


ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นเจ้าภาพจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 ในระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดหัวข้อ                   
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๔ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
กลุ่มท่ี 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) 
กลุ่มท่ี 3 เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ 
กลุ่มท่ี 4 Big data Analysis for QA Development System 

ในการด าเนินงานครั้งนี้  มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหัสา พลนิล รักษาราชการแทนอธิการบดี  
เป็นประธานเปิดงาน และ ดร.เจษฎา ชาตรี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ กล่าวรายงาน  
ซึ่งการจัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน หรือ Mini_UKM ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ในการด าเนินงาน และค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี ตาม
หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละครั้ง โดยจะมุ่งเน้นประเด็นส าคัญ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 

ทั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างยิ่งจาก รองศาสตราจารย์ นพ. โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ า
กระทรวงศึกษาธิการ บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษา” พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร ปราศรัยเรื่อง “เทคนิคการบริหาร
หลักสูตร OBE (Outcome Based Education) , รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ ไชยาค า ปราศรัยเรื่อง 
“เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ” , รองศาสตราจารย์กัลณกา สาธิตธาดา ปราศรัยเรื่อง  
“Big data Analysis for QA Development System” และ ดร.จุฑามาศ หงส์ทอง ปราศรัยเรื่อง “เทคนิค
การสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ” เป็นวิทยากรผู้ด าเนินการในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือค้นหาและ
รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี ในประเด็นต่าง ๆ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ขอขอบคุณวิทยากร ผู้บริหาร  คณาจารย์  และบุคลากร 
จากสถาบันการศึกษาทุกท่านที่เข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน และบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดสัมมนาจนประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
คุณประโยชน์ต่อผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน โดยสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
ธันวาคม 2560 



สารบัญ 

ค าน า          ก 

บทที่ 1 บทน ำ         1 
บทที่ 2 ผลของกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้      6 
 ผลจำกกำรจัด KM Cafa               28 
ภาคผนวก  
 เอกสำรประกอบค ำบรรยำย 
 ประมวลภำพกิจกรรม 



รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้จัดท าโครงการความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
ในการพัฒนาคุณภาพตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาและ 
ได้มีการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เพ่ือขยายผลการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
(Mini_UKM) อย่างต่อเนื่องมาแล้ว 16 ครั้ง โดยมีล าดับการหมุนเวียนมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ ครั้งที่ 1 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยพายัพ ครั้งที่ 4 
มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่  5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่  6 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง                    
ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยนครพนม        
ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการสัมมนาสมาชิกเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้   
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) โดยก าหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จากแนวปฏิบัติที่ดี  (Good Practice) ของการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานการศึกษา  
โดยมีเป้าหมายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็น ดังนี้ 

1. เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
2. เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) 
3. เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ 
4. Big data Analysis for QA Development System 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการด าเนินการจัดการความรู้ 
2. เพ่ือให้การบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษามีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น 
4. เพ่ือการจัดการความรู้ในพัฒนาจิตบริการให้เกิด Successor 
5. เพ่ือสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

กลุ่มเป้ำหมำย 
ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน จากมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการในการสัมมนาเครือข่าย 
 

ระยะเวลำด ำเนินโครงกำร 
ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์บุญชงวีสมหมาย

ศรีพฤทธาลัยราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

วิธีกำรด ำเนินกำร  
1. แจ้งให้มหาวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าร่วมการสัมมนา คัดเลือกบุคลากรและสมัครและเข้าร่วม

กิจกรรม (พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน) ทั้งนี้ ต้องคัดเลือกบุคลากรที่ตรงกับหัวข้อ โดยมหาวิทยาลัยส่งบุคลากร
เข้าร่วม ค่าลงทะเบียน คนละ 1,500 บาท  

2. ก าหนดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายฯ พร้อมกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2560 

3. ก าหนดให้มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามที่เลือกในแต่ละหัวข้อ ทั้ง 4 หัวข้อ คือ 
1) เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ  2) เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based 
Education) 3) เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส า เร็จ และ 4) Big data Analysis for QA 
Development System แต่ละมหาวิทยาลัยสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบบฟอร์มที่เกี่ยวกับข้อง  
4 หัวข้อดังกล่าว (ถ้ามี) ส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพ่ือรวบรวมจัดท าเป็นเอกสารประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกอบการวางแผนจัดการจัดกิจกรรมสัมมนา ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 
 

วิทยำกร 
 1. ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร (วิทยากร เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ) 
 2. รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า (วิทยกร เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ) 
 3. รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดา (วิทยากร Big data Analysis for QA Development 
System) 
 4. ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง (วิทยากร เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ) 
 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
1. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และการด าเนินการจัดการความรู้ 
2. ได้วิธีการบริหารจัดการหลักสูตรมีประสิทธิภาพเป็นข้อมูลในการพัฒนาการเรียนการสอน 
3. เป็นสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

4. ได้น าผลที่ได้จากการจัดการความรู้ในการพัฒนาจิตบริการให้เกิด Successor 
5. ได้แนวทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษามีประสิทธิภาพดี

ยิ่งขึ้น 
6. มหาวิทยาลัยสมาชิกเครือข่ายได้รับประโยชน์และการวางแผนความร่วมมือของสัมมนาเครือข่าย

องค์กรการเรียนรู้สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 
ต่อไป 
 

ก ำหนดกำร 
เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวำคม 2560 
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

(Mini_UKM) คร้ังที่ 17” 
สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 

09.15 – 10.15 น. � สรุปผลการด าเนินงาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 16 
โดยตัวแทนผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 

10.15 – 10.30 น. พักรับประทานอาหารวา่ง สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 
10.30 – 11.00 น. � บรรยำยพิเศษ  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สหสัา พลนิล  
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏศรีสะเกษ  

สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 

11.00 – 12.00 น. � บรรยำยพิเศษ เร่ือง “KM 4.0 for QA” 
โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒชิัย ธนาพงศธร  

สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 

12.00 – 13.00 น. 
รับประทานอาหารกลางวนั กษีรา ชั้น 1 
ประชุมตัวแทนสมาชิกเครือข่าย (Mini_UKM) กษีรา 2 ชั้น 1 

13.00 – 13.30 น. ประชุมชี้แจงการท า (KM) และท า (BAR)  สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3 

13.30 – 17.00 น. 

แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
¾ กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ  
(สายวชิาการจ านวน 30 คน) 
วิทยากร โดย ดร.จุฑามาศ  หงษ์ทอง 

เศวตสุวรรณ 1 ชั้น 2 

¾ กลุ่มที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education)  
(สายวชิาการจ านวน 30 คน) 
วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 

เศวตสุวรรณ 2 ชั้น 2 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
¾ กลุ่มที่ 3 เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ  
(สายสนบัสนนุจ านวน 40 คน) 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย ์นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

วิชัย ชัน้ 2 

¾ กลุ่มที่ 4 Big data Analysis for QA Development System (ผู้รับผิดชอบ
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 20 คน) 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารยก์ัลณกา  สาธติธาดา 

ถนอม ชั้น 2 

17.30 – 20.00 น. � กิจกรรมการเลี้ยงรับรอง และเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสมัพันธ์ 
� มอบเกียรติบัตรให้กับสถาบันที่เข้าร่วม “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้
เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน (Mini_UKM) คร้ังที่ 17” 

สุขวิช รังสิตพล ชัน้ 3
โรงแรม 

ศรีพฤทธาลัย  
วันศุกร์ที่ 22 ธันวำคม 2560 

04.00 – 08.00 น. ทัศนศึกษาดูงาน ณ ผามออีแดง อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 
อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

09.00 – 10.30 น. KM Café เรื่อง “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
¾ กลุ่มที่ 1 วิทยากร โดย ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง  

(สายวชิาการจ านวน 30 คน) 
เศวตสุวรรณ 1 ชั้น 2 

¾ กลุ่มที่ 2 วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ นพ.วฒุิชัย  ธนาพงศธร  
(สายวชิาการจ านวน 30 คน) 

เศวตสุวรรณ 2 ชั้น 2 

¾ กลุ่มที่ 3 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า  
(สายสนบัสนนุจ านวน 40 คน) 

วิชัย ชัน้ 2 

¾ กลุ่มที่ 4 วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์กัลณกา  สาธิตธาดา  
(ผู้รับผิดชอบดา้นประกันคุณภาพการศึกษา 20 คน) 

ถนอม ชั้น 2 

ทีม FA ประชุมสรุปความรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งจัดท าเอกสารและสไลด์ เศวตสุวรรณ 2 ชั้น 2 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารวา่ง ถนอม ชั้น 2 
10.45 – 12.00 น. น าเสนอสรปุการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย FA 

(น าเสนอ 15 นาที อภิปราย 5 นาที) 
1) กลุ่มที่ 1 เทคนิคกำรสอนแบบอำจำรย์มืออำชีพ 

วิทยากร โดย ดร.จุฑามาศ  หงส์ทอง 
2) กลุ่มที่ 2 เทคนิคกำรบริหำรหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) 

วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ นพ.วุฒิชัย  ธนาพงศธร 
3) กลุ่มที่ 3 เทคนิคกำรให้บริกำรอย่ำงไรให้ประสบผลส ำเร็จ 

ถนอม ชั้น 2 
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เวลำ กิจกรรม สถำนที่ 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารย ์นพ.จิตเจริญ  ไชยาค า 

4) กลุ่มที่ 4 Big data Analysis for QA Development System 
วิทยากร โดย รองศาสตราจารยก์ัลณกา  สาธติธาดา 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั ถนอม ชั้น 2 
13.00 – 15.00 น. บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ “การจัดการความรู้ด้านธรรมาภิบาลในการบริหารจัด

สถาบนัอุดมศึกษา” 
โดย รองศาสตราจารย์ นพ.โศภณ  นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงศึกษาธิการ  

ถนอม ชั้น 2 

15.00 – 15.15 น. พิธีปิด “การสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา (Mini_UKM) คร้ังที่ 17” 

ถนอม ชั้น 2 

15.15 น. เดินทางกลบัโดยสวัสดิภาพ  
* หมำยเหตุ………    ก าหนดการข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ในช่วงบา่ยรับประทานอาหารวา่ง 15 นาที เวลา 14.45 น. 
วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ในช่วงบ่ายรับประทานอาหารวา่ง 15 นาที เวลา 14.00 น. 
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บทที่ 2 

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

หัวข้อที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
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หัวข้อที่ 2 เทคนิคการบริหารหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
ด้านความรู้  
ด้านทักษะทางปัญญา 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคนิคการสอน  Leaning outcome  แนวทางในการน าไปสู่ 

Leaning outcome 

เพื่อนช่วยเพื่อน (โดยการกลุม่ให้ 
นักศึกษาท่ีมีเกรดอยู่ในระดับสูง  
คู่กับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลีย่ต่่า)  
สร้างแรงจูงใจหากเพ่ือนม ี
พัฒนาการดีขึ้นจะมีคะแนนให้ เพิม่ขึ้น 

-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคล
และความรับผดิชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

อาจารย์มอบหมายงานโดยให ้
ผู้เรยีนได้พดูคุยกัน แก้ปัญหาร่วมกัน 
และแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ในองค์ความรู้
ต่าง ๆ โดยผู้สอน  
ท่าหน้าที่ในการก่ากับ และประเมนิติด 
ตามผลการเรียนรู ้

การฝึกฝนซ้่า ๆ ท่าบ่อย ๆ อาจารย์เป็น
โค้ชค่อยให้ ค่าปรึกษา และ refection    

-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

ผู้สอนมอบหมายงานให้ผูเ้รียนได้  
ท่าซ้่า ๆ เพื่อความช่านาญและ  
ฝึกการแก้ปญัหาที่เกิดขึ้นในระหวา่งฝึก 

