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ศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายใน วทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ  
สังกดัสถาบันพระบรมราชชนก  

พร บุญมี พย.ม.* พรรณี ไพศาลทกัษิน ปศด. ** 
บทคัดย่อ 

 การวิจยัคร้ังน้ี ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  มีวตัถุประสงคเ์พื่อ
ศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ สถาบนัพระบรมราชชนนก 
ประชากรคือคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2554 จ านวน 62 คน  เคร่ืองมือวิจัยคือ
แบบสอบถาม ระบบการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน ท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนตามกรอบแนวคิดเชิง
ระบบ ประกอบดว้ย ปัจจยัน าเขา้ กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลพัธ์และการปรับปรุงแกไ้ข เป็นขอ้
ค าถามเชิงบวกแบบประเมินค่า 5 ระดบั จ านวน 42 ขอ้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพความตรงเชิง
เน้ือหา และค่าความเท่ียงของแบบสอบถาม มีค่าเท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถ่ี     
ร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ระบบประเมินคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัมาก ( x =4.07, SD =0.53) โดยพบว่าดา้นปัจจยั
น าเข้า ด้านกระบวนการ ด้านผลผลิต และด้านปรับปรุงอยู่ในระดบัมากทุกด้าน ( x  =4.14, SD

=0.54, x =4.12, SD =0.55, x  =4.22, SD =0.57, x =3.79, SD =0.83)  
 1. ด้านปัจจัยน า เข้า  ได้ค่ าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยการก าหนด
คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตามระบบประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลัย
เครือข่ายมีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x  =4.45, SD =0.80) ส่วนขอ้ท่ีไดค้่าคะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการประเมิน ระบุเอกสารหลกัฐานท่ีใช้อา้งอิงผลการ
ด าเนินงานครบถว้นและเป็นปัจจุบนั ( x =3.97, SD  =0.77) 
 2. ดา้นกระบวนการไดค้่าคะแนนเฉล่ียอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ โดยคณะประเมินคุณภาพ
ภายใน มีความเป็นกลัยาณมิตรมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด ( x =4.48, SD =0.74) ส่วนขอ้ท่ีไดค้่า
คะแนนเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือการจดัส่งรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับประเมินไปให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในก่อนวนัท าการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า 4  สัปดาห์ ( x =
3.59, SD  =0.97) 
 3. ดา้นผลผลิตไดค้่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยการรายงานผลการประเมินมี
การเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายภายในวิทยาลยั  ประธานวิทยาลยัเครือข่ายและสถาบนัพระบรม
ราชชนก  ไดรั้บทราบภายในเวลา 60  วนัหลงัส้ินสุดการประเมินคุณภาพภายในมีค่าคะแนนเฉล่ีย



2 
 

สูงสุด ( x  =4.32, SD =0.68) รองลงมาคือ การจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตาม
ระบบ CHE QA ส่ง สกอ. ภายในเวลาท่ีก าหนด ( x =4.32, SD =0.65) 
 4. ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขไดค้่าคะแนนเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  โดยการรายงานผลการ
ประเมินมีการเผยแพร่ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายภายในวิทยาลยั  มีค่าคะแนนเฉล่ียสูงสุด ( x =3.84, SD

=0.93)ส่วนขอ้ท่ีไดค้่าคะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไกการ
ประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่าย ( x =3.75, SD = 1.02) 
 
ค าส าคัญ: ระบบ  การประเมินคุณภาพภายใน   วทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ  
* พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา จงัหวดัพะเยา  
** พยาบาลวชิาชีพช านาญการพิเศษ วทิยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

The Study on the Internal Quality Assessment System  
at Northern College network  of  Boromarajonani College of Nursing 

Phorn  Boonmee, RN, MNS *  Pannee Paisarntuksin, RN, Ph.D** 
Abstract 

 This descriptive research methodology aims to study the internal assessment system 
Northern College network of Boromarajonani College of Nursing.The Population is evaluated by 
the committee and responsible for the quality assurance of the college network region 2012 
academic year,62 population. Data were collected using method questionnaires which developed in 
the framework of the system consists of inputs ,process and output, consists of 5 levels questions 
positively all 42 questions and content validity to determine, the reliability was 0.94.The data 
were analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. 
 The results showed that 
 Internal quality assessment system at a high level ( X =4.07, SD =0.53) was found to 
have input, the processes, the output and improvement  at a high level all  ( X = 4.14, SD = 0.54, X  
= 4.12, SD = 0.55, X = 4.22, SD = 0.57, X  = 3.79, SD  = 0.83) 
 1. The input to the average level in all by the committee responsible for the 
implementation of the system of quality assessment within the college network, the average 
maximum ( X = 4.45, SD = 0.80) contributing to the average minimum is self assessment report 
of the College to receive. Assessment to the reference documents were complete and current 
performance ( X = 3.97, SD =0.77). 
 2. The process of the average level in all by the internal quality assessment. A good 
friend with the average maximum ( X = 4.48, SD = 0.74) contributing to the average minimum is 
to report self-assessment of the college's evaluation to the internal quality assessment before the 
assessment. with no less than 4 weeks ( X = 3.59, SD = .97). 
 3. The output is the average productivity level in all. The assessment report is 
published to all relevant parties within the college. President of the College and Institute 
Praboromarajchanok network. Received within 60 days after the end of the assessment within the 
average maximum ( X = 4.32, SD = 0.68) is lower. Reporting quality assessment within a Ska 
CHE QA system. Within the time limit ( X = 4.32, SD = .65). 
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 4. The improvement fixed the average level in all. The assessment report is published 
to all relevant parties within the college. Has the highest average ( X = 3.84, SD = 0.93) and the 
average value was minimal. To evaluate the performance of systems and mechanisms to evaluate 
the quality of the college network ( X = 3.75, SD = 1.02.) 
 
