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การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อานุสิด มะโนสาน1* พูนชัย ยาวิราช2 ประเวศ เวชชะ2 สมเกียรติ ตุ่นแก้ว2
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของเพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย
ครู ห ลวงพระบาง โดยได้ ด าเนิ น การวิ จั ย เป็ น 3 ขั้ น ตอน ซึ่ งได้ แ ก่ 1) ขั้ น การศึ ก ษาสภาพปั จ จุ บั น ของการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ซึ่งเป็นการศึกษาจากรายงานการประเมินตนเอง
ประจาปี การสอบถาม และการสัมภาษณ์ และประชุมสนทนากลุ่มย่อยผู้ปฏิบัติ จานวน 38 คน 2) ขั้นการศึกษา
ศึกษาความคาดหวังและความต้องการจาเป็นในการพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระ
บาง จากกลุ่มเดิม 3) ขั้นพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู หลวงพระบางด้วย
วิธีการประชุมสัมมนากลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยอิงผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพจานวน 60 คน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า:
ระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ดาเนินภายใต้รูปแบบ IPR ประกอบด้วย 3
องค์ประกอบหลัก คือ (1) องค์ประกอบด้านปัจจัยนาเข้า (Input) ซึ่งปะกอบด้วย 4 ประเด็น (2) องค์ประกอบ
ด้ า นกระบวนการ (Process) ซึ่ ง ปะกอบด้ ว ย 10 ประเด็ น และ(3) องค์ ป ระกอบด้ า นผลตอบสนอง
(Result=Output & Outcome) ซึ่งปะกอบด้วย 4 ประเด็น และ กลไกการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของวิ ท ยาลัย ครู หลวงพระบางเป็น กระบวนการตามแบบ LPBTTC ซึ่ งประกอบด้ว ย (1) การเรียนรู้
(Learning: L) (2) การวางแผน (Planning: P) (3) การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร (Budgeting: B) (4)
การจัดทีมงานและทางานเป็นทีม (Team: T) (5) การใช้เทคโนโลยี (Technology: T) (6) การสร้างสรรค์ใน
งาน (Creative: C)
คาสาคัญ : ระบบและกลไก การประกันคุณภาพภายใน วิทยาลัยครูหลวงพระบาง
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THE DEVELOPMENT OF THE INTERNAL EDUCATION QUALITY ASSURANCE SYSTEMS AND
MECHANISMS FOR LUANGPRABANG TEACHER TRAINING COLLEGE, LAO PDR
Anousith Manosane1* Phoonchai Yawirach2 Prawet wetcha2 Somkiet Tunaew2
Abstract
This research purposes were to develop the internal Education Quality Assurance
Systems and Mechanisms for Luang Prabang Teachers Training College (LPTTC). The
Methodology of Research Comprised three following steps: 1) Studying the current status of
internal quality assurance in LPTTC in accordance with annual self-assessment report,
questionnaires, interviews and group discussion of 38 people 2) Studying The expectations of
implementation and The Priority Need for development the Internal Quality Assurance of LPTTC
3) Development of the Internal Education Quality Assurance Systems and Mechanisms of LPTTC
by Focus group discussion with 65 people. The result as follow: The internal Education Quality
Assurance System of LPTTC should be conducted under The IPR system which consists of three
main aspects: (1) inputs aspect which include of 4 elements; (2) process aspect which include
of 10 elements; (3) results aspect which include of 4 elements. The mechanisms to drive the
internal Education Quality Assurance System of LPTTC should be the process of LPBTTC which
comprised of six activities: (1) Learning (L) (2) Planning (P) (3) Budgeting (B) (4) Teaming and
working Team (T) (5) Technology (T) (6) Creative (C)
Keywords : Systems and Mechanisms, Internal quality assurance, Luangprabang TTC
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บทนา
วิทยาลัยครูหลวงพระบางเป็นสถาบัน การศึกษาในระดับอุดมศึกษา มี หน้าที่ในการผลิตครูในระดับ
ประกาศนียบัตร ชั้นกลาง ชั้นสูง และปริญญาตรี ให้แก่ 3 แขวงภาคเหนือคือ หลวงพระบาง ไชยะบุรี และอุดม
ไชย โดยภารกิจหลักคือการจัดการเรียนการสอน และอบรมครูให้ไปตามแนวทางการศึกษาชาติและมุ่งคุณภาพ
ตามมาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดไว้ นอกจากนั้นยังมีภารกิจที่ต้องได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
ระบุไว้ในรัฐดารัสว่าด้วยการศึกษาชั้นสูง ที่ว่า สถาบันการศึกษาชั้นสูง ทุกรูปแบบ ทุกประเภท ให้ปฏิบัติตาม
เงื่อนและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาชั้นสูงที่กระทรงศึกษาธิการกาหนดไว้ โดยการประกันคุณภาพมี