การสร้างเวทีให้นักศึกษาไดม้ี โอกาส
เรียนรู้ทฤษฎไีปพร้อมกับ การปฏบิัติ
ตั้งแต่ช้ันปีท่ี 1 โดยไม่ ปิดกั้นความคิด
ของนักศึกษา เพียงแค่ในกรอบทฤษฎี 
เช่น การแข่ง ขันการท่าแผนการตลาด 
การสร้างนวัตกรรมทั้งภายนอก และ
ภายในมหาวิทยาลัย 

-คุณธรรม จริยธรรม    
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้     

อาจารย์ท่าหน้าท่ีเป็นเสมือนผู้ก่ากบัท่ีให้
หัวข้อในการเรียนรู้ แล้วผูเ้รียนเปดิเวที
แลกเปลีย่น พร้อมทั้งลงมือปฏิบตั ิ 
  
ส่วนในด้านคณุธรรม จริยธรรม   
ทักษะด้านนี้การไม่คัดลอกงาน 
ผู้อื่นซื่อสัตย์   
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เทคนิคการสอน  Leaning outcome  แนวทางในการน าไปสู่ 
Leaning outcome 

การท่า Project Based Learning โดย
ให้นักศึกษาเข้าไปใน สถานการณจ์ริง 
เพื่อค้นหา ปัญหาและการวิเคราะห์ 
gap of knowledge  สร้างเป็น 
project หรือ นวัตกรรม ลงสู่การ
ทดลอง ใช้และประเมินผล โดยเนน้ท่ี 
อาจารยผ์ู้สอนลดช่องว่าง ระหว่าง
อาจารย์และนักศึกษา เช่น การเพิม่ช่อง
ทางการ ติดต่อสื่อสาร การสร้างความ 
เป็นกันเองเพื่อไม่ให้เกดิ ความเครยีด
หรืออึดอัดปิดกั้นความคิด 

-คุณธรรม จริยธรรม    
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

คุณธรรม จรยิธรรม  การใช้ในศาสตร์
ทางการวิทยาศาสตร ์
สุขภาพ ต้องค่านึงถึงสิทธิผู้ป่วย 

การสอนท่ีหลากหลายโดยใช้ การ
บรรยาย ฝึกปฏิบตัิเป็นกลุ่ม ในการท่า
แบบฝึกการมีส่วนร่วม ในการเฉลย
ข้อสอบ   

-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

การมีส่วนร่วมของผูส้อนกับ ผู้เรยีนท่า
ให้กระบวนการสอน 
เกิดปฏสิัมพันธ์ที่ดี ท่าให้ผูเ้รียน 
กล้าที่จะแสดงออกในความคิดเหน็ 

การตรวจสอบสมุดบันทึกท่ี 
ประกอบด้วยการ บันทึกตาม 
ค่าบรรยาย และแบบฝึกหดั 

-คุณธรรม จริยธรรม    
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

เนื่องจากนักศึกษาใช้เทคโนโลย ี
มากขาดความสนใจในการเขยีน 
ใช้วิธี copy and paste เป็นการ 
ตรวจสอบการเข้าเรียนใหต้รง เวลาหาก
นักศึกษามาสายจะไม่มี แบบฝึกหดัส่ง 

การกระตุ้นการเรียนรู้โดยการใช้ 
ค่าถามและปัญหาน่าใหเ้กิด ความคิด
วิเคราะห์ (problem based 
learning) 

-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    

การใช้ขอ้ค่าถามเพื่อกระตุ้นให ้
เกิดการเรียนรู้ ท่าให้ผู้เรียนเกดิ 
ทักษะการแก้ไขปัญหาจากการ 
เรียนรูร้่วมกัน 

ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ เรยีนการ
สอนโดยการสุม่นักศึกษาเป็นกลุ่มให้ 
Role play เป็นสถานการณ์โดยการ
ถ่ายท่าเป็น VDO เช่น คดีต่าง ๆ ที่
เกิดขึ้น กลุ่มน่ามาวิเคราะหเ์ช่ือมโยงกับ 
ทฤษฎี และเป็นการวิเคราะห ์
ร่วมกันทั้งช้ันเรียน 

-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ    
-ทักษะทางปัญญา    
-ความรู้    
-ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ    

ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงและ 
แก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง รวมถึง
การให้ผู้เรียนได้มโีอกาส วิเคราะห์
แก้ปัญหาจากตัวอยา่ง  
คดี และร่วมกันถกปัญหา สาเหตุและ
การแก้ปัญหาตาม 
กรณีศึกษา 
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เทคนิคการสอน  Leaning outcome  แนวทางในการน าไปสู่ 
Leaning outcome 

ปฏิบัติจริง ลงพ้ืนท่ีจริง บูรณา การแบบ
มีส่วนร่วม 

-ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในการลงพื้นที่จริงผู้เรียนจะได้สัมผัสกับ
สิ่งแวดล้อมและเรียนรู้จากสภาพจริง
โดยตรง สามารถตอบสนอง Leaning 
outcome ได้ทุกดา้น ดังนี้  
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมผู้เรยีน  
ได้เรียนรูไ้ด้ความซื่อสตัย์ต่อข้อมลู  
ทีไ่ด้มาจากการศึกษาในขณะเก็บ
รวบรวมในพื้นที่จริง  
-ด้านความรู้ ได้รับองค์ความรู้ จาก
กระบวนการวิจยั สามารถ น่าความรู้ใน
บทเรียนน่าไปสู่การ แก้ปัญหาในขณะ
อยู่ในพ้ืน ที่จริง  
-ด้านทักษะทางปัญญาผู้เรยีน สามารถ
แก้ปัญหาวิเคราะห ์
สภาพและแก้ไขสถานการณ ์
ต่าง ๆ ได ้
-ด้านทักษะความสมัพันธ์ ระหว่างบุคคล
และความ รับผดิชอบ  ผู้เรียนได้พบปะ
กับผู้ให้ข้อมูลจริง และมคีวาม 
รับผิดชอบตรงต่อเวลาและงานของตน  
-ทักษะการสื่อสารผูเ้รียนไดม้ี โอกาส
พบปะกับกลุ่มตัวอย่างน่า ข้อมูลมา
วิเคราะหไ์ด้ และ น่าเสนอข้อมูลผา่น
ระบบการ น่าเสนอ เทคโนโลย ี

