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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค  1. เพ่ือพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษาของหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  2. เพ่ือรวบรวมผลการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพตามเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
ประจําปการศึกษา 2554  3. เพ่ือถอดตัวแบบในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 กลุมตัวอยางในการวิจัย  หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชมีระบบ 
การประกันคุณภาพภายในอุดมศึกษาท่ีสอดรับกับการบริหารคุณภาพท่ังท้ังองคกร (TQA) เครื่องมือท่ีใช
ในการวิจัยเปนประชากรคือบุคลากรหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชท่ีปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาของหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช  
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมโดยมีระบบกลไกการพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 11องคประกอบ วิธีดําเนินการวิจัยและการวิเคราะหขอมูลมี 3  ข้ันตอน ข้ันตอนท่ี 1 
วิเคราะหแนวทางในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพ ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาการจัดเก็บ
รวบรวมขอมูลการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และวิเคราะหขอมูล (1) วิเคราะหและ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหนวยงานกับเปาหมายท่ีกําหนด  วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชาและระดับองคกรเปรียบเทียบกับเปาหมายและเกณฑ  ท่ีกําหนด  (2) ถอดบทเรียน  
(Lesson  Learned) ตัวแบบการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ
ดําเนินงานในแตละองคประกอบรวมกันถอดบทเรียนปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จ  ปจจัยท่ีเปนอุปสรรค
ตอการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  การวิเคราะหขอมูลคณะผูวิจัยใชการถอด
บทเรียน  (Lesson  Learned) การวิเคราะหเปนประสิทธิผล และตัวแบบในการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพของหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 ผลการวิจัยพบวา    

1. หองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปะนครศรีธรรมราชพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม 
แนวประกันคุณภาพการศึกษา  ตามวงจรคุณภาพเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีการทํางานตามระบบและ
กลไกท่ีกําหนด   

2. การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของหองเรียน
เครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชมีระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA   
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3. การรวบรวมผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาประจําป
การศึกษา 2554  เพ่ือการดําเนินงานตามแบบแนวปฏิบัติงานท่ีดีในการประกันคุณภาพมีความสอดคลอง
และชัดเจนมากข้ึนตามลําดับ   

4. ไดแบบวงจรคุณภาพ  PDCA  ในการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของหองเรียนเครือขายวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราชทําใหครูมีการพัฒนาคุณภาพ
ของงานประกันในรูปแบบ  PA  และมีการวิเคราะหขยายผลการดําเนินการสําหรับบุคคลากรใหรับทราบ
อยางท่ัวถึง  ซ่ึงการดําเนินงานดานประกันคุณภาพจะประสบผลสําเร็จ  บุคลากรมีความเขาใจเพราะ 
มีสวนรวมในการดําเนินงานและพรอมท่ีจะเขารวมในการดําเนินงานตอไป 
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Abstract 
 The objectives of this research were as follows ( 1 )  To develop  system and 
mechanism of self-educational quality assurance, higher education 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, higher education level. in 2011 (3 )  To create model for 
developing system and mechanism on educational quality assurance, Bunditpatanasilpa 
Institute, higher education level. 
 The sample for this research was network classroom of Nakhon Si Thammarat  
College of Dramatic  Arts higher education level.The instrument  for  the  research  was 
the staffs  of  network  classroom, Nakhon Si Thammarat College of Dramatic  Arts, who 
worked on self-educational quality assurance, higher education level, Bunditpatanasilpa 
Institute,  Ministry of culture, in terms of system and mechanism development on 
educational quality assurance in eleven standards, the research and analysed method 
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. About the data collection To collect the data , 
Instrument for research and data Anaiysis. (1) to analyse  and  compare the feedback of 
work procedure of unit and determining purposes, to analyse self-quality 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, 
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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, higher education level.  
 
The research’s results were found as follows; 

1. Nakhon Si thammarat  College of Dramatic  Arts, Bunditpatanasilpa Institute, 
higher education 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 and to system and determining mechanism. 

2. The development of system and mechanism on self quality assurance, Nakhon 
Si Thammarat College of Dramatic Arts, Bunditpatanasilpa Institute,  higher education 
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, higher education level. in 
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,  higher education 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. 


