
CoP 6  :  การประกนัคณุภาพการศึกษา 
“QA เพ่ือการพฒันาคณุภาพการศึกษา”



พฒันาการของระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

1. สถาบนัอดุมศึกษาพฒันาระบบเอง

2. สกอ. พฒันาระบบ  รอบท่ี 1 ปีการศึกษา 2550

องคป์ระกอบคณุภาพ 9 องคป์ระกอบ  (ประเมินระดบัภาควิชา  คณะวิชา และสถาบนั)

3. สกอ. พัฒนาระบบ  รอบที่ 2 ปีการศึกษา 2553

องคป์ระกอบคณุภาพ 9 องคป์ระกอบ  (ประเมินระดบัภาควิชา  คณะวิชา และสถาบนั)

4.  สกอ. พัฒนาระบบ  รอบที่ 3 ปีการศึกษา 2557

ก าหนดตัวบ่งชี้ให้เหมาะสมกับแต่ละระดับ  (ประเมินระดบัหลกัสตูร  คณะวิชา และสถาบนั)



ระบบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน
รอบใหม่   เร่ิมใช้ปีการศึกษา 2557

ระดับหลักสูตร

ระดับคณะ

ระดับสถาบัน

มีการด าเนินการต้ังแต่ การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ 
เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม 
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะ  
และสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ  โดยยึดหลัก
เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของ
สถานศึกษา (ความเข้มแข็งทางวิชาการ)



จดุมุ่งหมายส าคญัของการประกนัคณุภาพ

บริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพเพื่อผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสูงสุด

ภารกิจหลัก 4 ประการ คือ 
- การผลิตบัณฑิต 
- การวิจัย
- การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
- การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

และการบริหารจัดการ



เป้าประสงค์

1. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจในการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศ พันธกิจการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. เพื่อให้หน่วยงานมีการตรวจสอบผลการด าเนินงานและประเมิน
ตนเองตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะตามระบบและกลไกที่ก าหนด

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ ยกระดับ
ขีดความสามารถของหน่วยงาน



กรอบการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

ระดับหลักสูตร
(14 ตัวบ่งชี)้

• 1. การก ากบัมาตรฐาน
• 2. บณัฑติ
• 3. นกัศกึษา
• 4. อาจารย์
• 5. หลกัสตูร การเรยีน

การสอน การประเมนิ
ผูเ้รยีน

• 6. สิง่สนบัสนุนการ
เรยีนรู ้

ระดับคณะ
(13 ตัวบ่งชี้ + Srivijaya)

• 1. การผลติบณัฑติ
• 2. การวจิยั
• 3. การบรกิารวชิาการ
• 4. การท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม
• 5. การบรหิารจดัการ
• Srivijaya

ระดับสถาบัน
(13 ตัวบ่งชี้ + Srivijaya)

• 1. การผลติบณัฑติ
• 2. การวจิยั
• 3. การบรกิารวชิาการ
• 4. การท านุบ ารุงศลิปะและ

วฒันธรรม
• 5. การบรหิารจดัการ
• Srivijaya



ระบบขัน้ตอนการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน 

ระบบการควบคมุคณุภาพ
(Quality Control)

พฒันาการควบคมุการปฏิบติังาน
ให้เกิดคณุภาพ  โดย
- แต่งตัง้คณะกรรมการการประกนั
คุณภาพ ระดบัหลกัสตูร/คณะ
- ก าหนดเป้าหมาย (KPI) / 
แผนปฏบิตังิาน / ปฏทินิด าเนินงาน 
- จดัท าแนวทางการด าเนินงาน      
และวธิกีารเกบ็ขอ้มลู
- จดัท าคูม่อืการประกนัคุณภาพ
การศกึษา
- อบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเกณฑ์
มาตรฐานดา้นการประกนัคุณภาพ 
ระดบัหลกัสตูร/ระดบัคณะ
- สง่เสรมิ สนบัสนุนการใหบุ้คลากร
อบรมผูป้ระเมนิคุณภาพการศกึษา
ระดบัหลกัสตูร/ระดบัคณะ

ระบบตรวจสอบคณุภาพ
(Quality Auditing)

ระบบประเมินคณุภาพ
(Quality Assessment)