ใช้สื่อการสอนที่เหมาะสมกับ 
Generation ของผู้เรียน  
ใช้ Application Kahoot ,   
E-Learning 

-ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้เรยีนไดม้ีโอกาสในการเรียนรู้ โดยใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมยัตรง ตามวัยผูเ้รียน 
ท่าให้เกิดความ กระตือรือร้นในการ
เรียนรูซ้ึ่งการเรียนรูต้ามเทคนคินี้ ผู้เรยีน 
สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับให้กับ ผู้สอน 
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เทคนิคการสอน  Leaning outcome  แนวทางในการน าไปสู่ 
Leaning outcome 

บูรณาการเพื่อเชื่อมโยงรายวิชา อ่ืนและ 
MIS 

-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอนเชื่อมโยงเนื้อหาจาก ศาสตร์
เดียวกันและระหว่าง ศาสตร์เพื่อให้
ผู้เรยีนเกิดการ เรยีนรู้ที่หลากหลายและ 
ประตดิประต่อในสาระ น่าไปสู่ การ
ปฏิบัติงานจริง 

ศึกษา วิเคราะห์ เสพงาน  
เพื่อความดื่มด่่า 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอนให้โจทยแ์ก่ผู้เรียนเพื่อฝึก การ
สังเกตและวิเคราะห์จาก ตัวอย่าง
จ่านวนมากและน่าข้อที่ ดีและ
ข้อบกพร่องจากการดูไป สร้างงานของ
ตนเองได้เน้นการ เข้าถึงเพราะเนือ้หา
เป็นแนวศิลปะ จึงต้องใช้วิธีการเสพ 
ข้อมูลและเควสเพื่อการต่อยอด และมี
การน่าภาพท่ีได้ไปนา่เสนอ ในเฟส 
เพื่อให้เพื่อน ๆ คอมเม้น  
ซึ่งกระบวนการนี้จะท่าให้ผู้เรียน 
รู้จักการยอมรับฟังความคดิเห็น 
ของผู้อื่นได ้

สาธิต และแลกเปลี่ยนผ่าน Social 
media   

-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอนสาธิตวิธีการสร้างสื่อเพลง ผา่น
ระบบและให้ผูเ้รียนได้ น่าเสนอผลงาน
ลงในสื่อโซเชียล และรับฟังข้อเสนอแนะ
จากเพื่อน ร่วมชั้น รวมถึงการใช้ระบบ
การ ประเมินจาก คลังข้อสอบ 

ใช้ Commercial Program  
(CIVIL ENG)ค่านวณ เปรียบเทียบกับ 
Manual Calculation 

-ด้านความรู้  
-ด้านทักษะทางปัญญา  
-ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลและ
ความรับผิดชอบ   
-ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง ตวัเลข 
การสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้สอนให้ผูเ้รียนจัดการเรยีนรู้ ร่วมกัน
เป็นกลุ่มโดยร่วมมือกัน 
ออกแบบกิจกรรมภายใต้หัวข้อ เดยีวกัน
ที่อาจารย์สั่ง และให้ผูเ้รียนเชื่อมโยง
เนื้อหาจากท่ี เรียนไปน่าไปสู่การ
แก้ปัญหาใน การท่างานจริงในอนาคต 
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หัวข้อที่ 3 เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ 
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หัวข้อที่ 4 Big data Analysis for QA Development System 
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ผลจากการจัด KM Cafa  
เร่ือง เทคนิคการท าประกันคุณภาพที่มีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

กลุ่มที่ 1  
1. ดูแนวทางการเขียน QA จากปีที่แล้ว เป็นแนวทาง แล้วน ามาปรับการเขียนให้ตรงกับค าแนะของ 

“วิทยากร” เพ่ือเขียนตอบคณะกรรมการตรวจประกันคุณภาพให้ชัดเจนมากข้ึน 
2. สะดวกในการท างานรวดเร็วในการแก้ปัญหาได้อย่างแม่นย า แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง (เป็นคนคอย 

Support) ให้กับอาจารย์ ใช้ IT เข้ามาช่วย เช่น Google App 
3. ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญกับงานประกันคุณภาพการศึกษา จึงจะสามารถแบ่งหน้าที่ให้กับทุกคน

ทุกฝ่ายและเตรียมความพร้อมในทุกด้านได้ 
4. ท างานตามแผนของฝ่ายที่วางแผนไว้ เพ่ือให้ครอบคลุม TQF 5 ด้าน เพ่ือตอบประกันคุณภาพ

การศึกษาได ้
5. ดูแนวเขียนจากคณะอ่ืนที่ใกล้เคียงกันโดยให้เหมาะสมกับบริบทของตัวเอง ไม่ได้นึกเองท าโดยมีการ

ตกลงร่วมกันภายในหน่วยงาน (ช่วยกันท า/หาหลักฐานอ้างอิง) 
6. ผู้ปฏิบัติต้องเข้าใจในตัวชี้วัด QA ด้านท าความเข้าใจโดยการพูดคุยซักถามจากผู้รู้/ผู้ท า QA มาก่อน 

(ทุกคนมีส่วนร่วม) (KM ทีมท า QA)  
7. การมีส่วนร่วมของอาจารย์ในหลักสูตรท า Paper คนละ 1 เรื่อง (การมีส่วนร่วม) โดยใส่ชื่ออาจารย์

ทุกท่านในหลักสูตร โดยมีการติดตามทุก ๆ 3 เดือน เป็นเทคนิคหนึ่งที่สามารถน าไปตอบ QA ได้และยังเป็น
การพัฒนาอาจารย์ในสาขาได้อีกทางหนึ่งด้วย 

