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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  2) เพ่ือพัฒนาการบริหาร
จัดการคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมกลุ่มเป้าหมายที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วยนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูจ านวน 178 คนอาครูพ่ีเลี้ยง จ านวน 162 คนผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 162 คนอาจารย์ประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 3 คนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 6 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมี
ลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) มี5 ระดับ แบบสอบถามฉบับน้ีแบ่งออกเป็น 6  ตอน คือตอนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามตอนที่ 2 ด้านที่ 1) การก ากับมาตรฐาน มี 12 ข้อ ด้านที่ 2) บัณฑิต มี 3 ข้อ ด้านที่ 3) นักศึกษา 
มี 8 ข้อ ด้านที่ 4) อาจารย์ มี 9 ข้อ  ด้านที่ 5) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มี 13 ข้อ และด้านที่  
6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  มี 3 ข้อ 
 ผลการวิจัย 1) การศึกษาสภาพปัญหาการด าเนินการแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย บริบทในการ
ด าเนินการได้ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการคุณภาพสถานศึกษาโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือวางแผนแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียต่อไป ด้านที่ 1 การก ากับมาตรฐาน พบว่า
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ด้านที่ 2 บัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 3 นักศึกษาการ 
พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่ 4 อาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ด้านที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 2) สรุปผลการพัฒนาแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จากการด าเนินการแผนการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ในวงจรที่ 1 คือการวางแผน การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์และการสะท้อนผล  และในวงจรที่ 2 
จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทินปฏิบัติการแล้วน าแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์และการสะท้อนผลซึ่งผลการสะท้อน
การการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมมีโครงการที่ต้องปรับ 1 โครงการและได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือและสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ค าส าคัญ : การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  
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Abstract 
 This research aimed 1) to study and find a solution to solve the problem of the quality assurance 
management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research 2) to develop the 
quality assurance management of graduate diploma in teacher profession by Participatory Action Research. 
In this research, purposive sampling was used as a sampling method by having 178 of student teacher's 
professional experience, 162of teacher supervisors, 162 of school Administrators,162 of College of Asian 
Scholars teachers and 6 of curriculum teacher as a sample group. The instrument used in the study included 
a questionnaire with a rating Scale (5 levels).This questionnaire was separated into 6 parts; first part was the 
general information of respondents, second part 1) 12 points of Regulation Control 2) 3 points of graduate 
3) 8 points of student 4) 9 points of teacher 5) 13 points of curriculum, instruction and student evaluation 
and 6) 3 points of supportive learning materials. 

 Research results 1).The study of condition and problems of the quality assurance management 
of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action Research of College of Asian 
Scholars was conducted by using questionnaire to analyst both internal and external factor for further using 
for management planning of Graduate Diploma Program in Teaching Profession by Participatory Action 
Research. Point 1.Regulation Control: in overview the problem level was considered as low, Point 2. 
Graduate: in overview the problem level was medium, Similarly, Point 3. Student: in overview the problem 
level was also medium. Point 4. Teacher : in overview the problem level was considered as high. Point 
5.Curriculum, instruction and student evaluation and Point 6. Supportive learning materials were considered 
high.  2) Conclusion the development of management planning of Graduate Diploma Program in Teaching 
Profession by Participatory Action Research of College of Asian Scholars. According to the operation of the 
quality assurance management of graduate diploma program in teaching profession of college of Asian 
Scholars by participatory action research. First cycle was planning, implementation, observation and 
reflection and Second cycle created operation plan and operation calendar, implementation and reflection 
and according to this reflection one project has to be adjusted and the discussion meeting was arranged to 
support curriculum teacher for academic position evaluation.  

 
Keywords: The Quality Assurance Management of Graduate Diploma Program in Teaching Profession of 
College by Participatory Action Research 
 
บทน า 

 การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน
และความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคม การเมือง การ
ปกครองของประเทศและของโลก  สิ่งส าคัญที่จะแก้ปัญหา
ได้และสามารถสร้างคุณภาพของคนในชาติได้คือการศึกษา  
ซึ่ งประ เทศไทยให้ ความส าคัญในการพัฒนาคนด้วย
กระบวนการศึกษา   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2545  ซึ่ง
กล่าวว่า  การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม  โดยถ่ายทอดความรู้  การฝึก  
การอบรม  การสืบสานทางวัฒนธรรม  การสร้างสรรค์
จรรโลง  ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้

อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม  สังคม  การเรียนรู้และ
ปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต      

