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สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏบิัติที่ดีในการด าเนนิงานด้าน 

การประกันคุณภาพ 

ในการประชุมโครงการการจัดการความรู้ด้านประกันคุณภาพเครือข่ายความร่วมมือทาง

วิชาการปีการศึกษา 2554 นี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน  รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  

ถาน้อย  ในการให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในช่วงแรกจากนั้นเป็น

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 3 การพัฒนากิจกรรมของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตาม

นโยบายรัฐบาลสถานศกึษา 3 D โดยมีผู้ด าเนินรายการประจ ากลุ่ม คือ อาจารย์จงกล  เพชรสุข 

กลุ่มที่ 2  แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย  และองค์ประกอบที่ 5 การบริการ

วิชาการแก่สังคม  มผีูด้ าเนนิรายการประจ ากลุ่ม คือ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 

กลุ่มที่ 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต และองค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ มีผู้ด าเนินรายการประจ ากลุ่ม คือ รศ.สุวารีย์ วงศว์ัฒนา 

โดยในแต่ละกลุ่มด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในประเด็นต่างๆ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละ

องค์ประกอบ และประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เป็นดังนี้ 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่ 1  

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  และองค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3 D  โดยมีผู้ด าเนิน

รายการประจ ากลุ่มคอื อาจารย์จงกล  เพชรสูข 

องค์ประกอบที่ 3 การพัฒนากิจกรรมนักศกึษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบกลไกให้ค าปรึกษา และบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- ใช้ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมอืในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา 

- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 

- การจัดตัง้ศูนย์แนะแนวและให้ค าปรึกษา 

- การประเมนิคุณภาพโดยใช้แบบสอบถาม Online 
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- การน าผลการประเมินมาพัฒนาการจัดบริการ เช่น แผนการด าเนินงาน/บันทึกการ

ประชุม/การรายงานผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศกึษา 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การท าแผนพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ TQF, คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และ

นโยบาย 3D 

- การประเมนิแผนพัฒนานักศึกษา 

- การน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา 

- การจัดให้ผู้น านักศึกษาได้รับความรู้เรื่องประกันคุณภาพ และน า ไปใช้ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การจัดกิจกรรมที่บูรณาการระหว่างการเรียนการสอนโดยหน่วยงานระดับคณะ เช่น    

วิชาจติตปัญญา 

- การจัดกิจกรรมที่บูรณาการกับการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยองค์กรของนักศึกษา 

- ส านักศิลปะฯ เป็นศูนย์กลางในการประสานการจัดกิจกรรมและเน้นให้บุคลากรและ

นักศึกษา มีสว่นร่วม 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- ทุกสถาบันมีการสง่เสริมในด้านนีด้ีอยู่แลว้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การรณรงค์ให้บุคลากรแต่งผา้ไทย และเขียนเลขไทย 

องค์ประกอบที่ 99 องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3D 

ตัวบ่งชี้ที่ 99.1 การบรหิารจัดการสถานศึกษา 3D 
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ตัวบ่งชี้ที่ 99.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3D มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจน

เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ท้ัง 3 ด้าน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย 3D อย่างครบถ้วน 

ผลการเปลี่ยนแปลงเรียนรู้ในกลุ่มที่ 2 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัยและองค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม มีผู้ด าเนิน

รายการประจ ากลุ่ม คือ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ประเด็นที่ 1 แนวทางส่งเสริมให้คณาจารย์บูรณาการกระบวนการวิจัยกับพันธกิจ

ด้านอื่นๆ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การก าหนดภาระงานที่ชัดเจนเมื่อได้น าผลวิจัยไปบูรณาการ 

- การจัดฝึกอบรมให้กับนักวิจัยหน้าใหม่, หา Leader แนะน า 

- การมรีะบบการตดิตามอย่างตอ่เนื่อง 

- การจัดท าสัญญากับนักวิจัยที่ให้คา่ตอบแทนที่จูงใจ 

- การก าหนดรูปแบบการบูรณาการในแผนการสอนอย่างชัดเจน 

- การส่งเสริมให้มกีารน าพานักศกึษาเข้ามามีส่วนรว่มในการท าวิจัย 

ประเด็นที่  2 วิธีการจัดสรรงบประมาณของแต่ละมหาวิทยาลัย/คณะ มีการ

ด าเนินการอย่างไร 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- น าหลักเกณฑ์ (กรอบ) เดิม  มาปรับแก้ไขใหมใ่นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ 