8. การประชุม 
- การรายงานผล 
- ติดตามผล 
จากผู้บริหารสู้ผู้ปฏิบัติดู KPI ที่มีระยะเวลาบอกในการด าเนินงานและติดตาม, ผู้บริหารชี้แจงว่าการ

ท า QA เป็นงานอย่างหนึ่งที่ควรปฏิบัติไม่ใช่ภาระ และมีค าสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีการติดตาม
ในทุก ๆ เดือนเพ่ือทราบปัญหาและช่วยกันแก้ปัญหา 

9. แบ่งความรับผิดชอบสู่ อาจารย์ทุกท่าน ในการท าโครงการ QA และน าผลจากปีที่แล้วมาปรับใน
การท า QA  และในการท าวิจัยให้ท าร่วมกันทุกคนในหลักสูตรต่อหนึ่งงานวิจัย 

10. มอบหมาย QA จาก KPI สู่ทุกคนโดยท า TQR และข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจ าปี เพ่ือเป็น
ผลในการประเมินตนเองประจ าปีของแต่ละคน 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 2 
1. การท าแผนก าหนดผู้รับผิดชอบภายในมหาวิทยาลัย/หน่วยงานหรือบุคคลใดรับผิดชอบมีปฏิทินเพ่ือ

ใช้เป็นแผนการด าเนินงาน การก ากับติดตามแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะ/
หลักสูตรเพื่อน าข้อมูลไปรายงานต่อ ออกโรดโชว์ไปทุกคณะ เพ่ือให้ทุกคนมีส่วนร่วม 

2. SAR วิพากษ์ SAR ให้เป็นไปตามการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา 
3. แบ่งเจ้าหน้าที่ดูแลระดับหลักสูตร/คณะ/สถาบัน มีการจัดท า Facebook เพ่ือใช้ติดต่อสื่อสาร

ร่วมกันมีการประชุมร่วมกัน เพ่ือจัดท าปฏิทินการด าเนินงานมีการติดต่อประสานงาน เพ่ือก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงาน หัวหน้ากลุ่มมีการจัดประชุมเพ่ือสรุปงาน ผลการด าเนินงานจัดท าประกันคุณภาพการศึกษา 

4. สนับสนุนข้อมูลในส่วนของงานที่ท า (ห้องสมุด) การจัดกิจกรรมของห้องสมุดให้ข้อมูลและให้
ค าตอบ หาหลักฐานเพื่อใช้สนับสนุนข้อมูล 

5. การเงิน รายงานข้อมูลรายรับรายจ่าย เชื่อมโยงข้อมูลในฝ่ายต่าง ๆ มีการรายงานผล 
6. แบ่งผู้รับผิดชอบตามเกณฑ์มาตรฐาน มีการส่งให้อาจารย์ศึกษาต่อเพ่ือให้สอดคล้องกับเกณฑ์ให้ 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดโครงการต่างๆปรับปรุงหลักสูตรท าข้อตกลงในการจัดท าหลักสูตรก าหนด
ระยะเวลาการส่งโดยเพ่ือเพ่ิมคะแนนประเมินแผนการด าเนินงานในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ เช่นวิชาการ วิจัย 

1. การวางแผน มีการวางแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการจัดท าประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมและมีความชัดเจน โดยน าข้อเสนอแนะ 
ปรับปรุงและพัฒนา 

2. การมีส่วนร่วม โดยการก าหนดเป้าหมายร่วมกัน ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนสนับสนุนตามแผนที่ได้
วางไว้ร่วมกัน  

3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องมีเทคโนโลยีสารสนเทศในการตัดสินใจ และใช้เพ่ือการจัดการ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบและครอบคลุมทุกพันธกิจ 

4. ระบบการติดตามมีการติดตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามรายไตรมาสปีการศึกษา และใช้
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการติดตาม  

5. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานโดยก าหนดคณะ/หน่วยงาน หรือ บุคคลรับผิดชอบ และ พูดคุยกัน
ในการจัดท าแผนปฏิทินการด าเนินงาน ก ากับติดตามแต่งตั้งที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

 
 
 
 



30 

 

รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 3 
1. การวางแผนและในการก าหนดรูปแบบและกลไก ตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
2. การก ากับติดตามและตรวจสอบโดยมีเจ้าภาพในการด าเนินงานตรวจสอบข้อมูลในระดับหลักสูตร 

คณะ และมหาวิทยาลัย 
3. การมีส่วนร่วมโดยการจัดให้มีการประชุมในรูปแบบคณะกรรมการ ก าหนดให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรทุกท่านต้องมีผลงานตีพิมพ์ 
4. การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดประชุมทุกเดือน 
5. การสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ที่เก่ียวข้องตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
6. ติดตามข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา 
7. การสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร โดยผู้น าต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
8. การใช้เทคโนโลยีช่วยใน การคิดและตัดสินใจ 

สรุป 1  
1. ศึกษาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การวางแผนการท างาน 
3. จัดล าดับความส าคัญของงานตามแผน 
4. การปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์เดียวกัน 
5. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 

สรุป 2 
1. ก าหนดปฏิบัติการท างาน 
2. แบ่งงานตามตัวบ่งชี้ 
3. การประชุมวางแผน 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ก ากับติดตาม 
- รายงานความก้าวหน้า 
- ตั้งกลุ่มประสานงานผ่านโซเชียล 

สรุป 3 
1. รายงานผลการด าเนินงานพร้อมกับงานท่ีเกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. วิพากษ์ SAR ร่วมกัน 
3. ตั้งกลุ่มประสานงานผ่านโซเชียล 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 4 
จัดล าดับตัวชี้วัด มอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบโดยตรง/ สร้างขวัญก าลังใจประกวดให้รางวัล ส าหรับ

ตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินมากขึ้น 
1.เทคนิคการตีพิมพ์ (เน้นการมีส่วนร่วม) 

