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แผนทีก่ลยทุธการประกนัคณุภาพการศกึษา 

 เมื่อเทียบกับในอดีตที่ผานมา จะเห็นไดอยางชัดเจนวาในปจจุบันนี้การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาเปนสิ่งที่มีคอนขางแพรหลาย เมื่อหลายสิบปกอน คนที่จบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทจะไดรับการยกยองวาเปนผูที่มีความไดเปรียบและมีความพรอมในการกาวไปสู
ความสำเร็จในอนาคต ทั้งนี้เนื่องจากวาจำนวนผูจบการศึกษาปริญญาโทมีจำนวนไมมากนัก 
แตเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันแลวจะพบวาการจบการศึกษาในระดับปริญญาโทนั้น
นอกจากไมใชเรื่องที่จะสรางความไดเปรียบแลว ยังจะเรียกไดวาเปนสิ่งที่จำเปนขั้นพื้นฐาน
ที่บุคลากรทุกคนพึงที่จะมี ถาทำการสำรวจพนักงานในบริษัทหรือองคกรใหญๆ ก็จะพบวา
สวนใหญแลวพนักงานก็จบการศึกษาในระดับปริญญาโท จะหาคนจบเพียงแคปริญญาตรีได
คอนขางยาก นอกจากนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปจจุบันคือเมื่อเกือบทุกคนจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาโท หลายคนก็เริ่มที่จะทำการศึกษาตอในระดับปริญญาเอก เพราะเชื่อวานี่คือสิ่งที่
จะทำใหตนเองมีความไดเปรียบและมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น จากความตองการในการรับการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษาขั้นสูงที่มีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่องทำใหมีสถาบันการศึกษาจำนวน
มากไดเปดหลักสูตรการศึกษาขั้นสูงเหลานี ้เพื่อรองรับความตองการที่เกิดขึ้น 
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 การเกิดขึ้นของโครงการตางๆ 
เพื่อรองรับความตองการในการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเหลานี้ทำใหเกิดขอ
กังวลขึ้นในเรื่องของคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากเริ่มมีความไมแนใจวาผูจบการ
ศึ กษา ใน โครงการที่ เ กิ ด ขึ้ น อย า ง
มากมายนี้ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ
หรือไม หรือโครงการเหลานี้จะเพียงแค
พยายามผลิตบัณฑิตใหไดจำนวนมาก
โดยไมไดคำนึงถึงคุณภาพของการศึกษา
ที่นักศึกษาจะไดรับ จากความกังวลนี้
เอง ทางภาครัฐ โดยสำนักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงได
มีนโยบายในการ “ประกันคุณภาพการ
ศึกษา” ในระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเปน
เครื่องยืนยันวาหลักสูตรการเรียนการ
สอนที่เกิดขึ้นนั้น ไมไดมุงหวังเพียงแค
เพิ่มปริมาณบัณฑิตเทานั้น แตยังตอง
เนนในเรื่องของคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาไปพรอมกัน ซึ่งจะ
ทำใหประเทศไดทั้งจำนวนบัณฑิตที่มี
จำนวนมากขึ้น และบัณฑิตเหลานั้น
ก็ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพที่ดีดวยเชน
กัน นอกจากนี้การประกันคุณภาพการ
ศึกษานี้ยังเปนสิ่งที่จะชวยใหสถาบัน
อุดมศึกษาตางๆ ไดรับขอมูลเพื่อนำไป
ใชในการพัฒนาการศึกษาในระดับ
อุดมศึกษาไดตอไป 
 
 การประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาในระดับอุดมศึกษาจาก
นโยบายของ สกอ. นั้นไดมีการประเมิน
ผานองคประกอบ 9 องคประกอบดังตอ
ไปนี้ 
 1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา 
ปณธิาน วตัถปุระสงคและแผนดำเนนิงาน 
 2. องคประกอบที ่2 การเรยีน
การสอน 
 3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรม
การพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 4. องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

 5. องคประกอบที ่5 การบรกิาร 
ทางวิชาการแกสังคม 
 6.องคประกอบที่ 6 การทำนุ 
บำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 7. องคประกอบที่  7 การ 
บรหิารและการจัดการ 
 8. องคประกอบที่ 8 การเงิน
และงบประมาณ 
 9. องคประกอบที่ 9 ระบบ 
กลไกการประกันคุณภาพ 
 