Keywords :  system Evaluation , Internal Quality Assessment , Northern College network  
*  Register nurses  of special expertise at  Boromarajonani College of  Nursing  Phayao 
** Register nurses  of special expertise at  Boromarajonani College of Nursing  Lampang  City 

 
 
ความส าคัญและความส าคัญของปัญหาการวจัิย 

กฎกระทรวงวา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓
ได้ก าหนดให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัจดัให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยา่งนอ้ยหน่ึงคร้ังในทุกสามปี และแจง้ผลให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษาทราบ
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชนทั้งน้ีจุดมุ่งหมายของการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของสถาบนัตามระบบ
และกลไกท่ีสถาบนันั้นๆได้ก าหนดข้ึนทั้งน้ีเพื่อให้สถาบนัได้ทราบสถานภาพท่ีแท้จริงอันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางและพฒันาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานท่ีตั้งไวอ้ย่างต่อเน่ือง1 การ
ประเมินคุณภาพภายใน ท่ีมีประสิทธิภาพนั้นผูป้ระเมินและสถาบนัท่ีรับการประเมินจ าเป็นตอ้งท า
หน้าท่ีตามบทบาทของตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษาพ.ศ.2553ซ่ึงการประเมินคุณภาพภายใน หมายความ
ถึง การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศ ก าหนด ส าหรับการประกนัคุณภาพ
ภายใน ซ่ึงกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดยหน่วยงานตน้สังกดัท่ีมีหนา้ท่ีก ากบัดูแล
สถานศึกษา1 

ปีการศึกษา 2554 สถาบนัพระบรมราชชนกไดก้ าหนดให้วิทยาลยัในสังกดัทุกแห่งมีการ
ประเมินคุณภาพภายในโดยเครือข่ายเอง ซ่ึงวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือประกอบด้วย 7วิทยาลยั
ไดแ้ก่ ไดแ้ก่ วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ ์นครสวรรค ์ วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พุทธ
ชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ ์
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วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปางวิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา และวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ไดด้ าเนินการประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในของเครือข่ายภาคเหนือและรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีก าหนดใน
ระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพ (CHE QA Online)โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่ายดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาข้ึนมาเพื่อเป็นกลไกในการขบัเคล่ือนให้ระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของเครือข่ายเป็นไปตามระบบท่ีก าหนด  ทั้งน้ีให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานการ
ประเมินคุณภาพภายใน ท่ีส านักงานการอุดมศึกษาก าหนด2 ระบบการประกนัคุณภาพภายในท่ีดี
จ าเป็นตอ้งมีการพฒันาระบบการประเมินภายใน (internal evaluation) ท่ีสามารถสะทอ้นคุณภาพ
การด าเนินงานตามมาตรฐานและตวับ่งช้ีไดอ้ยา่งเหมาะสม3  ซ่ึงระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
หมายถึง ขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายในของเครือข่ายภาคเหนือประกอบดว้ย 1) ปัจจยัน าเขา้
(input) ไดแ้ก่ นโยบาย คู่มือประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการประกนัคุณภาพ รายงานการ
ประเมินตนเอง  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระบบขอ้มูลและประมวลผล  2) ด้าน
กระบวนการ (process) ไดแ้ก่  การวางแผนการประเมินคุณภาพ  การด าเนินการประเมินคุณภาพ  
การตรวจสอบผลการประเมินคุณภาพ การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ  การเผยแพร่ผลการ
ประเมินคุณภาพ และ 3) ผลของการด าเนินงาน (output/outcome)  ไดแ้ก่  รายงานผลการประเมิน
คุณภาพ การใช้ผลการประเมินคุณภาพ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุง 
และการประเมินอภิมาน 

วิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือไดมี้การด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดบัเครือข่ายมา
อยา่งต่อเน่ือง และในปีการศึกษา  2554 ไดมี้การประเมินคุณภาพภายในระดบัเครือข่ายเช่นเดียวกนั 
ตลอดระยะท่ีมีการด าเนินการประเมินคุณภาพภายในระดบัเครือข่าย ยงัไม่เคยมีการศึกษาระบบการ
ประเมินคุณภาพภายในของเครือข่าย  ทางผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาในเร่ืองดงักล่าว โดยผลการวิจยัจะ
น าไปใชใ้นการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือต่อไป 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ 
กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ี คณะผูว้จิยัใชแ้นวคิดการประเมินเชิงระบบ (Systemic Approach)  ในการ
ประเมินระบบประเมินคุณภาพภายในท่ีครอบคลุมทั้ง 1) ปัจจยัน าเขา้(input) ไดแ้ก่ นโยบาย คู่มือ
ประเมินคุณภาพภายใน  คณะกรรมการประกนัคุณภาพ รายงานการประเมินตนเอง  คณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน  ระบบขอ้มูลและประมวลผล 2) ดา้นกระบวนการ (process) ไดแ้ก่ การ
วางแผนการประเมินคุณภาพ  การด าเนินการประเมินคุณภาพ  การตรวจสอบผลการประเมิน