- แตง่ตัง้คณะกรรมการ  เพื่อก าหนดกรอบของวิธีการจัดสรรงบประมาณ 

- จัดประชาคม  เพื่อก าหนดกรอบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

- จัดส่งข้อมูลขา่วสารเกี่ยวกับการจัดสรรทุน  อย่างทั่วถึงทุกช่องทาง 

ประเด็นที่ 3 แต่ละมหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามอัตลักษณ์

อย่างไร 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การจัดตัง้กองทุนส าหรับงานวิจัยด้านอัตลักษณ์โดยเฉพาะ 
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- การจัดหมวดหมู่การเรียนการสอนใหม่  เพื่อให้มีกระบวนการสอดคล้องเชื่อมโยง

กับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- การจัดงบประมาณที่สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นด้านอัต

ลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

- การก าหนดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  และประกาศแจง้ให้บุคลากรรับทราบทั่วกัน 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  กระบวนการในการรวบรวม  คัดสรรค์  วิเคราะห์  และสังเคราะห์

องค์ความรู้จากงานวิจัย 

ประเด็นที่  4  การส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานวิจัยและท าการเผยแพร่

อย่างไร 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

- การก าหนดเกณฑใ์ห้ทุนที่ชัดเจน  ให้ผลตอบแทนที่นา่จูงใจ  และก าหนดงบประมาณให้

เพิ่มเติมส าหรับการสนับสนุนการเผยแพรง่านวิจัย  เชน่  ค่าเดินทาง  ค่าที่พัก  คา่ใช้จ่ายในการตีพิมพ ์

- การก าหนดระเบียบให้การท าวิจัย  เป็นสิ่งที่ต้องท าประกอบการเสนอขอต าแหน่งทาง

วิชาการ  (ผศ., รศ., ศ.) 

- การก าหนดภาระงานด้านการสอน  และภาระงานด้านการวิจัยที่สามารถแยกส่วนการ

พิจารณาได้  เช่น  ท างานวิจัยมาก  สามารถลดภาระด้านการสอน 

- การกระตุน้โดยการจัดฝึกอบรม  และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างตอ่เนื่อง 

ประเด็นท่ี  5  กระบวนการในการรวบรวม  คัดสรรค์  วิเคราะห์  และสังเคราะห์องค์

ความรู้จากงานวิจัย 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การก าหนดกรอบกระบวนการ  คัดสรรงานวิจั ยที่ ชัด เจน  โดยการแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ  เพื่อก าหนดวิธีการที่ชัดเจน  จัดท าคู่มอืประกอบ 

- การจัดอบรมฝึกทักษะให้บุคลากรเกิดความช านาญในการวิเคราะห์  สังเคราะห์

งานวิจัยเพื่อให้ได้องคค์วามรูใ้หม่ ๆ 

- การจัดท าหนังสือเล่มเล็ก  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์  สังเคราะห์

งานวิจัยเพื่อเผยแพร่สู่ท้องถิ่น 

- การจัดเผยแพร่องค์ความรู้โดยใช้สื่อที่หลากหลาย  เช่น  รายการวิทยุ  จุลสาร              

เป็นต้น 
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ประเด็นท่ี  6  การส่งเสรมิให้เกิดการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การจัดท าแบบส ารวจความต้องการของชุมชนเพื่อจะได้ทราบความต้องการที่แท้จริง  

จะได้จัดท างานวิจัยที่น าไปใช้กับชุมชนได้จรงิ  และมีประโยชนก์ับชุมชนชัดเจน 

- การจัดท าผังแสดงขั้นตอนการเผยแพร่องค์ความรู้ไปสู่ชุมชนที่ชัดเจน 

- การก าหนดเงินงบประมาณสนับสนุนการขับเคลื่อนการท าวิจัยและมุ่งสู่การน าไปใช้

ประโยชน์กับท้องถิ่น  เพื่อกระตุ้นใหม้ีการน าความรูไ้ปเผยแพร่กับชุมชนให้ได้ใช้ประโยชน์ 