 ในสถาบันอุดมศึกษาภารกิจในการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่ ง ช า ติ  (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education ที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 
ซึ่งมีกระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  (ปีการศึกษา  2557-2561) เ พ่ือให้ การประกัน
คุณภาพเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ 
ประกอบด้วย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan), การดา
เ นินการและ เก็บ ข้อมู ล  (Do), การประ เมินคุณภาพ 
(Check/study), และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) เป็นต้น 
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มหาวิทยาลัยจึงได้ตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพการศึกษา 
(ส านักงานมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา, 2558) 

 ผู้ วิจัยจึงสนใจในวิจัยเรื่องการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย เน่ืองจากวิทยาลัยได้ก าหนดนโยบาย และ
แนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้อย่างชัดเจน 
เพ่ือให้สอดคล้องตามนโยบายและแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเพ่ือให้การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมาตรฐานของการจัดการศึกษา ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม  
 2. เ พ่ือ พัฒนาการบริ หารจั ดก ารคุณภาพ
หลั กสู ต รปร ะกาศ นี ยบั ต รบั ณ ฑิ ต วิ ช าชี พค รู  ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 1. แนวคิดทฤษฎีความจ าเป็นของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ความจ า เป็นและภารกิ จหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ
พัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่ง
ด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 

  1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและ
บัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากข้ึน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 

  2) ความท้าทายของโลกาภิ วัตน์ต่อการ
อุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพ
ของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกัน
ของคุณภาพการศึกษา 

  3) สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้อง
สร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 

ให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่ง ขันระ ดับสากล  การพัฒนาภาคการผลิตจริ งทั้ ง
อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน 

  4) สถาบันอุ ดมศึกษ าจะ ต้อง ให้ ข้อมู ล
สาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล 
และประชาชนทั่วไป  

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 นาตยา พลับเกลี้ยง (2552) การศึกษาการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
พบว่า การมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร รายด้านบุคลากรมีส่วนร่วมในระดับมากทุก
ข้ันตอน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดไปหาด้านที่มีค่าเฉลี่ย น้อยที่สุดคือ ข้ันเตรียมการ ข้ัน
การวางแผน ข้ันด าเนินการตามแผน ข้ันการน าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงงาน ข้ันการตรวจสอบประเมินผลข้ัน
การจัดท ารายงานประจ าปี ปัญหา แล ะ แนวทางการพัฒนา 
การศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 
วิธีด าเนินการ 

 การวิจัยระยะที่ 1 ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
โดยศึกษาเอกสารแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการ
ประกันคุณหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis and TOWS Matrix) ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา แนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
  1.2 ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข
ปั ญห า ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ป ร ะ คุ ณภ าพหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพ่ือให้ทราบสภาพปัญหา
กา รบ ริ ห า ร ก า ร จั ดก า รป ร ะกั นคุ ณภาพหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
โดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย 
  1.3 การวิเคราะห์แบบสอบถาม และวิเคราะห์ 
สังเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis and TOWS Matrix)  
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 การวิจัยระยะที่ 2 การจัดท าแผนการบริหาร
จัดการประคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ
ครู โดยใช้กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มี 
3 ข้ันตอน ดังน้ี การจัดท าร่างแผนการบริหารจัดการประ
คุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู โดยใช้
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบั ติการแบบมีส่วนร่วม  จัดท า
แผนปฏิบัติการและน าแผนปฏิบัติการไปใช้  ซึ่งประกอบด้วย
โครงการต่าง ๆ ท่ีก าหนดข้ึน เพ่ือพัฒนาคุณภาพองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพหลักสูตร 6 องค์ประกอบ ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1) การวางแผน (Planning) 
2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (Acting) 
3)  การสังเกตการณ์ (Observing) 
4)  การสะท้อนผล (Reflecting 
5) การปรับแผน (Re- Plan) 
6)  การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (Acting) 
7)  การสังเกตการณ์ (Observing) 
8)  การสะท้อนผล (Reflecting 

 การวิจัยระยะที่ 3 การตรวจสอบเพ่ือยืนยัน
แผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู  
  3.1  ตรวจสอบและยืนยันโดยการสนทนา
กลุ่ ม  ( Focus Group Discussion) โ ด ย ผู้ เ ชี่ ย ว ช าญ  / 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.2  จัดท าแผนแผนการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 
ผลการศึกษา 
 ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 1 การก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย สรุปได้ดังน้ี 
  1.1 ศึกษาเอกสาร ต าราแนวคิด ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี ได้ด าเนินการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี
เกี่ยว และงานวิจัยที่ เกี่ยวกับการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย  
  1.2  ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ ไข
ปัญหาการบริ หา รจั ดการประกั นคุณภาพหลักสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย  โดยการ
ใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มเป้าหมาย ได้ผลดังน้ี  