ลักษณะเป็นระบบกลไก (Systematics) และดาเนินไปเป็นกระบวนการอย่างต่อเนื่อง (กระทรวงศึกษาธิการ,
2016, หน้า 2) ซึ่งมีการควบคุม ตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของวิทยาลัย ให้เป็นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ของวิทยาลัยและต้นสังกัด และจัดทารายงานเสนอต่อ ต้นสังกัดและเผยแพร่ต่อสังคมทุกปี ทั้งนี้เพื่อ
ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพอย่างแท้จริงแก่ผู้เรียนและสถานศึกษาสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ปกครอง, ชุมชน และ สังคม
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่วิทยาลัยครูหลวงพระบางใช้กาหนดมาจากส่วนกลาง
ซึ่งเป็นระบบและกลไกที่กระทรวงกาหนดซึ่งอาจทาให้เกิดผลไม่ได้ตามบริบทของสถานศึกษา ดังนั้นหากเรามี
ระบบและกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติ มีแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอนและ
เป้าหมายที่ชัดเจน รู้หน้าที่ ขอบเขตความรับผิดชอบและดาเนินงานอย่างมีทิศทางและตรงกับความต้องการของ
สถานศึกษาซึ่งจะทาให้งานบรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นศึกษาสภาพการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง โดยใช้
เครื่องมือและวิธีการต่อไปนี้
1.1 การศึกษาวิเคราะห์เอกสารรายงานการประเมินตนเองประจาปีตั้งแต่ปีการศึกษา ค.ศ.
2014 ถึง 2016 โดยการวิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพ
1.2 การสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง จานวน 5 คน โดยประเด็นสัมภาษณ์
เจาะลึกถึงสภาพการปฏิบัติ ตามขอบเขตและความรับผิดชอบของแต่ละคนที่ให้สัมภาษณ์ และใช้ การวิเคราะห์
เนื้อหา
1.3 การใช้แบบสอบถาม เก็บข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ จานวนทั้งหมด 38 คน โดยเนื้อหา
ในข้อคาถามครอบคลุมองค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพ และใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1.4 การประชุม สนทนากลุ่ม เก็บข้อมูลกับผู้ปฏิบัติ กลุ่มเดิม ซึ่งประเด็นการสนทนามุ่งเน้น
สะท้อนคืนการดาเนินงานการประกันคุณภาพในปีที่ผ่านมา
2. ขั้นศึกษาความคาดหวังและความต้องการจาเป็นในพัฒนาการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู
2.1 ใช้แบบสอบถามในรูปแบบจัดระดับความคิดเห็น (Rating Scale) โดยเนื้อหาในข้อคาถาม
ครอบคลุมใน องค์ประกอบมาตรฐานคุณภาพ จากนั้นทาการจัดลาดับความสาคัญของค่าดัชนีความต้อ งการ
จาเป็นของความคาดหวังในอนาคต (Priority Needs Index; PNI modified)
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2.2 การประชุมสนทนากลุ่มผู้ปฏิบัติ จานวน 38 คน ดังกล่าว โดยประเด็นการสนทนา มุ่งเน้น
ความคาดหวังที่ควรเป็นในการประกันคุณภาพแต่ละด้าน และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา
3. ขั้นพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
3.1 ร่างโดยศึกษาจากเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชานจานวน 3 คน
3.2 การประชุมสัมมนากลุ่มโดยอิงผู้เซี่ยวชาน กับผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติ จานวน 60 คน โดย
ประเด็นการสัมมนา มุ่งเน้น ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบางควรมี
องค์ประกอบและกระบวนการอย่างไร และทาการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา
3.3 ขั้นประเมินความเหมาะสมและเป็นไปได้ของระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
วิทยาลัยครู ใช้แบบประเมินกับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องจานวน 25 คน และใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
3.4 นาเสนอระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู
ผลการวิจัย
1. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
พบว่า การดาเนินงานมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก มี 7 ด้านได้แก่ ด้านประสิทธิผลของการเรียนการสอน ด้าน
วิสัยทัศน์ ภารกิจและเป้าหมาย ด้านสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ ด้านการบริหารและการจัดการ ด้าน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน ด้านบุคลากร ด้านการส่งเสริมนักศึกษา และ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน
ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร และ ด้านการค้นคว้าวิจัยและบริการทางวิชาการ
2. การศึกษาความคาดหวังและความต้องการจาเป็นในพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน พบว่า
ความคาดหวังคุณภาพในอนาคตอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน และความต้องการจาเป็นในการพัฒนาจัดลาดับแต่
มากหาน้อยดังนี้ (1) ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร (2) ด้านการค้นคว้าวิจัยและบริการทางวิชาการ (3) ด้านหลักสูตร
