
 
การนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีด ี

กิจกรรมประกวดแนวปฏิบตัิที่ดี (Good Practices) 

CoP ที่ 6   การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ชื่อผลงาน  กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

ชื่อผูนําเสนอ  นางสาวพรเพ็ญ  จันทรา 

  นางสาวเพ็ญพักตร  แกลวทนงค 

 

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

หมายเลขโทรศัพท 093 584 9173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเปนมา ความสําคัญและวัตถุประสงค  

  การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อใหสรางความมั่นใจในมิต ิ

ตาง ๆ แกผูมีสวนไดสวนเสีย อาทิ นักศึกษามั่นใจวาตนเองจะไดรับความรู และการพัฒนาทักษะที่ เปน

ประโยชนเพื่อใชในการประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตมั่นใจวาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน

ได มีความรับผิดชอบ สามารถประยุกตความรูที่เรียนกับการปฏิบัติงานจรงิ สังคมม่ันใจวาหลักสูตรจะผลิตคนที่

มีคุณภาพ สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เปนตน (ที่ประชุม

อธิการบดีแหงประเทศไทย. 2559, หนา 3) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ. 2554, หนา 11)  คือ 1) ขั้นตอนการควบคุม

คุณภาพ (Quality Control) เปนการจัดใหมีระบบและกลไกเพ่ือกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาในแตละ

องคประกอบ โดยสถาบันการศึกษาสามารถเลือกที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของตนเอง หรือพิจารณาเลือกใช

ระบบคุณภาพสากลที่มีการใชกันอยูแลว เชน ABET AACSBSB AUN-QA เปนตน โดยคํานึงถึงองคประกอบ

หลักในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา 2) ข้ันตอนการตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing)  

เปนกระบวนการเพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมถึงสภาพปญหา อุปสรรคซึ่งนําไปสูแนวทางในแกไขปรับปรุงในอนาคต และ 3) ข้ันตอนการประเมิน

คุณภาพ (Quality Assessment) ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ เนนการวิเคราะห

เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับดัชนีบงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพวาการดําเนินงานเปนไป

ตามเกณฑ และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากนอยเพียงใด โดยจัดเปนระดับของการบรรลุเปาหมายเพ่ือให

เกิดความม่ันใจในคุณภาพผลลัพธของการจัดการศึกษา ซึ่งการจะทําใหเกิดการประกันคุณภาพนั้น มีปจจัย 

ที่เกี่ยวของหลายปจจัยตั้งแตผูออกแบบหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน คุณภาพของบัณฑิต เปนตน  

โดยนิยมประเมินใน 3 มิติหลัก คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ

ไทย. 2559, หนา 3) 

 จากความเปนมาดังกลาว ผูเขียนซึ่งรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ในสวนของคณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเปนที่มาของการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับ

กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  

 

 

 

 

 

 

 

 



วิธีปฏิบัติท่ีดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานท่ีไดดําเนินการตามหลัก PDCA)  

  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลัก 

อยางเปนระบบตามแผนท่ีกําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ 

(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกระบวนการพัฒนาวิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทําใหองคกรประสบ

ความสําเร็จ หรือนําไปสูความเปนเลิศตามเปาหมายอยางตอเนื่อง ตามแนวทางข้ันตอนของวงจร PDCA  

ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพระยะยาวของการดําเนินการดวย 4 ขั้นตอน 

ประกอบดวย การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) การตรวจสอบและวัดผล

วาดีข้ึนจริงหรือไม (Check) และการปรับปรุงกระบวนการ (Act) 

  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เริ่มตั้งแตกระบวนการเตรียมการ ซึ่งประกอบดวย การทบทวนผล



การดําเนินงาน การเตรียมความบุคลากร เพื่อสรางความตระหนัก พัฒนาความรู และทักษะดานประกัน

คุณภาพ การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทํา

แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับ

หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงานเปน

ประจําทุกป และนําเขาสูกระบวนการดําเนินการ 

    กระบวนการดําเนินการ ดําเนินการตามแนวทางข้ันตอนของวงจร PDCA เริ่มตั้งแต

กระบวนการวางแผน 

การวางแผน (Plan : P) ประกอบดวย การกําหนดเปาหมาย/ผลลัพธ การจัดลําดับ

ความสําคัญของเปาหมาย/ผลลัพธ การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลา การกําหนด

งบประมาณ การกําหนดผูรับผิดชอบ ซึ่งนําไปสูกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงตามแผน 

ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. การจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคณุภาพ  

2. การจัดทําปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคณุภาพ 

3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน 

4. การเขียนขอเสนอกิจกรรม/โครงการที่เก่ียวของกับการพัฒนาความรู และทักษะดาน

ประกันคุณภาพ และโครงการสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

  การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do :D) ประกอบดวย การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน 

การจัดสรรทรัพยากร / สิ่งอํานวยความสะดวก การกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และการ

รายงานผล พรอมทําการการตรวจสอบและวัดผลวาดีขึ้นจริงหรือไม 

ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุนพัฒนาความรู และทักษะดานประกันคุณภาพ โดยใน

ปงบประมาณ 2565 ทางคณะวิศวกรรมศาสตร กําหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพ

หลักสูตรสูเกณฑ AUN-QA  

 
 

 

 



2. การปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูลท่ีเก่ียวของ 

   
 

3. การกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และการรายงานผลการดําเนินงาน 

ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคณุภาพ 

4. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ กับสาขา

วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร 

 

  การตรวจสอบและวัดผลวาดีขึ้นจริงหรือไม (Check)  จากการดําเนินกิจกรรมหรือ

โครงการ ประกอบดวย การติดตาม / ตรวจสอบ (กระบวนการ วิธีการ) การวิเคราะหขอมูล การประเมิน

ปญหาที่เปนอุปสรรค และเสนอแนวทางสําหรับการแกไขปญหา เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ  

 ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ 

1. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน

พัฒนาความรู และทักษะดานประกันคุณภาพ สําหรับใชในการวางแผนการจัดอบรมในปถัดไป 

2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในมิติของประสิทธิภาพ ระดับความ 

พึงพอใจ และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง 

3. การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ดวยแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ตามผลการปฏิบัติงาน (Performance) เพ่ือใชเปน

แนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และการจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน 

การจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  

 



 
   

  การปรับปรุงกระบวนการ (Act) ประกอบดวย การวางแผนการพัฒนาในระยะตอไป

เผยแพร และประชาสัมพันธใหผูเก่ียวของรับทราบ และนําเขาสูกระบวนการวางแผน (Plan : P) ปรับปรุง

คุณภาพระยะยาวของการดําเนินการสูความเปนเลิศตามเปาหมายอยางตอเนื่อง และนําเขาสูกระบวนการ

รายงาน 

  กระบวนการรายงาน ประกอบดวย การรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 

การรวบรวมเอกสารอางอิง และการเขียนรายงาน 

 

ความสําเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสําเร็จ 

1. ผลจากาการจัดกิจกรรม/โครงการเพ่ือสรางความตระหนัก พัฒนาความรู และทักษะดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองเพ่ิมมากขึ้น   

2. คณะฯ มีระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. หลักสูตรมีแนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และการ

จัดเตรียมขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 

ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

 ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน 

 ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ประกอบดวย ผูนําและกลยุทธ วัฒนธรรมองคกร โครงสรางพ้ืนฐานและทีม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการวัดประเมินผล 

 

 



 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต   

1. การประยุกตใชเครื่องมือเทียบเคยีงสมรรถนะ (Benchmarking) เพ่ือพัฒนาคุณภาพการไดงาน

ทําของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รวมถึงมิติอ่ืน ๆ) 

2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 