- การออกแบบฟอร์มการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้นักวิจัยน าไปให้ผู้น าชุมชนได้

ตอบถึงประโยชน์ที่ได้รับในด้านต่าง ๆ 

- การจัดท าคู่มือ  ก าหนดแนวทางและสร้างความรู้ความเข้าใจกับนักวิจัย  เพื่อ

แลกเปลี่ยนกับนักวิจัย  ถึงกระบวนการที่จะน าความรู้ไปใช้กับชุมชน  ให้เกิดประโยชน์จริง  และมีการ

ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง 

- การก าหนดรางวัลส าหรับการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง  เพื่อสร้าง

แรงจูงใจและแรงกระตุ้นใหอ้าจารย์สนใจในการท าวิจัยและน าไปใช้ประโยชน์ 

ประเด็นท่ี  7  การส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวชิาการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีเพื่อทราบแนวทางการส่งเสริมด้านการวิจัย

เพิ่มขึน้ 

- การก าหนดทุนสนับสนุนการท างานวิชาการที่จูงใจและมีความชัดเจน 

- การจัดอบรมการผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะ ๆ  โดยการเชิญวิทยากร

ที่เป็นผู้ตรวจจริงมาให้ความรู้  เพื่อความถูกต้อง  และตรงประเด็น 

- การปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  ที่ช่วยเพิ่มสัดส่วนรายงานด้านการผลิต

ผลงานวิชาการให้เอื้ออ านวยมากขึน้  เชน่  การจัดการเรยีนการสอนเป็น  Module 

- การก าหนดเกณฑก์ารให้ทุนสนับสนุนการผลิตผลงาน  ผศ.  รศ.  ที่จูงใจ 

- การกระตุน้โดยการจัดอบรมการผลิตผลงานเป็นระยะ ๆ 

องค์ประกอบที่  5  การบริการวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ระบบและกลไกการบรกิารวชิาการแก่สังคม 

ประเด็นที่  8  รูปแบบหรือแนวทางให้อาจารย์มีการบูรณาการบริการวิชาการกับ

พันธกิจด้านอื่น ๆ 
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แนวปฏิบัติที่ดี 

- การสรา้งระบบที่จะเป็นแนวทางการบูรณาการบริการวิชาการ 

- การก าหนดประเด็นด้านต่าง ๆ  ตามพันธกิจ  เพื่อให้บุคลากรได้เลือกแนวทางในการ

จัดการบูรณาการบริการวิชาการให้เกิดความหลากหลาย 

- การจัดฝึกอบรม  เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการบูรณาการ  การบริการวิชาการแก่

ชุมชนที่จะน าไปปฏิบัติได้ถูกต้อง 

- การอบรมเทคนิคการถ่ายทอดความรูใ้ห้กับชุมชน  เพื่อก่อให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์

ได้อย่างแท้จริง 

ประเด็นท่ี  9  เทคนิคหรอืรูปแบบในการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงาน

ด้านบริการวิชาการ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

- การก าหนด  KPI  ที่ชัดเจน  ที่จะใช้เป็นตัวชีว้ัดได้อย่างครอบคลุม 

- การอบรมกระบวนการเขียนรายงานผลการบูรณาการบริการวิชาการให้ออกมาในรูป

เอกสารอย่างถูกต้อง 

- การจัดท าแบบสอบถาม  ส ารวจความพึงพอใจเพื่อจะน าไปสู่การประเมินความส าเร็จ

ของการบูรณาการ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2  กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 