6 
 

คุณภาพ การจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพ  การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพ และ 3) ผลของ
การด าเนินงาน (output/outcome) ได้แก่ รายงานผลการประเมินคุณภาพ การใช้ผลการประเมิน
คุณภาพ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในมาพฒันาปรับปรุง และการประเมินอภิมาน มา
ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดท่ีส าคญัของการวจิยั   
วธีิด าเนินการวจัิย 
เป็นการวิธีวิจยัเชิงพรรณนา (Descriptive Research)เพื่อศึกษาระบบการประเมินคุณภาพคุณภาพ
ภายใน วทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ   
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ผูป้ระเมินคุณภาพภายใน และผูรั้บผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ของวทิยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ ประจ าปีการศึกษา 2554  จ  านวน 7  วทิยาลยั ๆ  ละ 10 
คน รวม 70  คน  ไดแ้ก่ วิทยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารักษ์ นครสวรรค ์วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี 
พุทธชินราช วิทยาลยัการสาธารณสุขสิรินธร พิษณุโลก วิทยาลยัพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครล าปาง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยาและวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ 
 การพทิกัษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง 

ผูว้จิยัช้ีแจงวตัถุประสงคแ์ละขั้นตอนของการท าวิจยัให้แก่กลุ่มประชากรทราบ และอธิบาย
ให้เขา้ใจถึงการศึกษาคร้ังน้ีข้ึนอยูก่บัความสมคัรใจ กลุ่มประชากรสามารถปฏิเสธการเขา้ร่วมการ
วจิยัจะไม่มีผลใด ๆ ต่อการท างานในวิทยาลยั นอกจากน้ียงัช้ีแจงวา่ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษาจะเก็บ
ความเป็นความลบั จะน าเสนอในภาพรวมและน าไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และยึด
หลกัการปฏิบติัจริยธรรมในการศึกษาวิจยัในมนุษย ์ 
 เคร่ืองมือการวจัิย 
 แบบสอบถามเร่ือง ระบบการประเมินคุณภาพคุณภาพภายใน วิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ  
เป็นแบบสอบถามท่ีผู ้วิจ ัยสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิดเชิงระบบ ประกอบด้วยปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการและผลผลิตและจากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน แนวปฏิบติัท่ีดีของระบบการประเมินคุณภาพภายในของ
ส านกังานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาแห่งชาติลกัษณะค าถามเป็นแบบมาตราวดั 5ระดบัคือ มาก
ท่ีสุด (3.51-4.50 คะแนน) มาก (2.51-3.50 คะแนน) ปานกลาง (คะแนน 1.51-2.50) และ ระดบันอ้ย 
(คะแนน 1.00-1.50) จ  านวนทั้งหมด  42 ขอ้   
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 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาจ านวน 3 
คน ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาและน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแบบสอบถาม และน า
แบบสอบถามไปทดลองใชก้บัอาจารยใ์นวิทยาลยัท่ีมีลกัษณะเดียวกบักลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 คน
ตรวจสอบค่าความเช่ือมัน่ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค ไดค้่าเท่ากบั 0.94 
               การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล  
               ผูว้ิจยัท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ผูอ้  านวยการของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือทั้ง 7  
แห่ง เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 62 คน จากท่ีส่ง 70 คน 
คิดเป็นร้อยละ 88.57 จากนั้นผูว้ิจยัได้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของขอ้มูลในแบบสอบถาม และ
น าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชก้ารแจกแจงค่า ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ( ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 (SD ) 
ผลการวจัิย 
 1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศจริง ร้อยละ 
93.50 อายเุฉล่ีย 45.03 ปี ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการร้อยละ 32.80 ระดบัการศึกษาปริญญาโท ร้อยละ 
67.70  
 2. ระบบประเมินคุณภาพภายใน 
  2.1 ระบบประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ สังกดัสถาบนั
พระบรมราชชนกพบวา่ค่าเฉล่ียโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07, SD =0.53)  เม่ือพิจารณาเป็นราย
ดา้น พบว่าด้านปัจจยัน าเขา้ (Input)  ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Output) และด้าน
ปรับปรุง (Feedback) อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( X =4.14, SD =0.54, X =4.12, SD =0.55, X =4.22, SD

=0.57, X =3.79, SD =0.83)ดงัแสดงในตารางท่ี 1 
ตารางที ่ 1    ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผลการศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายใน     
  จ าแนกตามรายได ้ 

