
QA เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

นางสาวศรัญญา  แก้วปนทอง 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



ความเป็นมา เป้าประสงค์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามกระบวนการปรับปรุง (PDCA) มา
อย่างต่อเนื่อง โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร 6 องค์ประกอบ และมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 5 องค์ประกอบ และมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของศรีวิชัย 4 องค์ประกอบ โดยด าเนินการตั้งแต่การวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ การประเมินคุณภาพ 



ความเป็นมา เป้าประสงค์ 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พันธกิจการพัฒนามหาวิทยาลัย 
2. เพื่อให้หน่วยงานมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและประเมินตนเองตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะตามระบบและกลไกที่ก าหนด 
3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ยกระดับขีดความสามารถของหน่วยงาน 



ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 



ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ ก าหนดวิธีการที่จะท าให้บรรลุเป้าหมาย 

ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ 

ระดับคณะ 

ระดับหลักสูตร 



ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

จัดกิจกรรม/โครงการชี้แจงตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เช่น โครงการจัดการความรู้ภายในองค์กร โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจงานประกัน
คุณภาพการศึกษา โครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน SAR  



ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

@ มีการติดตามผลการด าเนินงานตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อตรวจสอบ
กระบวนการ ตรวจสอบผลลัพธ์การด าเนินงาน โดยใช้แบบฟอร์มแบบติดตามผล
การด าเนินงานทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
@ จัดโครงการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ ตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการตรวจประเมิน 



ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา 

น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆจากคณะกรรมการตรวจประเมิน มาประชุม
เพื่อทบทวน วางแผนการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 จัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และติดตามผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร ประจ าภาคการศึกษาที่ 1/2559 (เข้าที่ประชุมวันที่ 30 
ธันวาคม 2559) 



หลักฐานแห่งความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร คะแนนที่ได้ หลักสูตร คะแนนที่ได้ 

เคมีอุตสาหกรรม 3.02 คะแนน (ดี) เคมีอุตสาหกรรม 3.60 คะแนน (ดี) 

ชีววิทยาประยุกต์ 2.63 คะแนน (ปานกลาง) ชีววิทยาประยุกต์ 3.65 คะแนน (ดี) 

เทคโนโลยีน้ ามันปาล์มฯ 2.30 คะแนน (ปานกลาง) เทคโนโลยีน้ ามันปาล์มฯ 3.08 คะแนน (ดี) 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.34 คะแนน (ปานกลาง) เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.41 คะแนน (ดี) 

เทคโนโลยีการยาง 2.39 คะแนน (ปานกลาง) เทคโนโลยีการยาง 3.45 คะแนน (ดี) 

การแพทย์แผนไทย 2.35 คะแนน (ปานกลาง) การแพทย์แผนไทย 3.50 คะแนน (ดี) 

คะแนนเฉลี่ย 2.51  คะแนนเฉลี่ย 3.45 



หลักฐานแห่งความส าเร็จ 

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558 

องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ องค์ประกอบ คะแนนที่ได้ 

1 การผลิตบัณฑิต 3.09 คะแนน 1 การผลิตบัณฑิต 3.88 คะแนน 

2 การวิจัย 3.27 คะแนน 2 การวิจัย 3.43 คะแนน 

3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 3 การบริการวิชาการ 5.00 คะแนน 

4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 คะแนน 

5 การบริหารจัดการ 5.00 คะแนน 5 การบริหารจัดการ 5.00 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 3.72 คะแนนเฉลี่ย 4.10 

ระดับคุณภาพ ระดับดี ระดับคุณภาพ ระดับดี 



ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

ตัวอย่างปัญหา 
1. นักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับ 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ(ผศ.,รศ.) มีน้อย 
3. เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานตีพิมพ์เผยแพร่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
แนวทางแก้ไข 
1. การออกแนะแนวโดยใช้นักศึกษารุ่นพี่ 
2. สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นการขอต าแหน่งทางวิชาการ สร้างระบบ 
พี่เลี้ยงในการท าผลงานทางวิชาการโดยมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะศาสตร์เป็นที่
ปรึกษา 
3. ส่งเสริมให้เข้าร่วมอบรมนักวิจัยหน้าใหม่ แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงก ากับดูแล
ในการน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

- การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
- การจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ การติดตามตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

(แบบติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา) 
- ผู้บริหาร บุคลากร ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพ มีการถ่ายทอดองค์

ความรู้ วิธีการด าเนินงานอย่างทั่วถึง 
- Support ข้อมูลต่างๆที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน 



รางวัลแห่งความส าเร็จ 

ปีการศึกษา เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2557 ร้อยละ 27.78 ร้อยละ 27.49 2.29 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558 ร้อยละ 23.30 ร้อยละ 28.57 2.38 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 



รางวัลแห่งความส าเร็จ 

ปีการศึกษา เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2557 กลุ่มวิทย์ ร้อยละ 7.04 

กลุ่มสังคม ร้อยละ 7.41 

กลุ่มวิทย์ ร้อยละ 11.62 

กลุ่มสังคม ร้อยละ 6.92 
1.84 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

2558  กลุ่มวิทย์ ร้อยละ 7.04 

กลุ่มสังคม ร้อยละ 7.41 

กลุ่มวิทย์ ร้อยละ 17.33 

กลุ่มสังคม ร้อยละ 3.77 
 1.92 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

ปีการศึกษา เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง บรรลุเป้าหมาย 

2557 3.66 คะแนน 2.97 คะแนน 2.97 คะแนน ไม่บรรลุเป้าหมาย 

2558  3.01 คะแนน   3.40 คะแนน 3.40 คะแนน บรรลุเป้าหมาย 

เงินสนับสนุนการวิจัย 

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร:่ เพ่ิมขึ้น จาก 22 เร่ือง เป็น 32 เร่ือง 



รางวัลและผลงาน 
ของนักศึกษา 

เอกลักษณ์ 
“เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีทักษะปฏิบัติ” 

อัตลักษณ ์
“บัณฑิตนักปฏิบัติ” 

บัณฑิตที่พึงประสงค์ 
“มีวินัย ซื่อสัตย์ เสียสละ จิตสาธารณะ” 

ท าเนียบนักศึกษารางวัลพระราชทาน  

ชื่อ-สกุล ปีการศึกษา 

1. นายอรรถพล ใหมทอง 2551 

2. นายอนุชิต วิเชียรชม 2552 

3. ร.ต.ท.พงษ์เทพ นกแก้ว 2553 

4. นายอนุชา  ปัทมาสังขพิทักษ์ 2555 

5. นายวสกร  อุ้มช ู 2556 

6. นายกานฑ ์ เสือแพร 2558 





นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้น าสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 นักศึกษาได้รับรางวัลบทความดีเด่น 

นักศึกษาได้รับรางวัล 
Leadership Development Program รุ่นที่ 45 

จากบริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) 



นักศึกษาได้รับรางวัลในงาน “ราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2016” 

ชนะเลิศและรองชนะเลิศอนัดับ 1 การแข่งขันโต้วาทีภาษาใต ้

นักศึกษาได้รับรางวัล  
Leadership Development Program รุ่นท่ี 45 

รองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 การประกวดผลงานวิชาการ นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษา 



รางวัลและผลงาน 
ของอาจารย ์

อาจารย์สุขกมล รัตนสุภา ได้รับพระราชทานเข็ม เชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น ด้านการ

เรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 บุคลากรได้รับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 

ประจ าปีการศึกษา 2558 



รางวัลดีเด่น "MOST Innovative (GOLD) 
รางวัล "ครูต้นแบบนักบูรณาการ" 

รางวัลและผลงาน 
ของอาจารย ์

รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจ าปีการศึกษา 2558 รางวัล "ครูดีเด่นประจ าปี 2558" 



รางวัลและผลงาน 
ของอาจารย ์

รางวัล 2 เหรียญทองจากการแข่งขันกีฬา

แบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาบุคลากร

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    

ครั้งที่ 35 "ราชมงคลธัญบุรีเกมส”์ 
 

รางวัลชนะเลิศการประกวดแนวปฏิบัติที่

ดี CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ “การ

บริหารความเสี่ยงในองค์กร” 



ด้านการวิจัย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ ได้รับรางวัล The top of Agriculture และ Medel Gold     
ในการน าผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ  

เมื่อวันท่ี 9-11 ธันวาคม 2559 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน 

รางวัลและผลงาน 
ของอาจารย ์



จบการน าเสนอ 
ขอขอบคุณและสวัสดี 