(4) ด้ า นการส่ ง เสริ ม นั ก ศึ ก ษา (5) ด้ า นระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน (6) ด้ า นบุ ค ลากร (7) ด้ า น
สภาพแวดล้อม และ แหล่งการเรียนรู้ (8) ด้านการบริหารและการจัดการ (9) ด้านวิสัยทัศน์ ภารกิจและ
เป้าหมาย และ(10) ด้านประสิทธิผลของการเรียน-การสอน
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครู หลวงพระบาง พบว่า ระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง ดาเนินภายใต้รูปแบบ IPR ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ
คือองค์ประกอบด้านปัจจัยนาเข้า องค์ประกอบด้านกระบวนการ องค์ประกอบด้านผลได้รับ และข้อมูลป้อนกลับ
โดยที่ (1) ด้านปัจจัยนาเข้า มี 4 ประเด็นได้แก่ ด้านนโยบาย ด้านทรัพยากรบุคคล ด้านทรัพยากรวัตถุ ด้าน
โครงสร้าง-วิธีการ (2) ด้านกระบวนการ มี 10 ประเด็น ได้แก่ การคัดเลือกและรับนักเรียนเข้าเรียน การจัดการ
เรียน-การสอนและประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาบุคคลกร การส่งเสริมนักศึกษา การค้นคว้าวิจัย
และบริการทางวิชาการ การพัฒนาระบบข้ อมูลข่าวสาร การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน และการ
พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ (3) ด้านผลได้รับ มี 4 ประเด็นได้แก่ คุณภาพของผู้เรียน คุณภาพของครู
อาจารย์ ความพึงพอใจและการยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการและสังคม และเกิดวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพและการประเมินอย่างต่อเนื่องในองค์กร และ (4) ข้อมูลป้อนกลับ ที่ต้องสะท้อนคืนในทุกการดาเนินงาน
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กลไกการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบางเป็นกระบวนการ
ตามแบบ LPBTTC ซึ่งประกอบด้วย (1) การเรียนรู้ (Learning: L) (2) การวางแผน (Planning: P) (3) การ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากร (Budgeting: B) (4) การจัดทีมงานและทางานเป็นทีม (Team: T) (5) การใช้
เทคโนโลยี (Technology: T) (6) การสร้างสรรค์ในงาน (Creative: C) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. การเรียนรู้ (Learning: L) ต้องมีการให้ความรู้ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียน
ด้วยกันอย่างเป็นประจา โดยมีผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้นาในการผลักดัน การดาเนินงานภายใต้หลัก
กฎหมาย ข้อกาหนด ระเบียบการ และต้องมีความรักในองค์กร ทาเพื่ออประโยชน์และความก้าวหน้าขององค์กร
2. การวางแผน (Planning: P) มี ก ารวางแผนอย่ า งรอบคอบรัด กุ ม และครอบคลุ ม ทุ ก ส่ว นงาน
ภายใต้กรอบนโยบายการพัฒนาการศึกษาชาติ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการกาหนดวิสัยทัศน์
ภารกิจและเป้าหมายขององค์กร และกาหนดออกมาเป็นหลักการ แนวทาง หรือ หลักปฏิบัติ ให้ส่วนงานนาไปสู่
การดาเนินงานอย่างถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์และความต้องการขององค์กร
3. การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร (Budgeting: B) มีการจัดสรรและสนองงบประมาณอย่าง
เหมาะสม รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวก ก็คือทรัพยากรด้านต่าง ๆเพื่อเอื้อให้แก่ผู้ปฏิบัติ
ได้ทางานสะดวกอย่างเต็มที่ พร้อมกันนั้นต้องสร้างจิตสานึก ความตระหนักของบุคคลากร มุ่งแก้ปัญหา และ
เสริมสร้างคุณภาพขององค์กร โดยการจัดขบวนและขั้นตอนการทางานให้กะทัดรัด ไม่ยุ่งยากสับสนหลายขั้นตอน
4. การจัดทีมงานและทางานเป็นทีม (Team: T) มีการจัดทีมงานรับผิดชอบตามภาระงาน และ
ทางานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพโดยต้องกาหนดเป้าหมายและจัดสรรแบ่งงานอย่างชัดเจนไม่ให้เกิดการทางาน
ที่ช้าช้อน มีการอบรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะทางวิชาการแก่บุคคลกรเป็นปกติ รวมทั้งต้องทาให้ทุกคน
มีเป้าหมาย ค่านิยมร่วมกัน และทางานแบบร่วมมือกันอย่างมุ่งมั่นเพื่อบรรลุเป้าหมายร่วมกันนั้น
5. การใช้เทคโนโลยี (Technology: T) มีการจัดระบบเทคโนโลยีสารเสนเทศมาเป็นเครื่องมือช่วยใน
การดาเนินงาน เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และทันสภาพการ ทันกับยุคสมัย และต้องมีการพัฒนา และใช้
เครื่องมืออย่างหลากหลายและเหมาะสมเข้ามาช่วยในการทางาน
6. การสร้างสรรค์ในงาน (Creative: C) มีแนวคิดสร้างสรรค์ในงานที่ทา คิดค้น รูปแบบ วิธีการ หรือ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ของงาน และมีการทางานในรูปคณะกรรมการ โดยกาหนด หน้าที่ ความรับผิดชอบให้ชัดเจน
พร้อมกันนั้นต้องมีการสื่อสารในการสั่งงาน และประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
จากองค์ประกอบของระบบและกลไกสามารถแสดงภาพรวมของระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบางภายใต้กระบวนการคุณภาพ LPBTTC รายละเอียดดังภาพต่อไปนี้