ระบบการประเมินคุณภาพภายใน X  SD  ระดบั 
ดา้นปัจจยัน าเขา้ 4.14 0.54 มาก 
ดา้นกระบวนการ 4.12 0.55 มาก 
ดา้นผลผลิต 4.22 0.57 มาก 
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ข  3.79 0.83 มาก 
เฉลีย่รวม 4.07 0.53 มาก 
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 2.2 ระบบประเมินคุณภาพภายใน ดา้นปัจจยัน าเขา้ (Input) พบว่าอยู่ในระดบัมากทุก
ขอ้ โดยพบว่าการก าหนดคณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตามระบบประเมินคุณภาพ
ภายในของวทิยาลยัเครือข่ายไดค้ะแนนสูงสุด ( X =4.45, SD =0.80) และรายงานการประเมินตนเอง
ของวทิยาลยัท่ีรับการประเมิน มีการระบุเอกสารหลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงผลการด าเนินงานครบถว้นและ
เป็นปัจจุบนั คะแนนไดน้อ้ยท่ีสุด ( X =3.97, SD =0.77) ดงัแสดงในตารางท่ี 2 
ตารางที ่ 2 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้น

ปัจจยัน าเขา้ จ  าแนกรายขอ้  

ระบบการประเมินคุณภาพภายใน ด้านปัจจัยน าเข้า X  SD  ระดับ 

1. มีการก าหนดนโยบายการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่ายอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

4.20 1.09 มาก 

2.มีการจดัท าระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในวทิยาลยัเครือข่ายอยา่งเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษร 

4.13 1.09 มาก 

3. มีการจดัท าคู่มือประเมินคุณภาพภายใน 4.26 1.09 มาก 
4. มีการก าหนดคณะกรรมการท่ีรับผดิชอบในการด าเนินการตามระบบประเมิน
คุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่าย 

4.45 0.80 มาก 

5. คณะกรรมการประกนัคุณภาพมีการประชุมร่วมกนัเพื่อวางแผน ด าเนินการ
ตามระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

4.08 0.86 มาก 

6. แผนการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัเครือข่ายมีรายละเอียดของ
กิจกรรมและการเบิกจ่ายงบประมาณท่ีชดัเจน 

4.06 0.79 มาก 

7. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีวทิยาลยัเครือข่ายแต่งตั้ง มีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเกณฑส์กอ. 

4.37 0.77 มาก 

8. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีเข้ามาประเมินคุณภาพภายในแต่ละ
วทิยาลยั เป็นไปตามรายช่ือท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากสถาบนัพระบรมราชชนก  

4.18 0.76 มาก 

9.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีจะเข้าประเมินในแต่ละวิทยาลยัมี
จ านวนเหมาะสมและเพียงพอ 

4.15 0.76 มาก 

10.รายงานประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการประเมิน มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ของ
วทิยาลยั ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

4.10 0.70 มาก 

11.รายงานประเมินตนเองของวทิยาลยัท่ีรับการประเมินมีขอ้มูลพื้นฐาน 
(common  data  set) ถูกตอ้ง ครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

3.98 0.69 มาก 

12.รายงานประเมินตนเองของวิทยาลัยท่ีรับการประเมินมีการเสนอผลการ 4.03 0.75 มาก 
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ด าเนินงานตามตวับ่งช้ีในแต่ละองคป์ระกอบชดัเจนครบถว้น 
13.รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการประเมินมีการสรุปผลการ
ประเมินตามเกณฑ์และสรุปผลการประเมินเทียบกบัเป้าหมายในแต่ละตวับ่งช้ี
คุณภาพครบถว้น ถูกตอ้งตามนิยามของตวับ่งช้ี 

4.11 0.70 มาก 

14.รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการประเมินมีการเสนอ จุดแข็ง  
จุดอ่อนและแนวทางการพฒันาในแต่ละตวับ่งช้ีคุณภาพไวช้ดัเจนตรงประเด็น 
และน าปฏิบติัไดจ้ริง 

4.02 0.74 มาก 

15.รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยท่ีรับการประเมิน ระบุเอกสาร
หลกัฐานท่ีใชอ้า้งอิงผลการด าเนินงานครบถว้นและเป็นปัจจุบนั 

3.97 0.77 มาก 

เฉลีย่รวม 4.14 0.54 มาก 

 
2.3ระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้นกระบวนการ (Process) อยูใ่นระดบัมาก

ทุกขอ้โดยพบว่า คณะประเมินคุณภาพภายใน มีความเป็นกลัยาณมิตรคะแนนมากท่ีสุด ( X =4.48,
SD =0.74)  และมีการจัดส่งรายงานการประเ มินตนเองของวิทยาลัย ท่ี รับประเมินไปให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในก่อนวนัท าการประเมินคุณภาพไม่น้อยกว่า4 สัปดาห์ ได้
คะแนนนอ้ยท่ีสุด ( X =3.59, SD =0.97)ดงัแสดงในตารางท่ี 3 
 
 ตารางที ่3  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายใน  

     ดา้นกระบวนการ จ าแนกรายขอ้  
ระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้นกระบวนการ X  SD  ระดบั 

