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เรื่อง   รายงานผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา        
                วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรธีรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป 
ผูศึกษา      นางวาสนา  บุญญาพิทักษ 
ปท่ีรายงาน  2557 
 

บทคัดยอ 
 

 การรายผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
นาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสถานการณ 
ปญหาดานการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ประจําปการศึกษา 2554 และประจําปการศึกษา 2555 และ
เพ่ือเปรียบเทียบผลการประกันคุณภาพภายในกอนและหลังการพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
           ขอบเขตการรายงาน ขอบเขตดานเนื้อหา 1. การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับพ้ืนฐาน และระดับอุดมศึกษา ของวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรม 2. ระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการ
ตรวจสอบทบทวนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในแตละมาตรฐาน/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 กลุมท่ี 1 มีผลการประเมิน
อยูในระดับสูงสุดคือ ดีมาก สามปติดตอกัน จํานวนหนึ่งองคประกอบไดแก องคประกอบท่ี 6 การ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กลุมท่ี 2  มีผลการประเมินพัฒนาข้ึน จํานวนสี่องคประกอบ จําแนกเปน
สองประเภทดังนี้ ประเภทท่ี 2.1 มีผลการประเมินพัฒนาข้ึน จํานวนสามองคประกอบ โดยมีผลการ
ประเมินอยูในระดับ ต่ํา ในปแรกและพัฒนาข้ึน ในปท่ี สอง และปท่ี สาม ไดแก  องคประกอบท่ี 2  
การผลิตบัณฑิต และองคประกอบท่ี 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม ผลการประเมินอยูในระดับ 
พอใช ดี และดี ตามลําดับ องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ ผลการประเมินอยูในระดับ 
พอใช ดีมาก และดีมาก ตามลําดับ ประเภทท่ี 2.2 มีผลการประเมินพัฒนาข้ึน จํานวนหนึ่ง
องคประกอบ โดยมีผลการประเมินสองปแรกอยูในระดับเดียวกัน และพัฒนาข้ึน ในปท่ีสาม ไดแก  
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดี และดีมาก ตามลําดับ 
กลุมท่ี 3  มีผลการประเมินไมเสถียร มีทิศทางในเชิงลบ จํานวนสี่องคประกอบ โดยมีผลการประเมิน 
จากปแรก พัฒนาข้ึนในปท่ี สอง และ ลดลงในปท่ีสาม ไดแกองคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน 
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช ดีมาก และ ดี ตามลําดับ
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานิสิตนักศึกษาและองคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ดีมาก และ ดี ตามลําดับ ในขณะท่ีองคประกอบท่ี 4 การวิจัย 
ผลการประเมินอยูในระดับ ตองปรับปรุงเรงดวน ดี และ ตองปรับปรุง ตามลําดับ ในภาพรวมการ
ประเมินระดับอุดมศึกษา ผลการประเมินท้ัง 9 องคประกอบ อยูในระดับ พอใช ในปแรก และระดับ 
ดี ในสามปหลัง 

ระดับพ้ืนฐาน สามารถจัดผลการประเมิน เปนสี่กลุม ดังนี้ กลุมท่ี 1  มีผลการประเมินอยูใน
ระดับสูงสุดคือ ดีมาก และ ดีเย่ียม สามปติดตอกันจํานวนเกามาตรฐานไดแก มาตรฐานท่ี 1 ผูเรียน
มีสุขภาวะท่ีดีและสุนทรียภาพ มาตรฐานท่ี 2 ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ีพึงประสงค 
มาตรฐานท่ี 6 ผูเรียนมีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืน และมีเจตคติท่ี
ดีตออาชีพสุจริต มาตรฐานท่ี 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 8 ผูบริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผูปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาท่ีอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มาตรฐานท่ี 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง มาตรฐานท่ี 13 สถานศึกษามีการสราง สงเสริม 
สนับสนุน ใหสถานศึกษาเปนสังคมแหงการเรียนรู และมาตรฐานท่ี 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย 
จุดเนน แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสถานศึกษาใหยกระดับคุณภาพสูงข้ึน 
กลุมท่ี 2 มีผลการประเมินต่ําลง จํานวนสองมาตรฐาน โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดี
มาก สองป   มีผลการประเมิน ต่ําลงในปท่ีสาม สองระดับ ไดแก มาตรฐานท่ี 3 ผูเรียนมีทักษะในการ
แสวงหาความรูดวยตนเอง รักเรียนและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก 
ดีมาก และดีและมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก สองป มีผลการประเมิน ต่ําลงในปท่ี
สาม หนึ่งระดับ ไดแก มาตรฐานท่ี 14  การพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน 
ปรัชญา และจุดเนนท่ีกําหนดข้ึน ผลการประเมินอยูในระดับ ดีมาก ดีมาก และดีมาก (คะแนนระดับ
รอง ในปการศึกษา 2555) ตามลําดับ กลุมท่ี 3 มีผลการประเมินไมเสถียร มีทิศทางในเชิงบวก 
จํานวนสองมาตรฐาน โดยมีผลการประเมินอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก ปแรก มีผลการประเมิน ต่ําลง
ในปท่ี สอง และพัฒนาข้ึน ในปท่ีสาม ไดแก มาตรฐานท่ี มาตรฐานท่ี 10 สถานศึกษาสถานศึกษามี
การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางรอบดาน ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก พอใช และดีมาก (คะแนนระดับรอง ในปการศึกษา 2555) ตามลําดับ 
มาตรฐานท่ี 11  สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดลอมและการบริการท่ีสงเสริมใหผูเรียนพัฒนาเต็ม
ศักยภาพ ผลการประเมินอยูในระดับ ระดับ ดีมาก ดี และดีเยี่ยม (คะแนนระดับสูงสุด ในปการศึกษา 
2555) ตามลําดับ กลุมท่ี 4 มีผลการประเมินไมเสถียร มีทิศทางในเชิงลบ จํานวนสองมาตรฐาน โดย
มีผลการประเมินจากปแรก พัฒนาข้ึนในปท่ี สอง และ ลดลงในปท่ีสาม ไดแก มาตรฐานท่ี 4 ผูเรียนมี
ความสามารถในการคิดอยางเปนระบบ คิด สรางสรรคตัดสินใจแกปญหาไดอยางมีสติสมเหตุผล  ผล
การประเมินอยูในระดับ ดี ดีมาก และดีมาก (คะแนนระดับรอง ในปการศึกษา 2555) ตามลําดับ  
และมาตรฐานท่ี 5 ผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร ผลการประเมินอยูในระดับ พอใช 
ดีมาก และดีมาก (คะแนนระดับรอง ในปการศึกษา 2555) ตามลําดับ ในภาพรวมการประเมิน
ระดับพ้ืนฐาน ผลการประเมินท้ัง 15 มาตรฐานอยูในระดับ สูงสุดคือ ดีมาก และ ดีเยี่ยม ทุกป 