จดัท าการตรวจสอบภายในเพ่ือ
ตรวจสอบคณุภาพ  โดย
- ก าหนดเครื่องมอืในการตดิตาม 
ตรวจสอบ SAR (การประชุม แบบ
ตดิตาม แบบประเมนิ)
-จดัท าแผนตดิตามผลการด าเนินงาน  
-วเิคราะห ์ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน SAR ระดบัหลกัสตูร/
ระดบัคณะ
- ปรบัปรุง พฒันาผลการด าเนินงาน
จากการตรวจสอบตดิตาม SAR               
แต่ละรอบ  ใหเ้ป็นไปตามแผน               
และ KPI ทีก่ าหนดไว้

ประเมินคณุภาพของการ
ปฏิบติังาน  โดย
- ก าหนดวนัตรวจประเมนิคุณภาพ
ภายในระดบัหลกัสตูร/ระดบัคณะ
- แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพ
- จดัท าและวพิากษ์ SAR
- รบัการประเมนิระดบัหลกัสตูร /
ระดบัคณะ ตามแผน
- สง่รายงานผลการประเมนิคุณภาพ
คณะ / มหาวทิยาลยั
- สง่ SAR เขา้ระบบ CHE QA 
ONLINE
- ทบทวนผลการด าเนินงาน (AAR)
- จดัท าแผนพฒันาคุณภาพหลงัการ
ประเมนิ



กระบวนการและวิธีการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

P  (Plan) การวางแผน
• เริม่กระบวนการวางแผนด าเนินการตัง้แต่ตน้ปีการศกึษา  โดยน าผลการประเมนิปีก่อนหน้า 

มาใชเ้ป็นขอ้มลูในการวางแผน  ก าหนดเป้าหมายผูร้บัผดิชอบ  ก าหนดแผนปฏบิตังิาน

D  (Do) การด าเนินงานและเกบ็ข้อมลู
• ด าเนินงานตามกระบวนการต่างๆ  และเกบ็ขอ้มลู บนัทกึผลการด าเนินงาน

C  (Check)  ตรวจสอบ ประเมินคณุภาพ
• ด าเนินการตดิตามความกา้วหน้า วเิคราะห์/ตรวจสอบผลการด าเนินงานแต่ละรอบ                            

(รอบ 6 เดอืน, 9 เดอืน, ประจ าปี)  ตรวจประเมนิ

A  (Act) การเสนอแนวทางปรบัปรงุ
• วางแผนปรบัปรุงและด าเนินการปรบัปรุงตามผลการประเมนิ โดยน าขอ้เสนอแนะและผลการ

ประเมนิของคณะกรรมการฯ มาวางแผนปรบัปรุงการด าเนินงาน มาจดัท าแผนปฏบิตักิาร
ประจ าปี



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

แต่งตัง้คณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน1.

ประกอบดว้ย คณบด ีรองคณบด ีผูช้ว่ยคณบด ีหวัหน้างาน  หวัหน้าส านักงาน 
หวัหน้าสาขา รองหวัหน้าสาขา  อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  และเจา้หน้าที่
เพือ่เปิดโอกาสใหม้สีว่นรว่มในการบรูณาการการประกนัคุณภาพการศกึษาภายใน
เขา้กบังานประจ าของแต่ละหลกัสตูร แต่ละฝ่าย  มกีารระบุหน้าที่/ตวับ่งชีท้ี่
รบัผดิชอบอยา่งชดัเจน  จะค านึงถงึความเชือ่มโยงและสอดคลอ้งกบันโยบาย  
แผนงาน  ระบบการบรหิารจดัการ  และเกณฑก์ารประเมนิการประกนัฯ 



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

จดัประชมุช้ีแจงการด าเนินงานด้านประกนัคณุภาพ2.

จดัประชมุท าความเขา้ใจ ชีแ้จง การด าเนินงานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษา
ภายใน และตวับ่งชีท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของหลกัสตูร และของฝ่าย    
เพือ่ใหค้ณาจารยแ์ละบุคลากรไดร้บัทราบ ท าความเขา้ใจ และทบทวน               
การด าเนินงานรว่มกนั



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

จดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศึกษา  / แผนปฏิบติังาน  
ปฏิทินการท างาน

3.

หลงัจากการตรวจประเมนิฯ หลกัสตูรและคณะ น าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ 
มาวเิคราะห ์ก าหนดแนวทางพฒันา โดยจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศกึษา
และผูร้บัผดิชอบแต่ละตวับ่งชีน้ าแนวทางของเกณฑก์ารประเมนิ  ไปปฏบิตัใิห้
สอดคลอ้งเป็นสว่นหน่ึงของการปฏบิตังิานประจ า  โดยจดัท าเป็นแผนปฏบิตังิาน  /
ปฏทินิการท างานของแต่ละฝ่าย



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

ก าหนดเป้าหมายคณุภาพ (KPI)4.