1.ผูรั้บผิดชอบโครงการประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัเครือข่ายส่ง
โครงการและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในไปให้แต่ละ
วทิยาลยัไดรั้บทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 2 อาทิตย ์

3.96 0.89 มาก 

2.มีการจดัท าแผนการประเมินคุณภาพภายในตามก าหนดช่วงเวลาท่ีเป็นไป
ตามขอ้ตกลงร่วมกนัของคณะกรรมการเครือข่าย 

3.95 0.76 มาก 

3.มีการก าหนดจ านวนวนัในการรับประเมินคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม 4.03 0.80 มาก 
4.มีการจดัส่งรายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับประเมินไปให้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในก่อนวนัท าการประเมินคุณภาพไม่
นอ้ยกวา่  4  สัปดาห์ 
 

3.59 0.97 มาก 
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5.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประสานกบัผูรั้บการประเมินเพื่อ
แจง้ก าหนดการประเมินล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑ สัปดาห์ 

4.10 0.76 มาก 

6.วทิยาลยัท่ีรับประเมินมีการเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพ 4.13 0.74 มาก 
7.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในนัดประชุมทีมเพื่อวางแผนการ
ประเมินและมอบหมายงาน 

4.02 0.72 มาก 

8.ประธานคณะกรรมการประเมินมีการมอบหมายความรับผดิชอบในการ
ประเมินแก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในท่ีชดัเจน 

4.16 0.86 มาก 

9.มีการประชุมช้ีแจงท าความเขา้ใจกบัหน่วยงานเพื่อทราบวตัถุประสงคข์อง
การประเมินและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม(Open 
meeting) 

4.44 0.79 มาก 

10.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มีความรู้ความเขา้ใจองคป์ระกอบ
และตวัช้ีวดัคุณภาพ 

4.00 0.70 มาก 

11.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ตรวจสอบถึงผลการด าเนินงาน
ตามองคป์ระกอบและตวับ่งช้ีท่ีก าหนด    

4.19 0.65 มาก 

12.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
โดยใชเ้ทคนิคท่ีหลากหลายและเหมาะสมกบัลกัษณะของขอ้มูล 

4.11 0.74 มาก 

13.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  น าข้อค้นพบหรือข้อมูลท่ีได้
ทั้ งหมดมาร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือของผลการ
ประเมิน 

4.18 0.80 มาก 

14.คณะประเมินคุณภาพภายใน ไดใ้หข้อ้เสนอแนะแนวคิดท่ีน าไปสู่การ
ปฏิบติัไดช้ดัเจนและเป็นประโยชน์ 

4.08 0.66 มาก 

15.คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมเพื่อสรุปผลในการประเมิน
ของแต่ละวนั 

4.13 0.82 มาก 

16.มีการรายงานผลการประเมินขั้นตน้อยา่งไม่เป็นทางการ  โดยให้
ผูเ้ก่ียวขอ้งไดร่้วมรับฟังและซกัถาม (Close meeting) 

4.40 0.73 มาก 

17.คณะประเมินคุณภาพภายใน มีความเป็นกลัยาณมิตร 4.48 0.74 มาก 

เฉลีย่รวม 4.12 0.55 มาก 

 
2.4 ระบบการประเมินคุณภาพภายในด้านผลผลิต (output) อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยขอ้ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การรายงานผลการประเมินมีการเผยแพร่ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
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ทุกฝ่ายภายในวิทยาลยั ประธานวิทยาลยัเครือข่ายและสถาบนัพระบรมราชชนก  ได้รับทราบ
ภายในเวลา 60  วนัหลงัส้ินสุดการประเมินคุณภาพภายใน ( X =4.32, SD =0.68) รองลงมาคือ การ

จดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบ CHE QA ส่ง สกอ. ภายในเวลาท่ีก าหนด   

( X =4.32, SD =0.65) ตารางท่ี 4 

 
ตารางที ่ 4 ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาระบบการประเมินคุณภาพภายใน 

ดา้นผลผลิต จ าแนกรายขอ้  
ระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้นผลผลิต X  SD  ระดบั 

1.รายงานผลการประเมินคุณภาพสอดคลอ้งกบัขอ้มูลหลกัฐานท่ีปรากฏ 4.23 0.64 มาก 
2.รายงานผลการประเมินให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ สามารถน าไป
ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.16 0.63 มาก 

3.รายงานผลการประเมินมีเน้ือหาครบถ้วน ครอบคลุมผลการประเมิน 
จุดเด่น จุดท่ีควรพฒันา ขอ้เสนอแนะเพื่อการพฒันาในทุกองค์ประกอบท่ี
ไม่ไดม้าตรฐานและวธีิปฏิบติัท่ีดี / นวตักรรม (ถา้มี)  

4.11 0.81 มาก 

4.รายงานผลการประเมินมีการเผยแพร่ให้ผู ้ท่ี เ ก่ียวข้องทุกฝ่ายภายใน
วิทยาลยั  ประธานวิทยาลยัเครือข่ายและสถาบนัพระบรมราชชนก  ไดรั้บ
ทราบภายในเวลา 60  วนัหลงัส้ินสุดการประเมินคุณภาพภายใน 