- ใส่ชื่ออาจารย์ให้มีส่วนร่วมในการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ 
- ติดตามผลงานที่มีการตีพิมพ์ทุก 3 เดือน 

2. พ่ีเลี้ยง/ที่ปรึกษา ในการถ่ายทอดผลงานวิชาการ 
3. เน้นคุณภาพของอาจารย์ในหลักสูตร 

- สายตรง ศักยภาพประจ าหลักสูตร 
- จัดให้ครับขอต าแหน่งทางวิชาการ/งานวิจัย  

4. การพัฒนาโดยใช้ค าแนะน าจากคณะกรรมการ ประเมิน ประกันคุณภาพภายนอก เพ่ือใช้ท า
แผนพัฒนาในปีถัดไป 

5. ปรับ (มคอ.3) ให้ทันสมัยในทุกภาคการศึกษาและบันทึก (มคอ.5) ให้สะท้อนผลการเรียนการสอน 
ที่ผ่านมาเพ่ือการปรับปรุง 

6. ผู้บริหารมีความเข้ารู้ความเข้าใจในการประเมินประกัน/ท าความเข้าใจร่วมกัน/ก าหนดเป้าหมาย
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้เพ่ิมระดับคะแนนอาจารย์มีส่วนร่วม/ติดตาม รองวิชาการ , คณบดี มีผลต่อการประเมิน
ขั้นเงินเดือน 

7. ก าหนดตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับความสามารถของอาจารย์ เพ่ือประสิทธิภาพของการท างาน  
สายสนับสนุนดูแลตามตัวบ่งชี้มีคู่มือแนวทางในการด าเนินงานชัดเจนจัดอบรมเชิงสร้างขวัญและก าลังใจ 

8. ติดตามผลตามเกณฑ์ตัวชี้วัดตามข้อตกลง TOR/ระบบการประเมินผู้ปฏิบัติงานจะมีผลต่อการ
ประเมินขั้นเงินเดือน  

9. แบ่งงาน/บุคลากรในการท างานให้ชัดเจน วางแผนกิจกรรมตามเกณฑ์/ตามแผนให้ครอบคลุม  
ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 
 
กลุ่มที่ 5 

1. เข้าใจเกณฑ์/งาน/คน 
2. ก าหนดปฏิทินการท างานและด าเนินงานตามปฏิทิน 
3. ความร่วมมือการมีส่วนร่วมประกันเข้าไปอยู่ในทุกงานของทุกคนและมีผลต่อบุคคล 
4. เข้าใจเป้าหมายร่วมกัน/ท าให้เห็นโดยถ่ายทอดให้เข้าใจร่วมกัน    
5. น าระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยมาปรับใช้กับการด าเนินงาน (ต้นแบบ) อาจารย์เข้ามาท า 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

6. ให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจเกณฑ์ค่าเป้าหมาย สร้างต้นแบบ SAR ตั้งทีมที่ปรึกษาประกันจัดวิพากษ์ 
7. สร้าง SAR ต้นแบบตามบริบทและให้แต่ละหลักสูตร ปรับใช้เป็นตัวอย่าง 
8. ท างานอย่างเป็นระบบให้ได้คุณภาพมีร่องรอยหลักฐานเชิงประจักษ์ 
9. ท างานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
10. มอบหมายหน้าที่ให้ชัดเจน และมีการท างานเป็นทีมมีหัวหน้าคอยก ากับ และแนะน าการ

ด าเนินงาน 
 
กลุ่มที่ 6 

1. ล าดับความส าคัญของงาน  2. ศึกษากฎระเบียบ 
3. ก าหนดตัวบ่งชี้ร่วมกัน   4. งานประจ าสอดคล้องกับงานประกันฯ 
5. คณะกรรมการในการท างาน  6. ซ้อมตรวจโดยกรรมการที่เชี่ยวชาญ 
7. รายงานผลการท างาน 
 
1. ศึกษาคู่มือการประกันฯ  2. การวางแผนการท างาน 
3. ก าหนดปฏิทินการท างาน   4. การประชุมวางแผน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- ก ากับติดตาม 
- รายงานความก้าวหน้า 
- โซเชียล 

 
1. การวางแผนการท างาน   2. จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน 
3. มอบหมายตามงานประจ า  4. ศึกษาตามตัวบ่งชี้ 
5. ผู้รับผิดชอบเขียน SAR เอง  6. ท าความเข้าใจในตัวบ่งชี้  
7. วิพากษ์ร่วมกัน SAR 
 
1. การท างานเป็นทีม/โดยมีเป้าหมายเดียวกัน 2. แบ่งงานตามตัวบ่งชี้ 
3. ประชุมกลุ่มย่อยและ ของงานประกันฯ  4. ตั้งกลุ่มประสานงาน 
5. ก าหนด SAR ร่วมกัน 
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รายงานโครงการสัมมนาสมาชกิเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 17 
มหาวิทยาลัยราชภฏัศรีสะเกษ 

กลุ่มที่ 7 
1. ศึกษาการประกันให้เห็นภาพชัดเจน / สร้างนวัตกรรม / สร้างสื่อที่ตอบโจทย์ในการประกัน / 

น าไปทดลองปฏิบัติ / น าร่องรอยที่ได้ไปปรับใช้กับงานประกันคุณภาพ / ปรับปรุงงาน 
2. ประมวลความรู้ในเรื่องที่จะท าศึกษากระบวนการที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด / สรุป ข้อดี ข้อเสีย และ

การปรับปรุง / น าไปพัฒนา 
3. ท าความเข้าใจกับ QA / ชี้แจงในองค์กร / เหตุผล / ความส าเร็จ / ศึกษา KPI / มอบหมายงาน / 

ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ / มีปัญหาอุปสรรค ? / ระดมสมองแก้ไขปัญหาโดยใช้กระบวนการ PDCA 
/ น าเอาคุณภาพ QA เป็นงานประจ าในการท างาน 