ประเด็นที่  10  มีแนวทางในการส ารวจความต้องการของชุมชน  ภาครัฐ  เอกชน  

อย่างไรเพื่อประกอบการก าหนดทศิทางการจัดท าแผนบริการวิชาการ 

แนวทางปฏิบัติท่ีดี 

- การจัดท าวิจัยเพื่อส ารวจความต้องการของชุมชน  และน าไปเป็นแนวทางในการ

จัดการบริการวชิาการที่ตรงตามความต้องการของชุมชนอย่างแท้จรงิ 

- การเข้าร่วมประชาคมกับชุมชนเพื่อทราบถึงความตอ้งการในการบริการวิชาการ 

- การน าผลการวิจัย  ผลส ารวจมาจัดท าแผนบริการวิชาการให้กับชุมชน 

ประเด็นที่  11  แนวทางในการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบในการบริการทาง

วิชาการต่อสังคมอย่างไร 

แนวปฏิบัติที่ดี 
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- การพัฒนาแผนการบริการวิชาการโดยการเชื่อมโยงกับผลการส ารวจความต้องการ

ของชุมชน 

- การพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้หลากหลายรูปแบบ  เช่น  มีฐานข้อมูลที่

สมบูรณ์สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้จนกระทั่งได้องค์ความรู้ใหมเ่กิดขึ้น 

- การติดตามผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท า

แบบสอบถาม  และแบบส ารวจความพงึพอใจทั้ง  3  ด้าน 

- การพัฒนาองค์ความรู้กับชุมชนเดิมให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง  และสร้างองค์

ความรูท้ี่ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนใหม่ ๆ  ให้เกิดขึ้น 

ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มที่  3 

องค์ประกอบที่  2  การผลิตบัณฑิต  และองค์ประกอบที่  3  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพ  มีผู้ด าเนินรายการประจ ากลุ่ม  คือ  รองศาสตราจารย์สุวารยี์  วงศ์วัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  2.3  อาจารย์ประจ าที่มี

ต าแหน่งทางวชิาการ  และ  14  การพัฒนาคณาจารย์ 

ประเด็นท่ี  1  แนวทางในการสนับสนุนให้คณาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ / ศึกษา

ต่อปริญญาเอก 

แนวปฏิบัติที่ดี 

แนวทางสนับสนุนให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. สนับสนุนปัจจัยที่เอื้อตอ่การท าผลงาน 

1.1 จัดอบรมใหค้วามรู ้

1.2 ให้ทุนสนับสนุนในการจัดท าทุกขั้นตอน 

2. จัดโครงการหรอืกิจกรรม  มุง่ผลสัมฤทธิ์ 

2.1 ส ารวจความต้องการของอาจารย์ 

2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการ 

2.3 ก ากับติดตามผล 

แนวทางเพิ่มจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1. เสนอให้ทุนและเงื่อนไขการเข้าท างาน  บุคคลภายนอกที่ก าลังศึกษาต่อปริญญา

เอก 

2. เสนอเป็นต้นสังกัด  ให้แก่นักศึกษาทุน  สกอ. 

3. สนับสนุนให้ทุนเพชรราชภัฏ  ศกึษาถึงระดับปริญญาเอก 



8 

 

แนวทางเพิ่มคุณวุฒปิริญญาเอก 

1. สนับสนุนให้ทุนการศึกษาแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  ให้ศึกษา

ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันของตนเอง  หรือสถาบันในเครือข่ายทั้งการให้ทุนเต็มจ านวนหรือ          

ทุนบางสว่น 

2. ให้ทุนการศึกษา  กรณีอาจารย์ที่มีประสบการณ์หรืออายุราชการ  ที่เกินเกณฑ์

ส าหรับการพิจารณากรณีพิเศษ 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเด็นท่ี  2  แนวทางในการติดตามคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในการน า

ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. ติดตามผลจากการรายงานการสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  สัมมนา  อบรม  และ

ศกึษาดูงาน 

2. สร้างกลไกการติดตามจากแบบประเมินปฏิบัติงาน  และ  มคอ.ของรายบุคคล  เป็น

ประจ าทุกภาคการศึกษา  โดยคณะกรรมการประเมิน  เพื่อใชใ้นการปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

ตัวบ่งชี้ที่  2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ

นักศกึษา 

ประเด็นที่  3  พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษามีการก าหนดและ

ส่งเสรมิ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

ในการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา  ให้ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายให้ชัดเจน  เสนอ