4.32 0.68 มาก 

5.การจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบ CHE QA ส่ง 
สกอ. ภายในเวลาท่ีก าหนด 

4.32 0.65 มาก 

เฉลีย่รวม 4.22 0.57 มาก 

 
2.5 ระบบประเมินคุณภาพภายในดา้นการปรับปรุงแกไ้ข (Feedback) ทุกขอ้อยูใ่น

ระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การรายงานผลการประเมินท่ีมีการเผยแพร่ให้ผูท่ี้
เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายภายในวิทยาลยั ( X =3.84, SD =0.93)ส่วนขอ้ท่ีไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุดคือ การประเมิน

ประสิทธิภาพของระบบและกลไกการประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่าย  ( X =3.75, SD

= 1.02) ตารางท่ี 6 
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ตารางที ่ 6  ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา ระบบการประเมินคุณภาพภายใน 
ดา้นการปรับปรุงแกไ้ขจ าแนกรายขอ้  
ระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้นการปรับปรุงแกไ้ข  X  SD  ระดบั 

1.มีการน ารายงานผลการประเมินของแต่ละวทิยาลยัในเครือข่ายมาประเมิน
คุณภาพของผลการประเมิน(ประเมินอภิมาน) 

3.77 0.92 มาก 

2.มีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ
ภายในของวทิยาลยัเครือข่าย 

3.75 1.02 มาก 

3.มีการร่วมกนัถอดบทเรียน ภายหลงัการประเมินคุณภาพภายในของ
วทิยาลยัเครือข่าย เพื่อน าผลมาพฒันาปรับปรุงการด าเนินงาน 

3.79 0.86 มาก 

4.มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในของเครือข่ายมาวิเคราะห์ เพื่อ
วางแผนปรับปรุงแกไ้ขในแผนกลยทุธ์ของวทิยาลยัเครือข่ายใน
ปีงบประมาณต่อไป 

3.84 0.93 มาก 

เฉลีย่รวม 3.79 0.83 มาก 

 
อภิปรายผล 
 การวิจยัระบบประเมินคุณภาพภายใน ของวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือสังกดัสถาบนัพระบรม
ราชชนก มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระบบประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือ สังกดั
สถาบนัพระบรมราชชนกโดยผลการวจิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.ระบบประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมาก ( X =4.07, SD =0.53) ซ่ึงสอดคล้องกับ

ผลการวิจยัการประเมินระบบการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ พบว่าผู ้

ประเมินคุณภาพภายในและผูรั้บการประเมินคุณภาพภายในมีความคิดเห็นเก่ียวกบัระบบประเมิน

คุณภาพภายในโดยรวมมีความเหมาะสมในระดบัมาก4  และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา เร่ือง การ

ด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ท่ี

พบวา่ การด าเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาของวิทยาลยัในสังกดัสถาบนัพระบรมราช

ชนก กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 61.31เม่ือพิจารณารายดา้น

พบว่าด้านการควบคุมคุณภาพมีการด าเนินงานอยู่ในระดับมากคิดเป็นร้อยละ 59.34 ด้านการ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษามีการด าเนินงานอยู่ในระดบัมากคิดเป็นร้อยละ 75.74 และดา้นการ

ประเมินคุณภาพการศึกษามีการด าเนินงานอยูใ่นระดบัมากคิดเป็น ร้อยละ 56.07 และพบวา่วิทยาลยั 
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สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก มีการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลยัใน

ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก 5  เม่ือพิจารณารายด้านพบว่า  ด้านปัจจยัน าเขา้ ด้านกระบวนการ ด้าน

ผลผลิต และดา้นปรับปรุงอยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ( X =4.14, SD =0.54, X =4.12, SD =0.55, X =4.22,

SD =0.57, X =3.79, SD =0.83) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสถาบนัพระบรมราชชนกไดใ้ห้ความส าคญัของ

การประกนัคุณภาพการศึกษาโดยถือเป็นหน่ึงในเคร่ืองมือการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 

และผลการประเมินคุณภาพภายในทั้งในระดบัผลการประเมินตนเอง  ผลการประเมินโดยเครือข่าย 

และผลการประเมินโดยสถาบนัพระบรมราชชนก   ตลอดจนผลการประเมินคุณภาพภายนอกโดย

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) วิทยาลยัแต่ละแห่งไดน้ ามา

พิจารณาก าหนดเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษา โดยการพฒันาดงักล่าวจะอยู่

บนพื้นฐานของความช่วยเหลือ เก้ือกูลในรูปเครือข่ายวิทยาลัยภาค ซ่ึงท าให้วิทยาลัยในแต่ละ

เครือข่ายมีการพฒันาคุณภาพไปพร้อม ๆ กนั นอกจากน้ีอาจเน่ืองมาจาก สถาบนัพระบรมราชชนก

ไดใ้ชเ้ครือข่ายวิทยาลยัภาคเป็นกลไกในการพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษา โดยก าหนดให้

วิทยาลยัในแต่ละภาคเป็นศูนยก์ลางการด าเนินงานประกนัคุณภาพ2 และสถาบนัพระบรมราชนนก 

ยงัไดจ้ดัท าหลกัสูตรอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายใน โดยให้วิทยาลยัส่งอาจารยเ์ขา้รับการอบรม

หลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายในซ่ึงเป็นหลกัสูตรของ ส านกังานการอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการ

ด าเนินการจดัอบรมมีความครอบคลุมทุกเครือข่าย และในปีการศึกษา 2554 วิทยาลัยเครือข่าย

ภาคเหนือไดมี้การจดัท าโครงการอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายในให้กบัอาจารยท่ี์ยงัไม่ผ่านอบรม 

โดยใชห้ลกัสูตรอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายในของ ส านกังานการอุดมศึกษาแห่งชาติเช่นเดียวกนั 6   

 เม่ือพิจารณาด้านปัจจัยน าเข้ารายข้อพบว่ากิจกรรมการก าหนดให้มีคณะกรรมการ

รับผิดชอบในการด าเนินการตามระบบประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัเครือข่ายได้คะแนน

สูงสุด ( X =4.45, SD =0.80)  ทั้ ง น้ี เ น่ืองมาจากในช่วงท่ีผ่านมาสถาบันพระบรมราชนนกได้

ก าหนดให้วิทยาลัยเครือข่ายมีการประเมินคุณภาพภายในเอง โดยให้มีการด าเนินการประเมิน

คุณภาพภายในเองปีเว ้นปีมาอย่างต่อเน่ือง และวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือได้ก าหนดให้มี

คณะกรรมการวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประกอบด้วย

คณะกรรมการด้านอ านวยการ คณะกรรมการด้านวิชาการ คณะกรรมการด้านบริการวิชาการ 

คณะกรรมการดา้นกิจการนกัศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม คณะกรรมการดา้นการวิจยั 
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และคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 7 ส่วนการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการ

ประเมิน มีการระบุเอกสารหลกัฐานท่ีใช้อ้างอิงผลการด าเนินงานครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั ได้

คะแนนไดน้้อยท่ีสุด ( X =3.97, SD =0.77)ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากวิธีการได้มาของรายงานประเมิน

ตนเองของแต่ละวทิยาลยัมีความแตกต่างกนั ในวทิยาลยับางแห่งใหผู้รั้บผิดชอบตวับ่งช้ีคุณภาพเป็น

ผูเ้ขียนรายงานประเมินตนเองดว้ยตนเอง ขณะท่ีบางวทิยาลยัใหผู้รั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพของ

วิทยาลยัเป็นผูร่้างรายงานประเมินตนเอง และจดัให้มีกิจกรรมการวิพากษ์รายงานประเมินตนเอง 

โดยผูท้รงคุณวุฒิ ดงันั้นคุณภาพของการจดัท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลยัท่ีรับการ

ประเมิน ท่ีมีระบุเอกสารหลกัฐานท่ีใช้อา้งอิงผลการด าเนินงานครบถ้วนและเป็นปัจจุบนั จึงได้

คะแนนไดน้้อยท่ีสุดและถือเป็นโอกาสพฒันาของวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือท่ีควรมีการทบทวน

ระบบการไดม้าซ่ึงรายงานประเมินตนเองของสถาบนัรวมทั้งการพฒันาความรู้ความเขา้ใจและการ

พฒันาทกัษะการเขียนรายงานประเมินตนเองของผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีคุณภาพและผูรั้บชอบงาน