   ด้านที่ 1 การก ากับมาตรฐาน พบว่าใน
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านมีปัญหา
เรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดดังน้ี 
คือการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ใน
ระดับระดับมากที่สุด การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนดอยู่ในระดับระดับมาก ภาระงานอาจารย์
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอบสารนิพนธ์ การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ร่วมอยู่ในระดับระดับปานกลาง  คุณสมบัติของ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนอยู่
ในระดับระดับน้อย อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ 
คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   ด้านที่ 2 บัณฑิต พบว่า ในภาพรวมมี
ปัญหาอ ยู่ ในระดับปานกลาง  ส่ วนรายด้านมีปัญหา
เรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ดังน้ี ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับ
บัณฑิตที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก  คุ ณภ าพบัณ ฑิตตา มกร อบมาตร ฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง และ
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปีมีปัญหาอยู่ในระดับน้อย 
   ด้ านที่  3 นั กศึ กษ าการ  พบ ว่ า  ใน
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านมีปัญหา
เรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดดังน้ี 
การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาสารนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
การรับนักศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มีปัญหาอยู่
ในระดับมาก การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การคง
อยู่การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาและการส าเร็จการศึกษามีปัญหาอยู่ในระดับ
ปานกลาง 

   ด้านที่ 4 อาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจาก
ระดับปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี ร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ระบบ
การบริหารอาจารย์ มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด การคงอยู่ 
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ของอาจารย์ จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ความพึงพอใจของอาจารย์  ระบบการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ระบบ
การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลางและร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

   ด้านที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ
มาก ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจากระดับปัญหาจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ  การ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรมีปัญหาอยู่
ในระดับมากที่สุด การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือ
สัมพันธ์กับหัวข้อสารนิพนธ์ การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามใน
การท า ส า ร นิพน ธ์และการ ตี พิม พ์ผล ง าน ในร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา การควบคุมหัวข้อสารนิพนธ์ ในระดับ
บัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ การจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมิน
หลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ .7) การประเมินสาร
นิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีปัญหาอยู่ในระดับมาก การ
ก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 

   ด้านที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า 
ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีปัญหา
เรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ดังน้ี จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
ปัญหาอยู่ในระดับมาก 

 

 ผลการด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 การจัดท าร่าง
แผนการบริ ห า ร จั ดก ารปร ะกั นคุ ณภาพหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  และน าแผนปฏิบัติการไปใช้ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
 จากข้อมูลสารสนเทศทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
ที่ได้จากการวิจัยระยะที่ 1ผู้วิจัยได้จัดท าแผนงาน  โครงการ
หรือกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย  โดยการประชุม  
สัมมนา  การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม มีผลการ
ด าเนินงานแบ่งได้เป็น 2 ข้ันตอนดังน้ี 
  2.1 ผลการจัดท าร่างแผนการบริหารจัดการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  จัดท า
ร่ างแผนปฏิบั ติการและน าแผนปฏิบั ติการไปใช้ ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  2  วงจร 
ก าหนดร่างแผนปฏิบัติการประจ าปี คือ วิสัยทัศน์  พันธกิจ
เป้าประสงค์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์  ก าหนดตัวชี้วัด
โครงการหรือกิจกรรม และจัดท าแผนปฏิบัติการและน า
แผนปฏิบัติการไปใช้ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมในวงจรที่ 1 รวม 48 โครงการ  

 ผลการด าเนินการแผนการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วงจรที่ 1 

1) การวางแผน (Planning)  
2) การน าแผนปฏิบัติการไปใช้ (Acting)  
3) การสังเกตการณ์ (Observing)  
4) การสะท้อนผล (Reflecting) สรุปการ

สะท้อนผลความส าเร็จของการด าเนินแผนการบริหาร
จัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม  วิทยาลัยบัณฑิต มีจ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง
จ านวน 14 โครงการ ดังน้ี 

ด้านที่ 1 การก ากับมาตรฐานจ านวน 12 
โครงการ จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 3 โครงการ 

ด้านที่ 2 บัณฑิตจ านวน 3 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 1 โครงการ 

ด้านที่ 3 นักศึกษาจ านวน 8 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 3 โครงการ 