ให้มกีารจัดเวที  เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรมที่แต่ละสถาบัน  คัดสรรนักศึกษาแสดง

ผลงานระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการภายนอกเข้าร่วม

ด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่  2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นท่ี  4  การจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากงานวจิัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

การจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากงานวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  การวิจัยจะต้องมา

จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น  โดยการจัดการความรู้ในสาขาวิชาเดียวกัน  เพื่อจัดท าแผนการเรียนการ

สอนร่วมกัน 
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ตัวบ่งชี้  9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประเด็นท่ี  5  การก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

ศึกษาตัวอย่าง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการก าหนดอัตลักษณ์  พร้อมตัว

บ่งชี้ของมหาวิทยาลัยจ านวนหนึ่ง  และก าหนดให้คณะเลือกไปใช้อัตลักษณ์บางส่วนและอาจก าหนด

เพิ่มเพื่อก าหนดเป็นอัตลักษณ์และตัวบ่งช้ีของคณะ  มีการด าเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 

1. จัดท าโครงการวิจัยเพื่อศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  ไ ด้แก่  

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  มาตรา  7,8  เกณฑ์  สมศ. TQF  และผลการประเมิน

สถาบันโดยส านักงานสถิติแหง่ชาติ  น ามาเป็นรา่งอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดการประชุมร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและผู้ทรงคุณวุฒิ  ส าหรับการ

วิพากษ์อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. จัดประชุมกลุ่ม  คณะต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัย  เพื่อจัดท าร่างอัตลักษณ์และตัวบ่งชี้

พร้อมเกณฑ์การประเมิน 

4. น าเสนอขออนุมัตจิากสภามหาวิทยาลัย 

5. ด าเนนิการเผยแพร่เพื่อไปสู่การปฏิบัติ 

ประเด็นท่ี  6  รูปแบบหรอืวิธีการในการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ 

2. การมอบหมายตัวบ่งชี ้ ให้รองคณบดีแต่ละฝา่ย  รับผดิชอบโดยระบุหน่วยงาน  เจ้าภาพ

และหนว่ยงานสนับสนุน  โดยคณะจ าด าเนนิการทุกตัวบ่งชี้ 

3. การจัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจ าทุกเดือน  เพื่อเสนอความก้าวหน้าและปัญหา

การด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับสาขา  ส าหรับปัญหาการด าเนินงานก าหนดเป็นวาระ

สืบเนื่อง  เพื่อด าเนินการ  แล้วน าเสนอความก้าวหน้าช่วงระยะเวลา  6, 9  และ  12  เดือน 

5. การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  เพื่อ

พิจารณาผลการด าเนินการก่อนรับการประเมินจริง 

6. การจัดสรรอัตรานักวิชาการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับหน่วยงานระดับคณะ  

หน่วยงานละ  1  คน  เพื่อท าหน้าที่ประสานงาน  และรวบรวมข้อมูล / หลักฐานการด าเนินงานประกัน

คุณภาพ  ต้ังแตก่ารวางแผน  จนกระทั่งการรองรับการประเมินในระดับสาขาวิชา  ภาควิชา  คณะและ

สาถาบัน 
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7. ควรจัดอบรมความรู้การประกันคุณภาพแก่นักวิชาการประกันคุณภาพ  ให้มีความรู้

เกี่ยวกับตัวบ่งชี้  การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานและการประเมิน  โดยผู้ประเมินภายนอกด้วยการพา

ศกึษาดูงานและเข้าร่วมสังเกตการณ ์ การอบรมผู้ประเมนิ  เป็นต้น 

ประเด็นท่ี  7  แนวทางก าหนดตัวบ่งชี้  เกณฑ์การประเมินแต่ละตัวบ่งชี้  และวิธีการ

ประเมิน 

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดและมอบหมายให้คณะด าเนินการทุกตัวบ่งชี้  และมอบหมาย

หนว่ยงานระดับส านัก / สถาบัน  ด าเนนิการบางตัวบ่งชี ้ ส าหรับใหค้ณะอา้งองิผลการด าเนินการ 

2. แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้จัดท าวิจัยสถาบันในการก าหนด

