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รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป
ผูศึกษา นางวาสนา บุญญาพิทักษ
ปที่รายงาน 2557
บทคัดยอ

การรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
นาฏศิ ล ปนครศรี ธรรมราช สถาบั น บั ณ ฑิต พัฒ นศิล ป ครั้งนี้ มีวัตถุป ระสงคเพื่ อศึ ก ษาสถานการณ
ป ญ หาด า นการประกั น คุ ณ ภาพตามเกณฑการประเมิน ของการประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน
ระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2554 และประจําปการศึกษา 2555 และ
เพื่อเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพภายในกอนและหลังการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
ขอบเขตการรายงาน ขอบเขตดานเนื้อหา 1. การปฏิ บั ติ งานประกัน คุณ ภาพการศึกษา
ภายในระดับพื้นฐาน และระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 2. ระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
ตรวจสอบทบทวนและพัฒ นาคุณภาพการศึกษาในแตละมาตรฐาน/องคประกอบและการรายงาน
คุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2554 - 2555 ขอบเขตดานประชากร บุคลากรทุกภาคสวนของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2554 จํานวน 71 คน และประจําปการศึกษา
2555 จํานวน 68 คน ขอบเขตดานเวลา การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2554 – 2555
ผลการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพ ตั้งแตปการศึกษา 2552 ถึง 2555 พบวา
ระดับอุดมศึกษา สามารถจัดผลการประเมิน เปนสามกลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูงสุดคือ ดีมาก สามปติดตอกัน จํานวนหนึ่งองคประกอบไดแก องคประกอบที่ 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลุมที่ 2 มีผลการประเมินพัฒนาขึ้น จํานวนสี่องคประกอบ จําแนกเปน
สองประเภทดังนี้ ประเภทที่ 2.1 มีผลการประเมินพัฒนาขึ้น จํานวนสามองคประกอบ โดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ต่ํา ในปแรกและพัฒ นาขึ้น ในปที่ สอง และปที่ สาม ไดแก องคประกอบที่ 2
การผลิตบัณฑิต และองคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช ดี และดี ตามลําดับ องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ
พอใช ดี ม าก และดี ม าก ตามลํ า ดั บ ประเภทที่ 2.2 มี ผ ลการประเมิ น พั ฒ นาขึ้ น จํ า นวนหนึ่ ง
องคประกอบ โดยมีผลการประเมินสองปแรกอยูในระดับเดียวกัน และพัฒนาขึ้น ในปที่สาม ไดแก
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดี และดีมาก ตามลําดับ
กลุมที่ 3 มีผลการประเมินไมเสถียร มีทิศทางในเชิงลบ จํานวนสี่องคประกอบ โดยมีผลการประเมิน
จากป แรก พั ฒ นาขึ้ น ในป ที่ สอง และ ลดลงในป ที่ส าม ไดแกองคป ระกอบที่ 1 ปรัช ญา ปณิ ธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดีมาก และ ดี ตามลําดับ

ข
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒ นานิสิตนักศึกษาและองคป ระกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดีมาก และ ดี ตามลําดับ ในขณะที่องคประกอบที่ 4 การวิจัย
ผลการประเมินอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน ดี และ ตองปรับปรุง ตามลําดับ ในภาพรวมการ
ประเมินระดับอุดมศึกษา ผลการประเมินทั้ง 9 องคประกอบ อยูในระดับ พอใช ในปแรก และระดับ
ดี ในสามปหลัง
ระดับพื้นฐาน สามารถจัดผลการประเมิน เปนสี่กลุม ดังนี้ กลุมที่ 1 มีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูงสุดคือ ดีมาก และ ดีเยี่ยม สามปติดตอกันจํานวนเกามาตรฐานไดแก มาตรฐานที่ 1 ผูเรียน
มีสุขภาวะที่ดีและสุนทรียภาพ มาตรฐานที่ 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค
มาตรฐานที่ 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่น และมีเจตคติที่
ดี ต อ อาชี พ สุ จ ริ ต มาตรฐานที่ 7 ครู ป ฏิ บั ติ งานตามบทบาทหน าที่ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด
ประสิ ท ธิ ผ ล มาตรฐานที่ 8 ผู บ ริ ห ารปฏิ บั ติงานตามบทบาทหน าที่ อ ยางมีป ระสิท ธิภ าพและเกิ ด
ประสิทธิผล มาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่อยางมีป ระสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามที่กําหนดในกฎกระทรวง มาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒ นาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงขึ้น
กลุมที่ 2 มีผลการประเมินต่ําลง จํานวนสองมาตรฐาน โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดี
มาก สองป มีผลการประเมิน ต่ําลงในปที่สาม สองระดับ ไดแก มาตรฐานที่ 3 ผูเรียนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก
ดีมาก และดีและมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก สองป มีผลการประเมิน ต่ําลงในปที่
สาม หนึ่ งระดั บ ได แ ก มาตรฐานที่ 14 การพั ฒ นาสถานศึ กษาให บ รรลุ เป าหมายตามวิสั ย ทั ศ น
ปรัชญา และจุดเนนที่กําหนดขึ้น ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก และดีมาก (คะแนนระดับ
รอง ในป การศึกษา 2555) ตามลํ าดับ กลุ มที่ 3 มีผลการประเมิน ไมเสถียร มีทิศ ทางในเชิงบวก
จํานวนสองมาตรฐาน โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก ปแรก มีผลการประเมิน ต่ําลง
ในปที่ สอง และพัฒนาขึ้น ในปที่สาม ไดแก มาตรฐานที่ มาตรฐานที่ 10 สถานศึกษาสถานศึกษามี
การจั ด หลั กสู ตร กระบวนการเรี ย นรู และกิจ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพผูเรีย นอยางรอบด าน ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก พอใช และดี มาก (คะแนนระดับรอง ในป การศึกษา 2555) ตามลําดั บ
มาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒ นาเต็ม
ศักยภาพ ผลการประเมินอยูในระดับ ระดับ ดีมาก ดี และดีเยี่ยม (คะแนนระดับสูงสุด ในปการศึกษา
2555) ตามลําดับ กลุมที่ 4 มีผลการประเมินไมเสถียร มีทิศทางในเชิงลบ จํานวนสองมาตรฐาน โดย
มีผลการประเมินจากปแรก พัฒนาขึ้นในปที่ สอง และ ลดลงในปที่สาม ไดแก มาตรฐานที่ 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด สรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล ผล
การประเมินอยูในระดับ ดี ดีมาก และดี มาก (คะแนนระดับรอง ในปการศึกษา 2555) ตามลําดั บ
และมาตรฐานที่ 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช
ดี ม าก และดี มาก (คะแนนระดั บ รอง ในป ก ารศึ ก ษา 2555) ตามลํ าดั บ ในภาพรวมการประเมิ น
ระดับพื้นฐาน ผลการประเมินทั้ง 15 มาตรฐานอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก และ ดีเยี่ยม ทุกป