4. ศึกษา KPI ที่รับผิดชอบและรวบรวมข้อมูลตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย 
5. มอบหมาย KPI และศึกษาให้ชัดเจน , ศึกษาเอกสารข้อมูลที่จัดเก็บตามระยะเวลาที่ก าหนด 
6. ศึกษา KPI ที่ถนัดในระดับหลักสูตร / ปรึกษาหารือกันในการเก็บข้อมูล 
7. ท าความเข้าใจกับการประกันคุณภาพ / ศึกษาตัวชี้วัดให้ชัดเจน / ทีมงาน / การควบคุมติดตาม / 

ปรับปรุงแก้ไข / พัฒนา 
8. ในระดับหลักสูตรต้องมีหลักเกณฑ์คุณสมบัติ (งานวิจัย) ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในงาน 
9. น าเอาผลในปีที่แล้วมาศึกษาปรับปรุงในรอบปีถัดไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
10. แต่งตั้งค าสั่งผู้รับผิดชอบ KPI และผลักดันให้เป็นไปตามเกณฑ์ QA เน้นการมีส่วนร่วมเข้าไป

ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด / สร้างแรงจูงใจ 
 

กลุ่มที่ 8 
1. ศึกษารายละเอียดตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา แต่ละคนด าเนินงานตามค าอธิบายตัว

บ่งชี้อย่างเป็นระบบ ทั้งการวางแผนการเงิน การด าเนินโครงการ และวาระการประชุม ใช้ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
เป็นแบบการด าเนินงานทั้งหมดตลอดปีการศึกษา 

2. สร้าง SAR ต้นแบบ จัดทีมวิพากษ์ร่วมกัน โดยทีมประกันคณะ เพื่อพิจารณาสิ่งที่ขาด และจัดทีมที่
ปรึกษาด้านการประกันให้ทุกหลักสูตร 

3. ประชุมจัดคนท างานล่วงหน้าให้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่เข้ากับบริบทงาน ผู้รับผิดชอบแต่ละคนศึกษา
เกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ 

4. แบ่งหน้าที่เป็น หัวหน้าผู้ดูแลตัวบ่งชี้และผู้จัดเก็บเอกสารหลักฐาน จากนั้นท างานร่วมกันเป็นทีม 
5. ตั้งคณะกรรมการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ตัวชี้วัดที่เป็นหน้าที่หลักสูตรให้หลักสูตรดูแลตัวชี้วัดเอง 

ส่วนของคณะให้เจ้าหน้าที่คณะรับผิดชอบท างานตามแผน เก็บหลักฐานในระหว่างด าเนินงานให้เป็นงาน
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ประจ า รายงานผลการประกันคุณภาพต่อที่ประชุมสม่ าเสมอร่วมกันติดตามและพิจารณาปัญหาอุปสรรคอยู่
เสมอ 

6.  มหาวิทยาลัยท าในภาพรวม รายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ ท างานเชื่อมโยงกับฝ่ายอื่น
ตลอดทั้งปี มีการประชุมร่วมกันในทุกระยะ 

7. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับมหาวิทยาลัยรับผิดชอบองค์ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ต้องใช้ตัวบ่งชี้เป็นแผนที่ในการจัดโครงการเพื่อตอบตัวบ่งชี้ มีหัวหน้าเป็นผู้ก ากับติดตาม 

8. เริ่มต้นโดยการก าหนดตัวบ่งชี้ จัดท าโครงร่าง SAR ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานและการ
ก ากับอย่างชัดเจน ท าเช็คลิสต์ เอกสารหลักฐานว่าแต่ละตัวบ่งชี้ต้องมีอะไรบ้างและด าเนินการตามนั้น 

9. ติดตามความก้าวหน้าเป็นรายเดือนว่าด าเนินการถุงระยะใด (คุณภาพอาจารย์) ก าหนดให้อาจารย์
ท างานและวิจัย ส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งทางวิชาการโดยมีพ่ีเลี้ยงช่วยให้ค าปรึกษา ใช้วิธีการท าวิจัย
ร่วมกันเพื่อให้มีคุณภาพ 

10. ใช้วิธีการ PDCA โดยต้องมีการเตรียมความพร้อมคนตามความเชี่ยวชาญ ทบทวนผลการ
ด าเนินงานปีที่ผ่านมา สร้างความตระหนักให้บุคลากร มีความเข้าใจและสนใจงานประกัน เตรียมฐานข้อมูล
กลาง มกีารซ้อมตรวจก่อนตรวจจริง ตรวจสอบความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอ และมีการทบทวนระบบเพ่ือ
ปรับปรุง ก่อนท างานในทุกครั้ง 
 
กลุ่มที่ 9 

1. สร้างความเข้าใจในเรื่องการประกัน ศึกษาองค์ประกอบ ให้เข้าใจ ผู้ทรงคุณวุฒิ / วิทยากรให้
ความรู้ ศึกษาปัจจัยที่ท าให้งานประสบผลส าเร็จ  ปัญหา/อุปสรรค สอบถามผู้รู้ มีความเชี่ยวชาญ 

2. มีการวางแผน เพ่ือวางระบบการท างานให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ / มีคู่มือหลักเกณฑ์ในการ
ด าเนินงานที่ชัดเจน 

3. แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบที่มีความเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ 
4. ด าเนินงานตามแผน / เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานองค์ประกอบตัวชี้วัด 
5. ก าหนดเป้าหมายตัวบ่งชี้ร่วมกัน 
6. เก็บหลักฐานตามตัวบ่งชี้ 
7. ด าเนินการตามคู่มือประกัน / มีปฏิทินในการท างาน เชิญผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายประชุม 
8. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช้ การเชิญประชุม แจ้งข้อราชการด้านประกัน 
9. TOR มีการวมงานประกันคุณภาพ เช่น แต่งตั้งคณะกรรมการด้านต่าง ๆ 
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10. ปรับปรุง มคอ. 3 เอกสารประกอบการสอน โปรแกรมคือ Application ใหม ่ๆ งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มคอ. 5 ต้องสะท้อนสภาพการเรียน การสอนจริง ในภาคการศึกษาที่ผ่านมา 
 
