CoP ที่ 6

การนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมประกวดแนวปฏิบตั ิที่ดี (Good Practices)
การประกันคุณภาพการศึกษา
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กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
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คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หมายเลขโทรศัพท

093 584 9173

ความเปนมา ความสําคัญและวัตถุประสงค
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษามี จุ ด มุ ง หมายเพื่ อ ให ส ร า งความมั่ น ใจในมิ ติ
ต า ง ๆ แกผูมีสว นไดสว นเสีย อาทิ นัก ศึกษามั่นใจวา ตนเองจะไดรับ ความรู และการพัฒนาทัก ษะที่ เ ป น
ประโยชนเพื่อใชในการประกอบอาชีพภายหลังสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิตมั่นใจวาบัณฑิตสามารถปฏิบัติงาน
ได มีความรับผิดชอบ สามารถประยุกตความรูที่เรียนกับการปฏิบัติงานจริง สังคมมั่นใจวาหลักสูตรจะผลิตคนที่
มีคุณภาพ สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทั้งดานเทคโนโลยี และวัฒนธรรม เปนตน (ที่ประชุม
อธิการบดีแหงประเทศไทย. 2559, หนา 3) ประกอบดวย 3 ขั้นตอน (สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิก าร. 2554, หนา 11) คือ 1) ขั้นตอนการควบคุม
คุณภาพ (Quality Control) เปนการจัดใหมีระบบและกลไกเพื่อกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษาในแตละ
องคประกอบ โดยสถาบันการศึกษาสามารถเลือกที่จะพัฒนาระบบคุณภาพของตนเอง หรือพิจารณาเลือกใช
ระบบคุณภาพสากลที่มีการใชกันอยูแลว เชน ABET AACSBSB AUN-QA เปนตน โดยคํานึงถึงองคประกอบ
หลั ก ในการดํ า เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา 2) ขั้ น ตอนการตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Auditing)
เปนกระบวนการเพื่อใหทราบถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึ งสภาพปญ หา อุปสรรคซึ่งนํา ไปสูแนวทางในแกไขปรับ ปรุงในอนาคต และ 3) ขั้นตอนการประเมิ น
คุณภาพ (Quality Assessment) ซึ่งเปนกระบวนการตอเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพ เนนการวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับดัชนีบงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพวาการดําเนินงานเปนไป
ตามเกณฑ และมาตรฐานการศึกษาที่กําหนดมากนอยเพียงใด โดยจัดเปนระดับของการบรรลุเปาหมายเพื่อให
เกิดความมั่นใจในคุณภาพผลลัพธของการจัดการศึกษา ซึ่งการจะทําใหเกิดการประกันคุณภาพนั้น มีปจจัย
ที่ เกี่ ย วขอ งหลายปจ จัย ตั้งแตผูออกแบบหลักสูตร การจัด การเรีย นการสอน คุณภาพของบัณฑิต เปนตน
โดยนิยมประเมินใน 3 มิติหลัก คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต (ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศ
ไทย. 2559, หนา 3)
จากความเป น มาดั ง กลา ว ผู เ ขี ย นซึ่ ง รั บ ผิด ชอบงานประกั นคุณ ภาพการศึ ก ษา ในส ว นของคณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเปนที่มาของการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี สําหรับ
กระบวนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

วิธีปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานที่ไดดําเนินการตามหลัก PDCA)
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนการทํากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจ หลั ก
อยางเปน ระบบตามแผนที่กําหนดไว โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ
(Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพ
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีกระบวนการพัฒนาวิธีการ หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ทําใหองคกรประสบ
ความสําเร็จ หรือนําไปสูความเปนเลิศตามเปาหมายอยางตอเนื่อง ตามแนวทางขั้นตอนของวงจร PDCA
ซึ่ ง เป น เครื่ อ งมือ สํ า หรั บ การพั ฒ นา และปรั บ ปรุง คุณ ภาพระยะยาวของการดํ า เนิน การดว ย 4 ขั้ น ตอน
ประกอบดวย การวางแผนการดําเนินงาน (Plan) การลงมือปฏิบัติจริงตามแผน (Do) การตรวจสอบและวัดผล
วาดีขึ้นจริงหรือไม (Check) และการปรับปรุงกระบวนการ (Act)
การดํา เนิน งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เริ่มตั้งแตกระบวนการเตรียมการ ซึ่งประกอบดวย การทบทวนผล