ด้านที่ 4 อาจารย์จ านวน 9 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 2 โครงการ  

ด้านที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียนจ านวน 13 โครงการ จ านวนโครงการที่
ต้องปรับปรุง 3 โครงการ 
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ด้านที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  จ านวน 
3 โครงการ จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 2 โครงการ 
ผลการด าเนินการแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพ
หลั กสู ตรปร ะกาศ นียบั ต ร บั ณ ฑิ ต วิ ช า ชี พ ค รู  ด้ ว ย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  วงจรที่ 2  มี
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุงจ านวน 1 โครงการ ดังน้ี 

ด้านที่ 1 การก ากับมาตรฐานจ านวน 
12 โครงการ จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 0 โครงการ 

ด้านที่ 2 บัณฑิตจ านวน 3 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 0 โครงการ 

ด้านที ่3 นักศึกษาจ านวน 8 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 0 โครงการ 

ด้านที่ 4 อาจารย์จ านวน 9 โครงการ 
จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 1 โครงการ 

คือ ร้อยละของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ด้านที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียนจ านวน 13 โครงการ จ านวนโครงการที่
ต้องปรับปรุง 0 โครงการ 

ด้านที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จ านวน 
3 โครงการ จ านวนโครงการที่ต้องปรับปรุง 0 โครงการ 

  2.2 สรุปผลการพัฒนาแผนด าเนินการการ
บริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จากการด าเนินการแผนการ
บริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วม วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียในวงจรที่ 1 คือการวาง
แผนการน าแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์ และการ
สะท้อนผลและในวงจรที่ 2จัดท าแผนปฏิบัติการและปฏิทิน
ปฏิบัติการแล้วน าแผนปฏิบัติการไปใช้ การสังเกตการณ์  
และการสะท้อนผล ซึ่งผลการสะท้อนการการด าเนินการ
โครงการหรือกิจกรรมมีโครงการที่ต้องปรับ 1 โครงการและ
ได้ด าเนินการประชุมปรึกษาหารือและสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้ส่งผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการ จึง
สรุปแผนการบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย โดยก าหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์
ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 

การอภิปรายผล 
 ด้านที่ 1 การก ากับมาตรฐาน พบว่า  ในภาพรวม
มีปัญหาอยู่ในระดับน้อย ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับ
จากระดับปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี คือ การ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ
ระดับมากที่สุด และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

 ด้านที่ 2 บัณฑิตพบว่าในภาพรวมมีปัญหาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจากระดับ
ปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดัง น้ี ผลงานของ
นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีปัญหาอยู่ในระดับมาก และร้อยละของ
บัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปีมี
ปัญหาอยู่ในระดับน้อย 

 ด้านที่ 3 นักศึกษาการพบว่าในภาพรวมมีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจาก
ระ ดับปัญหาจากมากที่สุ ด ไปหาน้อยที่ สุด ดั ง น้ี  การ
ควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาสารนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 
และแนะแนวแก่นักศึกษาและการส าเร็จการศึกษามีปัญหา
อยู่ในระดับปานกลาง 

 ด้านที่ 4 อาจารย์ พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่
ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจากระดับ
ปัญหาจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี ร้อยละของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ และร้อยละของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก มีปัญหาอยู่ใน
ระดับน้อยที่สุด 

 ด้านที่  5 หลักสูตร  การเรียนการสอน  การ
ประเมินผู้เรียน พบว่า ในภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ส่วนรายด้านมีปัญหาเรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมาก
ที่สุดไปหาน้อยที่สุด ดังน้ี การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติมีปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง  