ประกนัคุณภาพของวทิยาลยัเครือข่ายดว้ย 

ระบบการประเมินคุณภาพภายในดา้นกระบวนการพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้โดยพบว่า 
คณะประเมินคุณภาพภายใน มีความเป็นกลัยาณมิตรคะแนนมากท่ีสุด ( X =4.48, SD =0.74) ทั้งน้ี
เน่ืองมาจากคณะกรรมการประเมินคุณภายในส่วนใหญ่มาจากอาจารย์ท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละ
วิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ ซ่ึงผ่านการอบรมหลักสูตรผูป้ระเมินคุณภาพภายในมาแล้วและ
คณะกรรมการประเมินส่วนใหญ่มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกนัอย่างต่อเน่ืองส่วนการจดัส่งรายงาน
การประเมินตนเองของวทิยาลยัท่ีรับประเมินไปใหค้ณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในก่อนวนัท า
การประเมินคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 4  สัปดาห์ ไดค้ะแนนนอ้ยท่ีสุด ( X =3.59, SD =0.97) ผลการวิจยั
ดงักล่าวสะทอ้นถึงการจดัส่งรายงานประเมินตนองของแต่ละวิทยาลยัไปให้คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพช้ากว่าเวลาท่ีควรจะเป็น ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก การได้มาซ่ึงรายงานการประเมินตนเองของ
วทิยาลยั มีความเก่ียวขอ้งกบับุคคลหลายคน ท่ีตอ้งมีการประสานการส่งต่อขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งในการ
จดัท ารายงานประเมินตนเอง ซ่ึงตอ้งใช้เวลาในการรวบรวม ประกอบกบั ภาระงานของอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบตวับ่งช้ีและผูร้วบรวมรายงานประเมินตนเองของวิทยาลยัมีมาก ตอ้งท าหน้าท่ีทั้งใน
ดา้นการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจยัและท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมและภาระงานใน
ดา้นการบริหารจดัการ อย่างไรก็ตามผลการศึกษาดงักล่าวคณะกรรมการเครือข่ายภาคเหนือและ
คณะกรรมการประกนัคุณภาพของเครือข่ายภาคเหนือ ควรมีการทบทวนและก าหนดนโยบายในการ
จดัส่งรายงานประเมินตนเองของสถาบนัตามเวลาท่ีก าหนดต่อไป 
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ระบบการประเมินคุณภาพภายใน ดา้นผลผลิตอยู่ในระดบัมากทุกขอ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผล
การศึกษา การอภิมานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของวิทยาลยัในสังกดัสถาบนัพระ
บรมราชชนก พบวา่ และการประเมินอภิมานผลการประเมินคุณภาพภายใน ภาพรวมพบวา่วิทยาลยั
เกินกวา่คร่ึงมีการผลการประเมินอยูใ่นระดบัดี (ร้อยละ 64.87) โดยเครือข่ายภาคเหนืออยูใ่นระดบัดี
ทุกวิทยาลยั (ร้อยละ 100) 8 เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่าข้อท่ีมีค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การ
รายงานผลการประเมินมีการเผยแพร่ให้ผูท่ี้เก่ียวข้องทุกฝ่ายภายในวิทยาลัย  ประธานวิทยาลัย
เครือข่ายและสถาบนัพระบรมราชชนก  ได้รับทราบภายในเวลา 60  วนัหลงัส้ินสุดการประเมิน
คุณภาพภายใน( X =4.32, SD =0.68) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ เคลส  9  ท่ีเสนอวา่การน าวิธีการ

ประเมินไปใชใ้นสถาบนั  จะตอ้งท าใหบุ้คลากรเกิดแรงจูงในภายใน  ท่ีตอ้งการปรับปรุงและพฒันา
งานให้กา้วหน้า  โดยจดัให้มีการให้ความรู้ หรือค าปรึกษาเก่ียวกบัเป้าหมายการประเมิน  วิธีการ
ประเมิน เพื่อให้ทุกคนท่ีเก่ียวขอ้ง  รู้สึกมีส่วนร่วมและท าให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์เต็มท่ี
รองลงมาคือ การจดัท ารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามระบบ CHE QA ส่ง สกอ. ภายใน
เวลาท่ีก าหนด ( X =4.32, SD =0.65)อภิปรายได้ว่า  ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 ไดก้  าหนดใหส้ถาบนัการศึกษาตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบนั หน่วยงานตน้สังกดัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณ1 
 ระบบประเมินคุณภาพภายในดา้นการปรับปรุงแกไ้ขทุกขอ้อยูใ่นระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
ค่าคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การรายงานผลการประเมินมีการเผยแพร่ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกฝ่ายภายใน
วิทยาลยั  ( X =3.84, SD =0.93)ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก วิทยาลยัในเครือข่ายภาคเหนือมีการก าหนด

โครงสร้างองคก์รและมีผูรั้บผิดชอบดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีชดัเจนในการท าหนา้ท่ี ให้
ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในมีการขบัเคล่ือนให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนด  และ
เกณฑ์คุณภาพของตวับ่งช้ี ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ขอ้ท่ี 4 ก าหนดให้
เมีการน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถาบนั1  สอดคลอ้งกบั
แนวคิดของเดวิส 10 ไดก้ าหนดให้การเสนอผลการประเมินและการน าผลการประเมินไปพฒันาเป็น
องคป์ระกอบหน่ึงของระบบการประเมินคุณภาพ 

ส่วนข้อท่ีได้คะแนนน้อยท่ีสุดคือ การประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไกการ
ประเมินคุณภาพภายในของวิทยาลยัเครือข่าย ( X =3.75, SD = 1.02) ซ่ึงสะทอ้นถึงโอกาสพฒันา

ของของวิทยาลยัเครือข่ายภาคเหนือท่ีจ าเป็นตอ้งมีการประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไก
การประเมินคุณภาพภายในของวทิยาลยัเครือข่ายต่อไป  
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ข้อเสนอแนะการน าผลงานวจัิยไปใช้ประโยชน์ 
 1.ทบทวนความรู้ ความเขา้ใจและพฒันาทกัษะการเขียนรายการประเมินตนเอง

ใหแ้ก่อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบตวับ่งช้ีและผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. ทบทวนนโยบายการจดัส่งรายงานประเมินตนเองให้กบัคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในใหไ้ดต้ามเวลาท่ีก าหนด 
3. ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพของระบบและกลไกการประเมินคุณภาพ

ภายในของวทิยาลยัเครือข่าย  
 

ข้อเสนอแนะการวจัิยคร้ังต่อไป 
ศึกษาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลระบบการประเมินคุณภาพภายใน วิทยาลัย เครือข่าย

ภาคเหนือ สังกดัสถาบนัพระบรมราชชนก ตามการรับรู้ของผูป้ระเมินคุณภาพภายในและผูรั้บการ
ประเมินคุณภาพภายใน 
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