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ปัจจัยนาเข้า
(Input)
ด้านนโยบาย
-วิสัยทัศน์ ภารกิจและ
เป้าหมาย
-แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ
-หลักสูตร
ด้านทรัพยากรบุคคล
-ลูกค้า (ผู้เรียน)
-อาจารย์สอน
-พนักงานสายสนับสนุน

กระบวนการ
(Process)

P

D

ด้านทรัพยากรวัตถุ
-งบประมาณ
-วัสดุอุปกรณ์
-เครื่องมือพาหนะ
-ระบบสารสนเทศ
ด้านโครงสร้าง-วิธีการ
คุ้มครอง
-การบริหารและการ
จัดการ
-กรอบคาดหมายเวลา
-ความเอาใจใส่
-แรงจูงใจ
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C/S

A

ผล Results
(output+outcome)

-การวางแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน
-การกาหนดมาตรฐานคุณภาพ

P1
P2
P: P3
P4

การควบคุมคุณภาพ
-การคัดเลือกและรับนักเรียนเข้าเรียน
-การจัดการเรียน-การสอนและประเมินผล
-การพัฒนาหลักสูตร
-การปรับปรุงพัฒนาบุคคลกร
-การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร
-การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
-การค้นคว้าวิจัยและการบริการทางวิชาการ
-การส่งเสริมนักศึกษา
-การพัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้

B1
B2
B: B3
B4

การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
-ดาเนินการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ
และเกณฑ์การประเมินโดยใช้หลักการ
ทางานเป็นทีมและเครื่องมือแบบฟอร์มที่
หลากหลายและมีความโปล่งใส

C1
C2
C: C3
C4

การพัฒนาคุณภาพ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน
โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิเคราะห์
SWOTและการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

L1
L2
L: L3
L4

-คุณภาพผู้เรียนจบ
-คุณภาพครู อาจารย์
-เกิดความพึงพอใจและ
การยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง
ผู้รับบริการและสังคม
-เกิดวัฒนธรรมการประกัน
คุณภาพและการประเมิน
อย่างต่อเนื่องในองค์กร

T1.1
T1.2
T1:T1.3
T1.4
T2.1
T2.2
T2:T2.3
T2.4

ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback)

