(ก)

บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค (1) เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช (2) เพื่ อ รวบรวมผลการดํ าเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพ
ตามเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2554
(3) เพื่อถอดตัวแบบในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐาน
กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก บุคลากรวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับพื้นฐาน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนบุคลากรของวิทยาลัยนครศรีธรรมราชที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพภายใน
ระดับพื้นฐาน กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีระบบและกลไกการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
ขั้น พื้นฐาน 15 มาตรฐาน วิธีดําเนินการวิจัย มี 3 ขั้น ตอน ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหแนวทางในการ
พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุณ ภาพ ขั้น ตอนที่ 2 การพัฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพ ขั้นตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาการเก็บรวบรวมขอมูล
(1) วิเคราะหและเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานกับเปาหมายที่กําหนด วิเคราะหผล
การประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ ภาควิช าและระดั บ องค กรเปรีย บเที ย บกับ เป าหมายและเกณฑ
ที่ กําหนด (2) ถอดบทเรี ย น (Lesson Learned) ตั ว แบบการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น
คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการการดําเนินงานในแตละมาตรฐานรวมกันถอดบทเรียนปจจัยที่สงผล
ตอความสําเร็จ ป จจัยที่ เป นอุ ปสรรคตอการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั นคุ ณ ภาพการศึกษา
การวิ เ คราะห ข อ มู ล คณะผู วิ จั ย ใช ก ารถอดบทเรี ย น(Lesson Learned) การวิ เ คราะห เ นื้ อ หา
(Content Analysis) สั ง เคราะห ข อ มู ล หาค าร อ ยละของความต างของคะแนนแล ว นํ า ผลมาเป น
ตั ว แบบในการพั ฒ นาระบบกลไกการประกั น คุ ณ ภาพของวิ ท ยาลั ย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช
ระดับพื้นฐาน
ผลการวิจัยพบวา
1. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับพื้นฐาน พัฒนาคุณภาพในระบบการศึกษา
ในระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ตามวงจรคุณ ภาพ เกิดการแลกเปลี่ ย นเรีย นรูวิธีการทํ างาน
ตามระบบและกลไกที่กําหนดและมีคะแนนแตละมาตรฐานสูงขึ้นตามลําดับเปนที่นาพอใจ
2. การพั ฒ นาระบบและกลไกการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในวิท ยาลั ย นาฏศิ ล ป
นครศรีธรรมราชสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ระดับพื้นฐาน มีระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA
3. การรวบรวมผลการดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพตามเกณฑ ก ารประเมิ น ขอ
งการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2554 โดยการดําเนินงานตามแบบ
แนวปฏิบัติงานที่ดีในงานประกันคุณภาพมีความสอดคลองและชัดเจนมากขึ้นตามลําดับ
4. ได แ บบวงจรคุ ณ ภาพ PDCA ในการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ระดับพื้นฐาน ทําใหครูมีการพัฒนาคุณภาพของงาน
ประกั น ในรู ป แบบ PA และมี ก ารวิเคราะห ข ยายผลการดํ าเนิ น การสําหรับ บุ ค ลากรให รับ ทราบ
อยางทั่วถึง ซึ่งการดําเนินงานดานประกันคุณภาพประสบผลสําเร็จ บุคลากรมีความรูเขาใจมีสวนรวม
และความพรอมในการดําเนินงานรวมกันตอไป

(ข)
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Abstract
The objectives of this research were as follows (1) To develop system and
mechanism of self-educational quality assurance, Secondary level in network
classroom of Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts (2 ) To collect the
feedback of procedure on quality assurance according to assessment standard of
educational quality assurance, Secondary level, academic year 2011 (3) To create
model for developing system and mechanism on educational quality assurance,
Bunditpatanasilpa Institute, Secondary level.
The sample for this research was network classroom of Nakhon Si Thammarat
College of Dramatic Arts, Secondary level,the instrument for the research was
staffs of network classroom, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic Arts, who
worked on self-educational quality assurance, Secondary level, Bunditpatanasilpa
Institute, ministry of culture, in terms of system and mechanism development on
educational quality assurance in fifteen standards, the research methodology
composed of three sections, the section 1, To analyse the way to develop system
and mechanism on quality assurance. The section 2. The development of system
and mechanism on quality assurance. The section 3, The assessment on efficiency
of educational quality assurance. The data collection, (1) to analyse and compare
the feedback of work procedure of unit and determining purposes, to analyse selfquality assurance feedback in level of department and level of organization to
compare with purposes and determining standard (2) lesson learned on model of
development on system and mechanism of self-quality assurance by procedure
committee in each component to join in lesson learned on factors which effected
for achievement, the factors which effected for any obstacle in development of
system and mechanism on educational quality assurance. The data analysis, The
researchers had taken by lesson learned, content analysis, and concluding the data
as efficiency, and taken feedback for making model in development of system and
mechanism on quality assurance of network classroom of Nakhon Si Thammarat
College of Dramatic Arts, Secondary level.

(ค)

The research’s results were found as follows;
1. Nakhon Si thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute,
Secondary level. had developed in system of education on educational quality
assurance system according to quality cycle, to share learning on work style
according to quality cycle to share learning on work style according to system and
determining mechanism.
2. The development of system and mechanism on self quality assurance,
Nakhom Si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute,
Secondary level had a system according to quality cycle (PDCA) Plan, Do,Check, and
Act.
3. The collection of feedback on work procedure of quality assurance
according to assessment standard on educational quality assurance, Secondary level
academic year 2011 by following of good performance in quality assurance found
that there were agreeable and clearance up more and more.
4. To have a quality cycle mode ( PDCA) for development system and
mechanism on educational quality assurance, Nakhon Si Thammarat College of
Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute, Secondary level. as a result, the teachers
can develop the quality of assurance work in model of PA and to have a analytical
for extention of procedure feedback for others to know as coverage, this is the
achievement of quality assurance work, the staffs had known and understood on
participation and ready to co-operate in the future.