 ในแตละองคประกอบก็จะ
ประกอบดวยตัวบงชี้ตางๆ โดย สกอ. 
ไดทำการแบงกลุมสถาบันอุดมศึกษา
ออกเปน 4 กลุมตามคำนิยามของ
สำนั ก ง าน รั บ ร อ งม าต ร ฐ านและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ไดแกกลุมผลิตบัณฑิต กลุม
ผลิตบัณฑิตและวิจัย กลุมผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม และกลุมผลิตบัณฑิต
และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ซึ่งแตละ
กลุมจะมีตัวบงชี้ทั้งสองรูปแบบไดแก 
ตัวบงชี้ทั่วไปซึ่งทุกสถาบันจะตองถูกวัด 
และตัวบงชี้เฉพาะซึ่งจะขึ้นอยูกับวา
สถาบันนั้นๆ อยูในกลุมใด 
 
 ถึงแมวา สกอ. ไดเนนย้ำถึง
หลักการสำคัญในการประกันคุณภาพ
วาจะตองไมเปนการสรางภาระซ้ำซอน
ใหกับสถาบันอุดมศึกษา แตก็ยังมีคำ
วิจารณจากอาจารยรวมถึงผูที่เกี่ยวของ
หลายทานวาการประกันคุณภาพการ
ศึกษาเปนเพียงงานเอกสาร ซึ่งแตละ
สถาบันตองทำเพื่อใหไดคะแนนเทานั้น
แต ไม ไดทำให เกิ ดประโยชนจริ งๆ 
บางทานถึงกับกลาววาการประกัน
คุณภาพนั้นนอกจากไมไดสรางคุณภาพ
แลว ยังเปนการทำใหบุคลากรตองเสีย
เวลาไปเก็บขอมูล ทำงานเอกสารตางๆ 
จนกระทั่งไมมี เวลาในการปรับปรุง
คุณภาพ ซึ่งแทนที่จะประกันคุณภาพ 

กลับกลายเปนสิ่งที่ทำลายคุณภาพดวย
ซ้ำไป 
 
 ขอวิพากษวิ จารณ เหล านี้ 
หลายขอเปนสิ่งที่ควรนำมาพิจารณา
อยางจริงจัง เพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริง
สำหรับผูปฏิบัติ งาน อยางไรก็ตาม
ปญหาเหลานี้ไมใชปญหาที่เกิดขึ้นใหม 
แตเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาแลวทั้งในภาครัฐ
หรือภาคเอกชนตางๆ แนวคิดในเรื่อง 
ISO ก็ เปนแนวคิดที่มีลักษณะที่ ไม
แตกตางกันกับแนวคิดในเรื่องการ
ประกัน คุณภาพ หลายบริษัทที่ ได
ทำการขอ ISO ก็มี คำบนว า  ISO 
เป น ง าน เอกสาร  ไม ไ ด ทำ ให เ กิ ด
ประโยชนอันใดตอบริษัท แตการที่
บริษัทตองทำนั้น ก็เนื่องจากวาเปน
ขอกำหนดของลูกคา ซึ่งหากวาบริษัทไม
สามารถที่ จะไดรับการรับรองแลว 
บริษัทก็อาจจะสูญเสียลูกคาไปก็ได 
อยางไรก็ตามก็เปนที่ปฏิเสธไมไดวามี
หลายบริษัทที่ไดรับประโยชนจากการ
ทำ ISO ซึ่ งถึ งแม ว า ในระยะแรก 
ผูบริหารเองอาจจะคิดเพียงวาจะตอง
ทำเพื่อที่จะใหไดรับการรับรองตาม
ความตองการของลูกคา แตเมื่อไดเริ่ม
ทำไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะพบวามี
หลายประ เด็นที่ ส ามารถนำมาใช
ประโยชนกับองคกร และสามารถทำให
ระบบการทำงานขององคกรดียิ่งขึ้น 
 
 เชนเดียวกันกับระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมหาวิทยาลัย
ทุกแหงจะตองมีการจัดทำตามนโยบาย
ของภาครฐั หากผูบรหิารมหาวทิยาลยัได
นำเอาขอมลูทีไ่ดรบัไปใชประโยชนในการ
บรหิารมหาวทิยาลยั กจ็ะทำใหการลงทนุ
ลงแรงในการเก็บขอมูล การจัดทำ
เอกสารตางๆ ไมเสียเปลาไป และจะมี
สวนชวยทำใหมหาวทิยาลยัมกีารพฒันา
ปรบัปรงุการดำเนนิงานไดตอไป 
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 จากแนวคิดนี้เอง บทความนี้
จึงมุงที่จะนำเสนอการนำเอาเครื่องมือ
ทางดานการจัดการมาประยุกตใชเพื่อ
ทำใหการประกันคุณภาพภายในใน
สถาบันอุดมศึกษาเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด เครื่องมือหนึ่งที่
ไดรับการยอมรับทั้ งในภาครัฐและ
เอกชนวาเปนเครื่องมือการวัดผลและ
จัดการผลการดำเนินงานที่มีประโยชน
คือระบบการวัดผลองคกรแบบสมดุล 
หรือที่รูจักกันดีในชื่อของ Balanced 
Scorecard ระบบนี้ มี เครื่ องมือที่  
สำคัญอยางหนึ่งไดแกแผนที่กลยุทธ 
(S t ra tegy  Map)  ซึ่ ง จะ เปนการ
เชื่อมโยงวัตถุประสงคเชิงกลยุทธของ
องคกรเขาดวยกันในลักษณะของความ
สั มพั น ธ เ ชิ ง เ หตุ และผลผ านทา ง
แผนภาพ ซึ่งจะทำใหบุคลากรในองคกร
มองเห็นความสัมพันธของสิ่งสำคัญ
ตางๆ ไดอยางชัดเจน 
 