เริม่ปีการศกึษา หลกัสตูรและฝ่ายระดบัคณะ  ก าหนดเป้าหมายคุณภาพ                 
(KPI) และก าหนดผูร้บัผดิชอบแต่ละตวับ่งชี้



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

เสนอวาระเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ5.

หลงัจากมกีารจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษาระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ   
แผนปฏบิตังิาน  ปฏทินิการปฏบิตังิาน  และเป้าหมายคณุภาพ (KPI) แลว้นัน้
น าเสนอเขา้ทีป่ระชมุคณะกรรมการประจ าคณะเพือ่พจิารณา 



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

ติดตามผลการด าเนินงานตามตวับง่ช้ี6.

ตดิตามผลการด าเนินงานตามตวับ่งชี ้ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ  รอบ 6 เดอืน  
9 เดอืน  และ 12 เดอืน  โดยตดิตามผา่นแบบรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)
งานประกนัฯ วเิคราะหผ์ล ตรวจสอบขอ้มลูผลการด าเนินงาน SAR ระดบัหลกัสตูร 
และระดบัคณะ  พรอ้มทัง้ดแูล ตดิตามผลการด าเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผน และ 
KPI ทีก่ าหนดไว ้  และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ แต่ละรอบ 

รอบ 6 เดือน
เดือนกมุภาพนัธ ์2560

รอบ 9 เดือน
เดือนพฤษภาคม 2560

รอบ 12 เดือน
เดือน ส.ค. – พ.ย. 2560

SAR



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

ประชุมคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน7.

รว่มกนัหารอืการจดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ประจ าปี ระดบัหลกัสตูร                
และระดบัคณะ  แจง้ผลคะแนนการประเมนิตนเอง   
ก าหนดวนัตรวจประเมนิ/ผูป้ระเมนิฯ  
และการเตรยีมการรบัการตรวจประเมนิ (SAR)



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

ตรวจประเมิน (SAR) ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ8.

เมือ่สิน้ปีการศกึษา (1 สงิหาคม 2559 – 31 กรกฎาคม 2560)
หลกัสตูรและคณะ จดัท ารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) เตรยีมการตรวจประเมนิ
รบัการตรวจประเมนิ (SAR)

ระดับหลักสูตร
เดือนสิงหาคม 2560

ระดับคณะ
เดือน ก.ย.–ต.ค. 2560

ระดับสถาบัน
เดือนพฤศจิกายน 2560

IQA



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

กรอกข้อมลูเข้าระบบ CHE QA ONLINE9.

หลงัจากหลกัสตูร และคณะ ตรวจประเมนิ (SAR)
แกไ้ขเล่มรายงาน (SAR) เป็นฉบบัสมบรูณ์ หลงัการตรวจประเมนิ  
และด าเนินการกรอกขอ้มลูเขา้ระบบ CHE QA ONLINE
สง่ขอ้มลู (SAR) ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ ใหม้หาวทิยาลยั



บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า

ประชุมคณะกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน10.

แจง้ผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน (SAR) ระดบัหลกัสตูร และระดบัคณะ
หารอืปัญหาทีพ่บจากการตรวจประเมนิ  ขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ
ทบทวนการด าเนินงาน  และวเิคราะหผ์ล รบัฟังขอ้คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะในการพฒันา          
ปีต่อไป  เพือ่หลกัสตูรและคณะ น าขอ้มลูไปจดัท าแผนพฒันาคณุภาพการศกึษา                  
และวางแผนการด าเนินงานปีต่อไป



QA เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านการผลิตบณัฑิต   

การผลติบณัฑติ  หรอื การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนใหผู้เ้รยีน        
มคีวามรูใ้นวชิาการและวชิาชพี  มคีุณลกัษณะตามหลกัสตูรทีก่ าหนด  
กระบวนการเรยีนรูท้ีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

เร่ิมตัง้แต่การก าหนดปัจจยัน าเข้าท่ีได้มาตรฐาน

• มอีาจารยท์ีม่วีฒุกิารศกึษาทีเ่หมาะสม มตี าแหน่งทางวชิาการสงู                   
มผีลงานทางวชิาการทีม่คีุณภาพ มกีารพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง

• มกีระบวนการบรหิารจดัการการเรยีนการสอนทีอ่าศยัหลกัการรว่มมอื             
รวมพลงัทุกฝ่าย  การประชุมเพือ่วางแผน  ตดิตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลกัสตูร



อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร / สาขา
ประชมุก่อนเปิดภาคการศึกษา

- เตรียมการเปิดรายวิชาตามโครงสร้างหลกัสตูร
- ก าหนดผูส้อน และผูจ้ดัท า มคอ 3/4
- ก าหนดแผนการบริหารจดัการในภาคการศึกษานัน้ๆ เช่น รายวิชาท่ีจะทวนสอบ 

ประชมุกลางภาคการศึกษา
- ประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมาครึ่งเทอม  (นักศึกษา / บณัฑิต / อาจารย ์/ หลกัสตูร)
- จดัท าข้อสอบ
- ดแูล/ติดตาม นิสิตท่ีมีปัญหาเรื่องการเรียนในวิชาต่างๆ

ประชมุปลายภาคการศึกษา
- ประชุมตดัเกรด / ทวบสอบการประเมินผล
- ประเมินการจดัการเรียนการสอนท่ีผา่นมาหน่ึงเทอม (1 ปี) (นักศึกษา / บณัฑิต / อาจารย ์/ หลกัสตูร)
- จดัท า มคอ 5 /6  (มคอ 7)
- ทวนสอบมาตราฐานผลการเรียนรู้

การบริหารหลกัสตูร



ระยะเวลาของ มคอ. ท่ีมีความสมัพนัธ์
กบัระบบประกนัคณุภาพการศึกษาภายใน

มคอ.2

มคอ.3 และ 4

มคอ.5 และ 6

มคอ. 7
รายงานผลการด าเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา  
ช่วงเดือน ส.ค. – ก.ย. 60 วนัท่ี...............................................

รายงานผลการด าเนินการของรายวชิาและรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาทีเ่ปิดสอน
ใหค้รบทุกรายวชิา
เทอม 1/59 วนัท่ี  28 ธ.ค. 59      เทอม 2/59  วนัท่ี 30 พ.ค. 60

รายละเอยีดของรายวชิาและรายละเอยีดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถา้ม)ี ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาใหค้รบทุกรายวชิา
เทอม 1/59 วนัท่ี  17 มิ.ย. 59 เทอม 2/59 วนัท่ี 15 พ.ย. 59

รายละเอยีดของหลกัสตูร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกบักรอบ 
TQF หรอืมาตรฐานคณุวฒุสิาขา/สาขาวชิา (ถา้ม)ี



QA เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านการวิจยั      

การวจิยัจะประสบความส าเรจ็และเกดิประโยชน์
มสีว่นประกอบทีส่ าคญั 3 ประการ

1. คณะมแีผนการวจิยั มรีะบบและกลไก ตลอดจนมกีารสนบัสนุนทรพัยากรให้
สามารถด าเนินงานวจิยัไดต้ามแผน

2. คณาจารยม์สีว่นรว่มในการวจิยัอยา่งเขม้แขง็ โดยบรูณาการงานวจิยักบัการ
จดัการเรยีนการสอน และพนัธกจิดา้นอื่นๆ ของคณะ

3. ผลงานวจิยัมคีณุภาพ มปีระโยชน์ สนองยทุธศาสตรข์องชาต ิ               
และมกีารตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงาน  



QA เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านการบริการวิชาการ   

คณะมกีารบรกิารทางวชิาการแก่สงัคม ในรปูแบบต่างๆ ตามความถนดั
และความเชีย่วชาญ มกีระบวนการในการใหบ้รกิารวชิาการแก่สงัคม  ดงัน้ี

1. ศกึษา ส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมาย น ามาจดัท าแผนบรกิาร
วชิาการประจ าปี (เกดิรายได/้แบบใหเ้ปลา่ และสรา้งประโยชน์แก่ชุมชน)

2. ด าเนินโครงการบรกิารวชิาการแก่สงัคมตามแผน  ตดิตาม                        
ประเมนิความส าเรจ็ของการบรกิารวชิาการ

3. น าผลการประเมนิมาจดัท าเป็นแผนพฒันา  เพือ่พฒันาการเรยีนการสอน   
แก่นกัศกึษาใหม้ปีระสบการณ์จากสภาพจรงิ   และน าไปใชป้ระโยชน์ใหเ้กดิ
ผลลพัธท์ีส่รา้งความพงึพอใจต่อชมุชนอย่างต่อเนื่องและยัง่ยนื