ภาพที่ 1 ภาพรวมของระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในวิทยาลัยครูหลวงพระบาง
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัย
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัยครูหลวงพระบางดาเนินตามกรอบแนวคิด
เชิ งระบบ IPR ที่ มี 4 องค์ ป ระกอบหลั ก คื อ ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ ผลได้ รับ และข้ อ มู ล ป้ อ นกลับ โดย
ขับเคลื่อนด้วยกลไกแบบ LPBTTC ซึ่งเป็นกระบวนการ การเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ถอดบทเรียนและให้
ความรู้ นามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์และวางแผนปรับปรุง /พัฒนา แล้วนาสู่การปฏิบัติโดยมี การจัดสรร
งบประมาณและทรัพยากรสนับสนุน มีการจัดทีมงานรับผิดชอบและทางานเป็นทีม อย่างมืออาชีพ และนาใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมรวมทั้งการคิดและสร้างสรรค์ในงานเพื่อพัฒนาคุณภาพให้สูงขึ้นย่างต่อเนื่อง
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อภิปรายผลการวิจัย
1. จากผลการวิ จั ย พบว่ า ควรมี ก ารเรี ย นรู้ (Learning: L) อาจเป็ น เพราะการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นเรื่องใหม่ จึงจาเป็นต้องอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ครู
อาจารย์ นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาวนา กิตติวิมลชัย และคณะ (2551,
หน้า 52) ที่ว่า “...แนวทางการบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย (ข้อย่อย 2.3) คือต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพให้แก่บุคลากรทุกระดับ ” และสอดคล้องกับ แนวคิดของ เกศ
รินทร์ แทบสี (2557, หน้า 54) ที่กล่าวว่า “...แนวทางการปฏิบัติที่ดีในการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน
โรงเรียน...บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความสาคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา”
2. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมี การวางแผน (Planning: P) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การวางแผนที่
ผ่านมาทั้งแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนปฏิบัติ ยัง เห็นว่าไม่รัดกุมรอบครอบเท่าที่ควรในด้านการกาหนดเป้าหมาย
วิธีการและขั้นตอนปฏิบัติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการวางแผนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทาให้การดาเนินงาน
อาจไม่สนองต่อแนวทางนโยบายของวิทยาลัย สอดคล้องกับแนวคิดของ คาเหมือน บุญพะมณี (2555, หน้า 116)
ที่ว่า “...ควรจัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพภายในให้แก่ผู้บริหารและครู ผู้สอน
เพิ่มขึ้น”และสอดคล้องกับ ผลวิจัยของ ปียวัฒน์ ตันถา (2559, หน้า 89) ที่กล่าวว่า “แนวทางการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาในจังหวัดจันทบุรี ประเด็นที่มีความสาคัญสูงสุดคือ
ควรมีการประชุมชี้แจงแนวทางให้เป็นไปตามนโยบาย”
3. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมี การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร (Budgeting: B) ทั้งนีอ้ าจเป็น
เพราะด้านงบประมาณมีความจากัดและผู้บริหารยังสนองงบประมาณให้การดาเนินงานอย่างเหมาะสมและ
เพียงพอกับความต้องการของงาน สอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ที่ว่า กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล่องกับข้อค้นพบของ
รัตนา แก้วจันทร์เพชร (2558, 228) ที่ว่า “...จัดหางบประมาณสนับสนุนในการจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกและ
ทรัพยากรในการจัดการศึกษา แสวงหาบุคลากร งบประมาณ และสิ่งอานวยความสะดวกรวมทั้งความร่วมมือจาก
แหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกองค์การ”
4. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีการจัดทีมงานและทางานเป็นทีม (Team: T) อาจเป็นเพราะ การ
จัดตั้งคณะกรรมการและทีมงานประกันยังไม่เหมาะสมเพียงพอเท่าที่ควร ทั้งไม่ได้กาหนดขอบเขตสิทธ์ อานาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนซึ่งทาให้การดาเนินงานไม่คล่องตัว สอดคล้องกับการกาหนดของศูนย์
ประกันคุณภาพของลาว (กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา, 2014, หน้า 4-5) ที่ระบุว่า สถานศึกต้องแต่งตั้ง คณะ
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพพร้อมทั้งกาหนดบทบาทหน้าที่ให้แต่ละคณะ ประกอบด้วย คณะชี้นา หน่วยงาน
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน และ คณะประเมินตนเอง-สอดคล้องกับแนวคิดของ สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง
(2544, หน้า 20-22) ที่กล่าวว่าสถานศึกษาควรแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทาหน้าที่
ตรวจสอบ ทบทวนและรายงานคุณภาพการศึกษา
5. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีการใช้เทคโนโลยี (Technology: T) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า วิทยาลัย
ครูยังมีความจากัดในเรื่องอุปกรณ์เทคโนโลยี โปรแกรม ระบบฐานข้อมูล และบุคลากรด้านไอที รวมทั้งความรู้ใน
การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ สอดคล้องกับผลวิจัยของ อัมรัตน์ จินดา และ เอนกฤน บางท่าไม้ (2559, หน้า
396) ทีพ่ บว่า.แนวทางส่งเสริม....ควรให้การส่งเสริมสนับสนุนใน 3 ด้าน.ได้แก่ 1) ด้านวัสดุครุภัณฑ์ (Hardware)
2) ด้านโปรแกรมและสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน (Software) 3) .ด้านบุคลากร (Peopleware) และสอดคล้อง
กับ สุนันทา หาผลดี (2557, หน้า 202) ที่พบว่า “...การจัดระบบสารสนเทศโรงเรียนควร มีการกาหนดนโยบาย
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การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา มีการประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน กาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
แต่งตั้งทีมงานหรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วย
ในการจัดระบบสารสนเทศ ต้นสังกัดให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ ...”
6. จากผลการวิจัยพบว่า ควรมีการสร้างสรรค์ในงาน (Creative: C) อาจเป็นเพราะ การทางานของ
ผู้บริหารและคณะทางานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพ มีลักษณะครองเดิม ไม่สร้างสรรค์ จากัดอยู่แต่ในกรอบ
ของคู่มือตายตัวอย่างเดียวทาให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่สูง ซึ่งถ้าผู้บริหารหากคิดและปฏิบัติ
อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการให้โอกาส สร้างแรงจูงใจและชี้แจงด้วยเหตุและผลของปัญหา ก็ จะทาให้ผู้ปฏิบัติมี
กาลังใจทางานและลังสรรค์งานออกมาได้ดี อันนาไปสู่บ รรลุเป้าหมาย สอดคล้องกับผลวิจัยของ วัลทนี นาคศรี
สังข์ (2557, หน้า 232) ที่พบว่า รูปแบบการส่งเสริมกระบวนการคิดแบบสร้างสรรค์ของผู้บริหารในวิทยาลัย
พยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก รูปแบบที่ 3 (แบบ A) ควรมีการส่งเสริมคือ การให้โอกาส การให้เกียรติ
การให้ความเป็นอิสระ การเป็นพี่เลี้ยงสอนงาน การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์
และการสร้างแรงจูงใจ
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการใช้ผลวิจัย
1.1 ควรจัดให้มีการอบรม ประชุมสัมมนา ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพให้ครูอาจาร พนักงาน
และนักศึกษา ให้เข้าใจและตระนักถึงความมีคุณภาพขององค์กรอยู่เสมอ รวมทั้ง การประชุมถอดบทเรียน
ด้วยกันเพื่อเห็นปัญหาและหาทางแก้ไขร่วมกัน
1.2 ควนทาการวิเคราะห์สภาพให้ลึกซึ้งก่อนจะกาหนดโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ด้านงาน
ประกันคุณภาพ
1.3 ควรกาหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบของคณะทางานการประกันคุณภาพให้ชัดเจนเพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว
1.4 ควรพั ฒ นาระบบฐานข้ อมู ล และโปรแกรม สนั บ สนุ น งานด้ านการประกัน คุณภาพของ
วิทยาลัย
2. ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครัง้ ต่อไป
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย ศึกษาในบริบทของวิทยาลัยครูหลวงพระบางเท่านั้น ดังนั้นควรทาวิจัยซ้า
ด้วยการศึกษากับบริบ ทของวิทยาลัยครู ระดับภาค หรือ วิทยาลัยครูทั่วประเทศ หรือใช้ วิธีการวิจัยอื่นเพื่อ
แสวงหาระบบและกลไกที่เหมาะสมกับบริบทของวิทยาลัยครูต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณอย่างสูงมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่ได้ให้ทุนการศึกษาและโอกาสในการ
ทาวิจัยครั้งนี้ ขอขอบคุณ ผู้เขียน ผู้เรียบเรียงทุกท่านที่ผู้วิจัยได้อ้างอิง หนังสือ ตารา หรือ เอกสารของท่าน
ขอขอบคุณ อาจารย์ ดร.พูนชัย ยาวิราช อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก อาจารย์ ดร.ประเวศ เวชชะ และ
อาจารย์ ดร.สมเกียรติ ตุ่นแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม ที่ช่วยให้คาปรึกษาและข้อชี้แนะที่ ดี ๆ จนทา
ให้บทความฉบับนี้สาเร็จด้วยดี ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านตลอดจนผู้ที่
สนใจ และหากผู้อ่านมีข้อเสนอแนะประการใด ผู้วิจัยขอน้อมรับไว้ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
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