ตัวบ่งชี ้ และเกณฑก์ารประเมนิ  ระดับสาขาวิชา  โดยเลือกบางตัวบ่งช้ี  ปรับเกณฑ์ประเมินเชิงปริมาณ  

ในลักษณะขั้นก้าวหน้า  เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาการด าเนินการของสาวิชา  จนได้ระดับเกณฑ์มาตรฐาน  

รวมทั้งปรับเกณฑ์คุณภาพบางข้อ  ให้สาขาวิชาสามารถด าเนินการได้  ตัวอย่าง  เช่น  จ านวนงานวิจัย

และวิธีการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนการด าเนินงาน  ของสาขาวิชา 

ประเด็นที่  8  วิธีการก าหนดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการประกัน

คุณภาพ 

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. ผูม้ีสว่นได้ส่วนเสีย  ประกอบด้วย  นักศกึษา  ผู้ใชบ้ัณฑติ  และผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจ 

2. แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่  การแตง่ตัง้เป็นกรรมการ  การมสี่วนร่วมก าหนดตัวบ่งชี้  การให้

ข้อมูลป้อนกลับและการให้ความรว่มมอืในกิจกรรมการประกันคุณภาพ 

3. ตัวอย่าง  การมีส่วนร่วมของนักศึกษา  โดยการจัดตั้งชมรม  Young QA  ในระดับ

มหาวิทยาลัยและประสานเชื่อมโยง  ด้วยการก าหนดคณะกรรมการที่มาจากสโมสรนักศึกษา  ของแต่

ละคณะ  เพื่อจัดโครงการอบรมใหค้วามรู ้ ด้านการประกันคุณภาพและการจัดท าโครงการตามแนวคิด

วงจรคุณภาพ  PDCA  พร้อมทั้งการสร้างเครือขา่ยเชื่อมโยง  การประกันคุณภาพของนักศึกษาระหว่าง

สถาบัน 

4. ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้บัณฑิต  ได้แก่  การเชิญประชุมระดับคณะและ

มหาวิทยาลัย  เพื่อให้ขอ้เสนอแนะและข้อมูลป้อนกลับ  อย่างนอ้ยปีละ  1  ครัง้ 

5. ตัวอย่างการมีส่วนร่วมของผู้ ใช้บริการตามพันธกิจ  ได้แก่  การเชิญประชุมให้

ข้อเสนอแนะ  ด้านการบริการวิชาการและการวิจัยในพื้นที่ที่รับผิดชอบหรือการร้องขอ  พร้อมทั้งเปิด

ช่องทางการใหข้้อมูลป้อนกลับในหลายชอ่งทาง  อาทิ  เว็บบอร์ด  จดหมาย  โทรศัพท์  เป็นต้น 
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ประเด็นที่  9  แนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านประกันคุณภาพการศึกษาของแต่ละ

มหาวิทยาลัย 

แนวปฏิบัติที่ดี 

1. แต่ละมหาวิทยาลัยได้เสนอแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษา  ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เสนองานวิจัย  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน

นักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย  เพื่อการประกันคุณภาพการศกึษา 

1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เสนองานวิจัย  เรื่อง  การก าหนดตัวบ่งชี้และ

เกณฑก์ารประเมนิระดับสาขาวิชา  เพื่อการบรรลุเป้าหมายระดับคณะ 

1.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  เสนอแนวปฏิบัติที่ดี  ด้านการสร้างเครือข่ายการ

ประกันคุณภาพการศกึษาระดับนักศึกษา 

2. รายละเอียดที่ตอ้งด าเนินการและน าเสนอหลักฐานประกอบด้วย 

2.1 การเขียนขั้นตอนของระบบและกลไกที่ชัดเจนว่า  ด าเนินการมาได้อย่างไร 

2.2 กระบวนการดังกล่าว  สถาบันอื่น  สามารถน าไปด าเนินการได้หรือด าเนินการซ้ า

ได้ตามวงจรคุณภาพ  PDCA 

2.3 มีการเชญิผูท้รงคุณวุฒิดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาจากภายนอกมาประเมิน

เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระดับชาติ  หรอืนานาชาติ 