การดําเนินงาน การเตรียมความบุคลากร เพื่อสรางความตระหนัก พัฒนาความรู และทักษะดานประกัน
คุณภาพ การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ การจัดทํ า
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ การจัดทําปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับแผนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการทบทวนการปฏิบัติงานเปน
ประจําทุกป และนําเขาสูกระบวนการดําเนินการ
กระบวนการดํ า เนิ น การ ดํ า เนิ น การตามแนวทางขั้ น ตอนของวงจร PDCA เริ่ ม ตั้ ง แต
กระบวนการวางแผน
การวางแผน (Plan : P) ประกอบด ว ย การกํ า หนดเป า หมาย/ผลลั พ ธ การจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญของเปาหมาย/ผลลัพธ การกําหนดแนวทางการดําเนินงาน การกําหนดระยะเวลา การกําหนด
งบประมาณ การกําหนดผูรับผิดชอบ ซึ่งนําไปสูกระบวนการลงมือปฏิบัติจริงตามแผน
ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ
1. การจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
2. การจัดทําปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
3. การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของหนวยงาน
4. การเขียนขอเสนอกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรู และทักษะดาน
ประกันคุณภาพ และโครงการสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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. การปรับปรุงระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูลที่เกี่ยวของ

3. การกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามแผน และการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ และปฏิทินการรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
4. การเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) ในหลักสูตรวิศวกรรมอุตสาหการ กับสาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร
การตรวจสอบและวั ด ผลว า ดี ขึ้ น จริ ง หรื อ ไม (Check) จากการดํา เนิ นกิ จ กรรมหรื อ
โครงการ ประกอบดวย การติดตาม / ตรวจสอบ (กระบวนการ วิธีการ) การวิเคราะหขอมูล การประเมิน
ปญหาที่เปนอุปสรรค และเสนอแนวทางสําหรับการแกไขปญหา เพื่อปรับปรุงกระบวนการ
ตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินการ
1. การประเมินผลความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ การจัดกิจกรรมสงเสริม สนับสนุน
พัฒนาความรู และทักษะดานประกันคุณภาพ สําหรับใชในการวางแผนการจัดอบรมในปถัดไป
2. การประเมินประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศในมิติ ข องประสิทธิภาพ ระดับความ
พึงพอใจ และขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุง
3. การศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ดวยแนวคิดการเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) ตามผลการปฏิบัติงาน (Performance) เพื่อใชเปน
แนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และการจัดเตรียมขอมูลสนับสนุน
การจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร

การปรั บ ปรุ ง กระบวนการ (Act) ประกอบดว ย การวางแผนการพั ฒ นาในระยะต อ ไป
เผยแพร และประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของรับทราบ และนําเขาสูกระบวนการวางแผน (Plan : P) ปรับปรุง
คุณภาพระยะยาวของการดําเนินการสูความเปนเลิศตามเปาหมายอยางตอเนื่อง และนําเขาสูกระบวนการ
รายงาน
กระบวนการรายงาน ประกอบดวย การรวบรวมผลการดําเนิน งานและผลการประเมิ น
การรวบรวมเอกสารอางอิง และการเขียนรายงาน
ความสําเร็จและหลักฐานที่แสดงถึงผลความสําเร็จ
1. ผลจากาการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสรางความตระหนัก พัฒนาความรู และทักษะดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สงผลใหบุคลากรมีความรูความเขาใจ และทักษะในการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองเพิ่มมากขึ้น
2. คณะฯ มีระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3. หลักสูตรมีแนวทางสําหรับการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง และการ
จัดเตรียมขอมูลสนับสนุนการจัดทํารายงานประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน/ประสิทธิภาพ/แนวทางการพัฒนาในอนาคต
ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน
ปจจัยแหงความสําเร็จของทีมงาน ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบดวย ผูนําและกลยุทธ วัฒนธรรมองคกร โครงสรางพื้นฐานและทีม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการวัดประเมินผล

แนวทางการพัฒนาในอนาคต
1. การประยุกตใชเครื่องมือเทียบเคียงสมรรถนะ (Benchmarking) เพื่อพัฒนาคุณภาพการไดงาน
ทําของบัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (รวมถึงมิติอื่น ๆ)
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับการจัดการขอมูล ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