 ด้านที่  6 สิ่ งส นับสนุนการ เรี ยนรู้พบว่า ใน
ภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้านมีปัญหา
เรียงล าดับจากระดับปัญหาจากมากท่ีสุดไปหาน้อยที่สุดดังน้ี 
จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน มีปัญหาอยู่ในระดับมากท่ีสุด และ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีปัญหาอยู่ในระดับมาก 
ซึ่งสอดคล้องกับ ประภาศ ปานเจี้ยง (2554) การมีส่วนร่วม 
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ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรมหาวิทยาลัย
หาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง 
และเมธิณี เกตวาธิมาตร (2553) ความรู้เก่ียวกับการประกัน
คุณภาพ การรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี ผลการวิจัยพบว่า สนับสนุน
การด าเนินงานการประกันคุณภาพของแก่นักศึกษาโดย
ค านึงถึงระดับชั้นปี รวมทั้งรูปแบบและช่องทางในการให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของนักศึกษา นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพของนักศึกษาท าให้นักศึกษา
สามารถนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพพัฒนาตนเองและ
ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยอย่างต่อเน่ือง และพนิดา วัชระรังษี (2554) 
การจัดการความรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาเครือข่ายเบญจมิตร สภาพปัจจุบันในการ
จั ดการค วามรู้ ด้ านประกันคุณภาพการศึ กษา  ของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เครือข่ายเบญจมิตร ตามความ
คิดเห็นของบุคลากรในสถาบัน ด้านการสร้างและแสวงหา
ความรู้ โดยรวมอยู่ในระดับดี และเมื่อพิจารณาในแต่ละข้อ 
พบว่า เมื่อหน่วยงานภายนอกเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนา 
เสวนา หรืออบรมเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
สถานศึกษาของท่านให้ความสนใจ และส่งบุคลากรเข้าร่วม
ฟัง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ สถาบันการศึกษาได้
เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญในระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาให้ความรู้ความเข้าใจเพ่ือเป็นแนวทาง
ส าหรับบุคลากรได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง สถาบันการศึกษาของ
ท่านได้มีการจัดอบรมสัมมนาประชุม สัมมนาภายในสถาบัน 
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นความรู้แก่
บุคลากรทุกหน่วยงาน และลักขณา จาตกานนท์ และคณะ 
(2554) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาการบริหารงานประกัน
คุณภาพ คณะเทคโนโลยี-คหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบว่า ปัญหาและอุปสรรคใน
การประกันคุณภาพ คือ ต้องการให้มีการพัฒนาบริหารงาน
ประกันคุณภาพโดยปรับปรุงวิธีบริหารจัดการงานที่ท าให้
ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพที่มีหลายเกณฑ์
มาตรฐาน ไม่เกิดปัญหาในการปฏิบัติงาน ลดภาระงาน
เอกสารด้วยระบบสารสนเทศ หากเกิดปัญหาการเปลี่ยน
บุคลากรก็สามารถจัดเก็บข้อมูลการรายงานผลการ 
 
 
 

ด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และจากผลการสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญพบว่าปัญหาที่ส าคัญที่สุดของการพัฒนาการ
บริหารงานประกันคุณภาพ คือ ต้องสร้างความเข้ารู้ความ
เข้าใจแก่บุคลากรทุกรระดับให้เห็นความส าคัญ เกิดความ
ร่วมมือ ประสานการทางานด้วยระบบ PDCA การจัดการ
ความรู้ การเสริมแรงจูงใจและการ ยกย่องชมเชยจะช่วยเพ่ิม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร
วางแผนในการดาเนินงาน หาวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ระบบสารสนเทศ  ข้อมูลที่อ ยู่ในส่วนกลางต้องส่งให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่เปลี่ยนแบบเก็บข้อมูลบ่อย ๆ ไม่ขอ
ข้อมูลซ้ าซ้อนก็จะท าให้เกิดการพัฒนา  การบริหารงาน
ประกันคุณภาพแบบมีส่วนร่วม  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
  1.1 ควรเตรียมการบุคลากร ต้องให้ความรู้
การบริหารจัดการประกันคุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยาย
ให้บุคลากรเรียนรู้ได้และสามารถจัดท าข้อเตรียมรับการ
ประเมินต่อไป 
  1.2  โครงการ/กิจกรรม ที่น าเสนอในคู่มือ
แ ผ น การบริ ห า ร จั ดก ารปร ะกั นคุ ณภาพหลั กสู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วยกระบวนการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมสามารถลดหรือเพ่ิมได้ตามความ
เหมาะสม  

 2. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
  2.1 การบริหารจั ดการประกันคุณภาพ
หลักสูตร ต้องเตรียมข้อมูลสารสนเทศให้มีความสมบูรณ์ 
  2.2 การด าเนินการวงจรที่ 1 และ 2 ถ้ายังไม่
ประสบผลส าเร็จต้องด าเนินการวงจรที่ 3 และต่อเน่ืองจน
ประสบผลส าเร็จ 

 3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 
  3.1 ควรพัฒนาการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ด้วย
กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ร่วมกับ
หลักสูตรอื่น ๆ ต่อไป 
  3.2  ด าเนินการวิจัยเชิงนโยบายของบัณฑิต
วิทยาลัย ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  
เพ่ือเป็นข้อเสนอเชิงหลักการต่อหน่วยงานระดับสูงที่
เก่ียวข้องต่อไป 
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