายถึง ลักษณะองค์กร สภาพ
แวดล้อมการด�ำเนินการขององค์กร ความสัมพันธ์ที่ส�ำคัญ
ในการปฏิบัติการและความท้าทายเชิงกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
ระบบการจัดการการด�ำเนินการองค์กรโดยรวม
การน�ำองค์กร หมายถึง การน�ำสถาบันโดยผูน้ ำ� ระดับ
สูง ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ หมายถึง การจัดท�ำกลยุทธ์
การน�ำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและการคาดการณ์ผลการ
ด�ำเนินการ
การมุ่งเน้นลูกค้า หมายถึง ความผูกพันของลูกค้า
หลักสูตร บริการ วิธกี ารรวบรวมและใช้สารสนเทศจากลูกค้า
การวัดการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ หมายถึง
การวัดผลการวิเคราะห์และการน�ำผลมาปรับปรุงผลการ
ด�ำเนินการขององค์กร การจัดการข้อมูลสารสนเทศและ
การจัดการความรู้
การมุ่งเน้นบุคลากร หมายถึง ความสามารถและ
การพัฒนาบุคลากร ความก้าวหน้าในอาชีพ สิทธิประโยชน์
และความผูกพัน
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การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ หมายถึง การออกแบบ
ระบบงานและกระบวนการทีส่ ำ� คัญเพือ่ สร้างคุณค่าให้ลกู ค้า
ความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน
ผลลัพธ์ หมายถึง การประเมินผลลัพธ์ของหลักสูตร
ประสิทธิผลของกระบวนการปฏิบัติการ การน�ำกลยุทธ์
ไปปฏิบัติ ความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค้า ความ
สามารถและการพัฒนาบุคลากร การก�ำกับดูแลองค์กรและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม การเงินและตลาด

ประโยชน์ที่ได้รับ

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารมหาวิทยาลัย
คริสเตียนที่มีระบบการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
2. มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีแนวทางในการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน
และการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการ
ศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
3. มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนอื่นมีแนวทางใน
การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะ
การบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา
เพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา เพื่อศึกษา
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการศึกษา
ตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น
เลิศและการปฏิบัติเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยคริสเตียน รวมทัง้ การปฏิบตั เิ กีย่ วกับการบริหาร
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ กลุม่ ตัวอย่างได้แก่บคุ ลากรทีส่ งั กัดคณะ
วิชาและฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่เกี่ยวข้อง
จ�ำนวน 197 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม
2 ชุด ได้แก่ แบบสอบถามการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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บทความวิจัย
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยคริสเตียน จ�ำนวน 76 ข้อ
มีค่าความเชื่อมั่น 0.992 และแบบสอบถามการบริหาร
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเพื่ อ
การด�ำเนินการที่เป็นเลิศ จ�ำนวน 57 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น
0.991 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

สรุปผลการวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์
ของมหาวิทยาลัยคริสเตียนกับการบริหารคุณภาพการ
ศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่
เป็นเลิศ ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�ำคัญคือ แผนปฏิบัติการ
เชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการ
บริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ
การด�ำเนินการที่เป็นเลิศมีค่าเท่ากับ r = 0.749
การปฏิ บั ติ ต ามแผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัย ข้อค้นพบจากการวิจยั ทีส่ ำ� คัญคือ (1) การปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในวิสัย
ทัศน์ปรัชญาวัตถุประสงค์ อันดับ 2 การปฏิบัติในกลยุทธ์
(2) การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
(วิสัยทัศน์ ปรัชญา วัตถุประสงค์) โดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในการด�ำรงชีวิตอย่างพอเพียง
มีจิตส�ำนึกในรักและการให้บริการที่เป็นเลิศ มีการเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพลเมืองที่มีคุณค่า อันดับ 2
การปฏิบตั ใิ นการส่งเสริมวัฒนธรรมการให้บริการทีเ่ ป็นเลิศ
ของนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยและ (3) การปฏิบตั ิ
ตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (กลยุทธ์)
โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับ 1 การปฏิบัติในการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์และเชิงธุรกิจของ
มหาวิทยาลัย ให้ขับเคลื่อนการบริหารจัดการอุดมศึกษา
ให้บรรลุตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพของตัวบ่งชี้ของ
มหาวิ ท ยาลั ย ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการ และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา อันดับ 2 การปฏิบัติในการ
พัฒนานักศึกษาให้มีดุลยภาพของคุณภาพระดับนานาชาติ
คุณธรรมตามหลักค�ำสอนของคริสต์ศาสนาและคุณลักษณะ

ตามอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ ข้อค้นพบจากการวิจัยที่ส�ำคัญคือ
(1) การปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด�ำเนินการที่เป็นเลิศ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยอันดับ 1
ความสามารถในการปฏิบัติในเกณฑ์หมวด 1 การน�ำองค์กร
อันดับ 2 ความสามารถในการปฏิบตั ใิ นเกณฑ์โครงร่างองค์กร
และ
(2) ความสามารถในการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศกับโครงร่างองค์กร
หมวด 1 การน�ำองค์กร หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้า หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์
และการปรับปรุงผลการด�ำเนินงานขององค์กร หมวด 5
การมุ่งเน้นบุคลากร และหมวด 7 ผลลัพธ์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ยกเว้น หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติงาน อยู่
ในระดับปานกลาง

อภิปรายผล

แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับการบริหารคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศสอดคล้อง
กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (2551) ศึกษาวิจัยประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของการประกั น คุ ณ ภาพมหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่นพบว่า มหาวิทยาลัยสามารถด�ำเนินการประกัน
คุณภาพภายในโดยน�ำเอาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ
และเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
มาใช้เป็นเครื่องมือส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพทั้งองค์กร
เพื่อเป็นการยกระดับการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ให้สามารถเทียบเคียงได้ในระดับสากลโดยมีแนวทางการ
บริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
มีดังนี้ (1) การบริหารจัดการตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพ
ให้ครอบคลุมภารกิจหลักและตอบสนองต่อการประเมิน
คุณภาพภายนอกทุกระบบ มีการพัฒนาตัวชี้วัดและสร้าง
เป็นมาตรฐานของมหาวิทยาลัย (2) สร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ระบบการประกันคุณภาพให้แก่บคุ ลากรทุกระดับ (3) ก�ำหนด
กลไกในการน�ำผลการตรวจประเมินไปใช้ในการพัฒนา
คุณภาพอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง ได้แก่ การก�ำหนดให้คณะ
ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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และหน่วยงานน�ำเอาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในมา
จัดท�ำแผนพัฒนาองค์กรเสนอต่อมหาวิทยาลัย นอกจากนี้
ข้อค้นพบจากการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยคริสเตียนที่ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555–2559)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 8
สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาโดยมี
ระบบบริหารจัดการการประกันคุณภาพการ ศึกษาให้มี
มาตรฐานเพื่อพัฒ นาสถาบันอุดมศึก ษาให้มุ่งสู่การเป็น
ศูนย์กลางทางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน บุคลากรและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
การเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย จากข้อค้นพบดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยคริสเตียนมีการด�ำเนินการ
ตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2554) ด้านการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา
มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพในการถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ ค่านิยมไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจที่ก�ำหนดไว้
โดยมีสภาสถาบันท�ำหน้าทีก่ ำ� กับนโยบาย การด�ำเนินการตาม
แผนการบริหารบุคคล การบริหารงบประมาณและทรัพย์สนิ
การบริ ห ารสวั ส ดิ ก ารที่ จั ด ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและบุ ค ลากร
ทุกระดับ รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบประเมินผล
การด�ำเนินงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
กฎหมายที่ ก� ำ หนดไว้ มี ก ารเผยแพร่ ผลการก� ำ กั บ
การด�ำเนินงานของสภาสถาบันและการบริหารจัดการของ
ผู้บริหารทุกระดับสู่ประชาคมภายในสถาบันและภายนอก
สถาบัน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ประกอบด้วย หลักความ
โปร่ ง ใส หลั ก ความรั บ ผิ ด ชอบ หลั ก การตรวจสอบได้
หลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่า และมาตรฐาน
ด้านการด�ำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.
2554 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) (1) ด้านการผลิตบัณฑิต
โดยผลิ ต บั ณ ฑิ ต ได้ ต ามคุ ณ ลั ก ษณะจุ ด เน้ น ของสถาบั น
ตรงตามเป้าหมายที่ก�ำหนดและจัดให้มีข้อสนเทศที่ชัดเจน
เผยแพร่ ต ่ อ สาธารณะในเรื่ อ งหลั ก สู ต รการจั ด การเรี ย น
การสอน คณาจารย์ ทีส่ ง่ เสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนาการ
เรียนรูท้ งั้ ในและนอกหลักสูตร และตอบสนองความต้องการ
ของนักศึกษา (2) ด้านการวิจัยโดยมีการด�ำเนินการตาม
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นโยบาย แผน งบประมาณ มีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริม
และสนับสนุนอาจารย์ และบุคลากรให้มสี มรรถนะในการท�ำ
วิจยั ริเริม่ สร้างสรรค์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ (3) ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่
สั ง คมโดยมี ก ารให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการที่ ค รอบคลุ ม กลุ ่ ม
เป้าหมายทั้งในวงกว้างและกลุ่มเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจง
สามารถจัดในรูปแบบของการให้บริการแบบให้เปล่าหรือ
เป็นการให้บริการเชิงพาณิชย์ที่ให้ผลตอบแทนเป็นรายได้
หรื อ เป็ น ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ มาพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ และ (4) ด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมโดยมีการด�ำเนินการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับหน่วยงานและระดับสถาบัน
มีระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ศลิ ปะและ
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึง่ ของการจัดการเรียนการสอนโดยตรง
หรือโดยอ้อม เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรของสถาบันได้รับ
การปลูกฝังให้มีความรู้ตระหนักถึงคุณค่า เกิดความซาบซึ้ง
และมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติสามารถ
น� ำ ไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ งจรรโลงความดี ง ามในการด� ำ รงชี วิ ต
แผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยมีความสัมพันธ์
กับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ จากข้ อ ค้ น พบ
ดังกล่าวสอดคล้องกับวันชัย ศิริชนะ(2537) ศึกษาการวิจัย
เพื่อพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา พบว่า มหาวิทยาลัยสามารถมีระบบที่พัฒนาขึ้น
ส�ำหรับสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยมีการศึกษาตนเอง
ในเบื้ อ งต้ น ตามรู ป แบบที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก�ำหนดและเมื่อถึงก�ำหนดที่จะต้องขอรับการ
รั บ รองวิ ท ยฐานะก็ ใ ห้ ส ่ ง รายงานการศึ ก ษาตนเองไปยั ง
หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบก�ำกับดูแล เพือ่ จะได้พจิ ารณาแต่งตัง้
คณะกรรมการไปตรวจเยีย่ มและพิจารณาผลการด�ำเนินการ
ตามทีร่ ะบุไว้ในรายงานการศึกษาตนเอง เมือ่ เห็นว่ามาตรการ
และเกณฑ์การด�ำเนินงานเหมาะสมก็ให้รับรองคุณภาพ
การศึกษา ระบบการรับรองคุณภาพการศึกษาที่พัฒนามี
จุดมุ่งหมาย คือ การกระตุ้นให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระ
ในการก�ำกับดูแลตนเองด้วยการสร้างระบบควบคุมคุณภาพ
การศึ ก ษาเพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบการด� ำ เนิ น งานของตน
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บทความวิจัย
ด้ ว ยตนเองและสอดคล้ อ งกั บ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาที่ ไ ด้ ก� ำ หนดให้ เ กณฑ์ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
เพื่ อ การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ (Education Criteria
for Performance Excellence : EdPEx) (ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2555) เป็นระบบทางเลือก
ส�ำหรับมหาวิทยาลัยทีม่ ผี ลการประเมินทีผ่ า่ นมาอยูใ่ นเกณฑ์
ดี-ดีมาก และประสงค์จะพัฒนามุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยน�ำ
EdPEx มาเป็นระบบพัฒนาคุณภาพโดยการประเมินตนเอง
เป็นหลัก โดยต้องแสดงผลงานก้าวหน้าให้ปรากฏชัดเจนมุ่ง
หวังให้เป็นการเปรียบเทียบผลงานของตนเองด้วยตัวเอง
EdPEx เสนอระบบทีม่ หี วั ข้อในการด�ำเนินการ 7 หมวดเป็น
ส่วนที่เกี่ยวกับกระบวนการ 6 หมวดส่วนหมวดที่ 7 หมวด
สุดท้ายทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ การประเมินจะมุง่ ทีผ่ ลผลิตและผลลัพธ์
ในข้อสุดท้ายเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะ

เพื่ อ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย คริ ส เตี ย นน� ำเกณฑ์ คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพือ่ การด�ำเนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPex) มาใช้และมี
การด�ำเนินการให้ได้คะแนนระดับมากทุกหมวดของ EdPex

ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ศึกษาความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์บริการ บุคลากร การเป็นผูน้ ำ� วิชาการและชือ่ เสียง
2. จัดท�ำกลยุทธ์ โดยมีขนั้ ตอนทีส่ ำ� คัญของกระบวน
การจั ด ท� ำ กลยุ ท ธ์ ผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งที่ ส� ำ คั ญ ความท้ า ทาย
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ สมรรถนะองค์กร และกรอบ
ระยะเวลาของแผน
3. เพิ่มวิธีการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์
กับผู้เรียนหรือลูกค้า
4. เพิม่ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ เชิงแข่งขันทีส่ ำ� คัญ เพือ่
คาดการณ์ผลการด�ำเนินการ
5. เพิม่ วิธกี ารจัดการความก้าวหน้าในอาชีพการงาน
ของบุคลากร
6. การเตรียมพร้อมของระบบงานและกระบวนการ
ท�ำงานต่อภาวะฉุกเฉิน

กิตติกรรมประกาศ

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยคริสเตียนที่
ได้สนับสนุนการวิจัยครั้งนี้

ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 พฤษภาคม 2559
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