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บทคดัย่อ 
 

  การวจิยัเร่ือง แนวปฏิบติัท่ีดีในการประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบนัการพลศึกษาวทิยาเขต
สมุทรสาคร  มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัญหาปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหก้ารประกนัคุณภาพการศึกษาไม่บรรลุ
เป้าหมาย   ตลอดจนวธีิการด าเนินงานท่ีท าใหอ้งคก์รประสบความส าเร็จในงานประกนัคุณภาพการศึกษา 
  แหล่งขอ้มูลในการวจิยั ไดจ้ากการสัมภาษณ์ผูท่ี้มีส่วนรับผดิชอบในงานประกนัคุณภาพ
การศึกษาของสถาบนัการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน จ านวน 13 แห่ง ซ่ึงผลการวจิยัพบวา่ การประกนั
คุณภาพการศึกษาในปัจจุบนั บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการประกนัคุณภาพการศึกษา ในการ
เตรียมการประกนัคุณภาพ มีการเตรียมบุคลากรโดยใหค้วามรู้และระบบงานประกนัคุณภาพรวมถึงท าให้
บุคลากรมีความตระหนกัต่องาน เตรียมระบบและกลไกการบริหารจดัการโดยมีการแต่งตั้งบุคลากรตามตวั
บ่งช้ีและติดตามผลการท างานอยา่งต่อเน่ือง มีการด าเนินงานตามกระบวนการ PDCA การเตรียมบุคลากร 
เอกสารและหลกัฐานใหพ้ร้อมต่อการประเมิน ปัญหาและสาเหตุท่ีท าใหก้ารกระกนัคุณภาพการศึกษาไม่
บรรลุเป้าหมาย สาเหตุหน่ึงก็คือ ความร่วมมือของบุคลากร วธีิการด าเนินงานท่ีท าใหอ้งคก์รประสบ
ความส าเร็จในงานประกนัคุณภาพก็คือผูน้ าใหค้วามส าคญั ทศันคติท่ีดีต่อการท างาน และการเปล่ียนแปลง
ระบบของการท างานใหมี้ความชดัเจนและเป็นระบบ 
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Abstract 
 

Research best practices in quality assurance Institute of Physical Education Samutsakhon Campus 
For the aimed: 
 1.To determine the current condition of providing quality education  Institute of Physical 
Education Samutsakhon Campus. 
 2.To present best practices for ensuring the quality of education education  Institute of Physical 
Education Samutsakhon Campus. 
 It causes problems and the quality of education is not achieved and to make the organization 
successful operation in quality assurance. 
 Resources in the research was based on interview with those responsible for quality assurance 
studies, of education in both public and private 13. 
The results showed that: 
 The quality of education to day personnel with the knowledge and understanding of quality 
assurance. In the preparation of quality assurance. In the preparation of quality assurance personnel are 
prepared by training and quality assurance to make people more aware of the work engine management 
system and the appointment of personnel to monitor the performance indicator and a contiguously with 
the implementation of the PDCA process to prepare the workforce. Document and Evidence with the 
assessment, problem and causes the quality of education can not achieve the goal. One reason is that the 
co-operation of personnel how to make the organization successful operation in quality assurance is that 
Leadership a priority,positive and attitude toward work and changes to the system of work is clear and 
systematic 
 
 
 
 



 
 