QA เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม

คณะ มรีะบบและกลไกการด าเนินงานดา้นนี้ใหเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพและคุณภาพ
และมกีารบรูณาการเขา้กบัพนัธกจิอืน่ๆ โดยเฉพาะการผลติบณัฑติ รวมทัง้มกีารจดักจิกรรมที่
ฟ้ืนฟู อนุรกัษ์  สบืสาน พฒันา เผยแพรศ่ลิปะและวฒันธรรม สรา้งสรรค ์สง่เสรมิภูมปัิญญา
ทอ้งถิน่ใหเ้ป็นรากฐานการพฒันาองคค์วามรูท้ีด่ขี ึน้

1. จดัท าแผนดา้นท านุฯ  ก าหนดตวัชีว้ดั ผูร้บัผดิชอบในการท านุบ ารุงศลิปะและ
วฒันธรรม   

2. ก ากบั ตดิตามการด าเนินงานตามแผน ประเมนิความส าเรจ็ตามวตัถุประสงค ์

3. น าผลการประเมนิมาปรบัปรุงแผน/กจิกรรมดา้นท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม

4. เผยแพรก่จิกรรมต่อสาธารณชน  



QA เพื่อการพฒันาคณุภาพการศึกษา
ด้านการบริหารจดัการ

ผูบ้รหิารคณะ ก ากบัดแูลการท างานของคณะใหม้ปีระสทิธภิาพ                   
มกีารพฒันาแผน เพือ่ก าหนดทศิทางการพฒันา และการด าเนินงานของ
คณะใหส้อดคลอ้งกบัเป้าหมาย ตลอดจนมกีารบรหิารทัง้ดา้นบุคลากร 
การเงนิ  ความเสีย่ง  และการประกนัคุณภาพการศกึษา เพือ่สนบัสนุนการ
ด าเนินงานตามพนัธกจิหลกั ใหบ้รรลุตามเป้าหมายทีก่ าหนดไว้
โดยใชห้ลกัธรรมาภบิาล

น ากระบวนการ (PDCA) มาใช้ในการบริหารจดัการ  และการปฏิบติังาน

(รว่มกนัวางแผน, รว่มกนัปฏบิตัติามแผน, รว่มกนัตรวจสอบ, รว่มกนัปรบัปรงุ)



การผลิตบณัฑิต การวิจยั การบริการวิชาการ

http://agr.rmutsv.ac.th/agr/sites/default/files/photos/15/08/14/156/4.jpg
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การท านุบ ารงุศิลปะ
และวฒันธรรม

การบริหารจดัการ Srivijaya



ปัญหา การด าเนินงานประกนัคณุภาพภายใน

 การเบิก – จ่าย 
 การสนับสนุน กิจกรรม/โครงการ



ปัจจยัน าสู่ความส าเรจ็

ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน (SAR) คณะเกษตรศาสตร ์
(สกอ.)

3.67

4.62

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

ปีการศึกษา 2557 ปีการศึกษา 2558



ปัจจยัน าสู่ความส าเรจ็

 การท างานแบบมีส่วนร่วม…ร่วมคิด...ร่วมท า  ใช้แนวคิด PDCA  
ในการปฏิบติังาน

 บรูณาการการประกนั...สู่การปฏิบติังานประจ า
 ผูบ้ริหารให้ความส าคญั ประชมุ ก ากบั ดแูลและติดตามการด าเนินงาน                

อย่างสม า่เสมอ
 ผูป้ฏิบติังานระดบัหน่วยงานย่อย มีความเข้าใจการประกนัคณุภาพ

“รู้ เข้าใจ ร่วมคิด ร่วมท า”



แนวทางแก้ไขการพฒันาในอนาคต

• ท าความเข้าใจกบับคุลากรในองคก์รเก่ียวกบัการประกนัคณุภาพ
การศึกษาอย่างต่อเน่ือง  / ให้ข้อมลูทัว่ถึงบคุลากรทกุภาคส่วน

• จดัระบบการจดัเกบ็เอกสารให้เป็นระบบ 

• พฒันาระบบสารสนเทศ / ระบบฐานข้อมลู

• หลีกเล่ียงการท าการประกนัคณุภาพการศึกษาแบบเฉพาะหน้า

• น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรบัปรงุการ
ด าเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจงั

• ก าหนดทิศทาง วางแผนการด าเนินงานล่วงหน้า  เตรียมตวัอย่างเน่ินๆ              
เพ่ือรองรบัการตรวจในปีถดัไปท่ีดีขึน้



Nakorn Sri Thammarat Campus.
Thank You. 