 ถึงแมวาแผนที่กลยุทธจะถูก
ออกแบบมาเพื่อทำใหกลยุทธ ไดถูก
อธิบายไดงายๆ โดยใชแผนภาพ เราก็
สามารถนำเอาเครื่องมือนี้มาดัดแปลง
ใชกับการประกันคุณภาพ โดยยึดเอาตัว
บ ง ชี้ ที่ ถู ก อ อ ก แ บ บ ม า ผ า น ท า ง
องคประกอบทั้ง 9 องคประกอบในการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบัน
อุดมศึกษามาเปนหลัก เพื่อที่จะทำใหผู
บริหารของ สถาบันอุดมศึกษาไดเล็ง

เห็นและเขาใจถึงความสัมพันธระหวาง
วัตถุประสงคในองคประกอบตางๆ 
อันจะทำใหสามารถนำเอาขอมูลที่ไดรับ
จากการทำการประกันคุณภาพภายใน
ไปใชประโยชนไดตอไป ผู เขียนได
ทำการเรียบเรียงและสร างแผนที่
กลยุทธของการประกันคุณภาพภายใน
ดังแสดงดังรูปที่ 1 
 
 แผนที่ กลยุทธดั งแสดงใน  
รปูที ่1 นีถ้กูสรางขึน้มาโดยแบงออกเปน 
4 มุมมองตามหลักของBalanced 
Sco reca rd  โดยทำการปรั บ เป น  
มุมมองดานพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ดานกระบวนการภายใน ดานการ
พัฒนาในระยะยาว และดานการเงิน 
ซึ่งการแบงออกเปน 4 ดานนี้อาจจะ  
ไมตรงกับที่ทาง สกอ. ไดแบงไวนัก 
แตก็มีความคลายคลึงกัน การแบงมุม
มองในลักษณะนี้ไดทำโดยการพิจารณา
จากตั วบ งชี้ ต า งๆ  ในการประกั น
คุณภาพการศึกษา  
 
  แผนที่กลยุทธนี้จะมีสวนชวย
ใหผูบริหารสามารถนำเอาขอมูลที่ไดรับ
จากการประกันคุณภาพการศึกษามา
พิจารณาเพื่อหาสาเหตุที่สำคัญที่อาจ
ทำให เกิ ดปญหาในแตละด านของ
สถาบัน ยกตัวอยางเชนหากสถาบันมี
ปญหาในเรื่องการผลิตผลงานวิจัย 
ผูบริหารก็สามารถที่จะสืบหาตนตอของ

สาเหตุไดจากตัวบงชี้ที่ เกี่ยวของกับ
ความสามารถของอาจารยและระบบ
สนับสนุนงานวิจัยเปนตน การวิเคราะห
ในลักษณะจะดีกวาการวิเคราะหแบบ
แยกสวนซึ่ งจะทำใหมองเห็นความ
สัมพันธของการวัดผลในแตละดานได
คอนขางยาก 
 
 อยางไรก็ตามแผนที่กลยุทธที่
ไดนำเสนอนี้อาจจะตองทำการปรับ
เปลี่ยนเมื่อผูบริหารไดรับขอมูลมาก
เพียงพอ โดยอาจจะทำการทดสอบ
ความสัมพันธของวัตถุประสงคตางๆ 
ในแผนที่กลยุทธ โดยใชวิธีการทางสถิติ 
เพื่อที่จะเปนการทดสอบความสัมพันธที่
เราไดคาดหมายไวว า เกิดขึ้นจริงๆ 
หรือไม บทความนี้จึงหวังวาจะเปนสวน
หนึ่งที่จะกระตุนใหเกิดการใชประโยชน
จากขอมูลการประกันคุณภาพเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได
ตอไป และนอกจากนี้ผูเขียนเชื่อเปน
อยางยิ่งวาแนวคิดนี้ก็นาจะสามารถนำ
ไปประยุกตกับการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในทุกระดับไดตอไปอีกดวย 
 
บรรณานุกรม 
 สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. (2551), “คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษา” หางหุนสวนจำกัด
ภาพพิมพ, กรุงเทพ.   
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