กลุ่มที่ 10  

1. ผู้รับผิดชอบมีความเข้าใจในเกณฑ์ / แบ่งงานให้ตรงตามหน้าที่ 
2. ติดตามก ากับ / ให้ความเข้าใจในเกณฑ์การประกัน ให้นักศึกษามีส่วนร่วมและเข้าใจว่าตนเองมี

บทบาทส่วนไหนของการประกันคุณภาพการศึกษา / ก าหนดแผนก่อนการด าเนินงาน 
3. ท างานตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์องค์ประกอบ ใช้เกณฑ์การประกันเป็น

ตัวตั้งต้นของการท างาน 
4. การติดตามมอบหมายโดย ท าข้อตกลงปฏิบัติราชการประจ าปี โดยมีผู้บริหารสูงสุดก ากับติดตาม 

ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
5. ด าเนินงานตามแผนโดยผู้ก ากับเป็นรองคณบดี มีการด าเนินตามข้ันตอน เชิญประชุม การมีส่วน

ร่วมระหว่างประธานสาขา ท า swot ได้สาขา (ความเสี่ยง) เทคนิคคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในสาขา 
6. ก่อนท าการประกันผู้บริหารต้องมีความเข้าใจในการท าประกัน ต้องชี้แจงท าความเข้าใจร่วมกันทุก

คน ก าหนดเป้าหมายร่วมกันที่ชัดเจน และวางแผนการด าเนินงาน และการก ากับติดตาม  (มีผลต่อการประกัน) 
7. ศึกษาผ่านผลการด าเนินงานที่ผ่านมา เป็นการถอดบทเรียน ปรับปรุงในส่วนที่ไม่ผ่าน ให้ผ่าน จาก

ข้อ Comment ของผู้ประเมิน และน ามาวางแผนการด าเนินงาน ให้ส าเร็จ / ดูจากมหาลัยอ่ืน ๆ 
8. ท ากิจกรรมตามแผนให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยมอบหมายให้อาจารย์ก ากับติดตามดูแลตามความ

ถนัด ก าหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนให้ท าด้วยความสมัครใจ 
9. งานพัฒนานักศึกษา สร้างความเข้าใจในบทบาทของตนเอง / สร้างความเข้าใจให้นักศึกษา 

บทบาทของตนเอง ในการประกันคุณภาพ / การสร้างทีมงานประกันคุณภาพตามความเหมาะสม และให้ผู้มี
อ านาจสูงสุดในการก ากับ / บูรณาการโครงการให้ตอบโจทย์ปรับปรุงแผนให้ตอบโจทย์ 

10. ท าปฏิทินการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายตามองค์ประกอบ และน าไปผูกไว้กับการประเมิน / 
การประกวดระหว่างส่วนงานโดยการสร้างแรงจูงใจ / การตีพิมพ์ผลงานที่ได้รางวัล / สร้างความเข้าใจ สร้าง
ความตระหนักโดยใช้เครือข่าย Online 
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กลุ่มที่ 11 
1. การเตรียมข้อมูลให้พร้อมในแต่ละตัวบ่งชี้ , การอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน , ประชุมเบื้องต้นใน

การวางแผนจัดเก็บตัวบ่งชี้ให้มีประสิทธิภาพ , การแบ่งการจัดการดูแลตัวบ่งชี้ 
2. ศึกษาเกณฑต์ัวบ่งชี้ , ท าความเข้าใจ , ประชุมท าความเข้าใจ , ทีมงานมีส่วนร่วม , การแบ่งหน้าที่

รับผิดชอบ เตรียมการประเมิน 
3. การประกันเหมือนงานประจ า , การจัดท าแผน , มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ , ด าเนินงาน จัดท า

หลักฐาน , เก็บรวบรวมข้อมูล จัดเก็บเอกสาร 
4. อธิบายท าความเข้าใจ แนวทางตัวบ่งชี้ , วิเคราะห์ร่วมกัน วิสัยทัศน์ , ติดตามก ากับ , หา

ผู้รับผิดชอบ , เน้นการมีส่วนร่วม , ทุกคนเข้าใจเกณฑ์ข้อตกลง น าไปใช้ , ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นส่วนแบ่ง
ของอาจารย์ประจ ากลุ่มวิชา ร่วมประชุมแล้วน าไปขยายในกลุ่มวิชา 

5. น าเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการจัดการข้อมูล , ตัวชี้วัดที่เป็นเชิงปริมาณ น าเทคโนโลยีมาใช้
ในการจัดเก็บข้อมูล , การส่งข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บให้ฝ่ายสารสนเทศลงข้อมูล เพ่ือสะดวกในการน าไปใช้ , 
ข้อมูลที่ได้ชัดเจนถูกต้อง ค้นหาง่าย 

6. การสร้างความเข้าใจ งานประกันคุณภาพ , ศึกษาข้อมูล การอบรม เอกสาร ผู้มีประสบการณ์
ชี้แนะข้อมูลการด าเนินการที่ถูกต้อง , ผู้ดูแลรับผิดชอบ มีความรู้ในตัวบ่งชี้ , การวางแผนในส่วนของข้อมูลที่
เป็นเอกสาร สารสนเทศ , น าข้อมูลการประเมินปีที่ผ่านมา มาพิจารณาเพ่ือพัฒนาให้ดีขึ้น 

7. ควรมีการปรับทัศนคติ ชี้แจงท าความเข้าใจว่าเป็นงานที่ต้องท าประจ า , ลงข้อมูลใน TOR และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. เน้นการมีส่วนร่วม , ศึกษาข้อมูล , การวางแผนงาน , ผู้บรหิารมีความรู้ความเข้าใจในการก ากับตัว
บ่งชี้ , ประธานสาขามีส่วนร่วมน าข้อมูลมารวบรวมในส่วนคณะ 

9. วางแผนการท างาน , มอบหมายผู้รับผิดชอบ , ตามปฏิทินการด าเนินการประกันแต่ละระดับ , 
วางแผนจัดเก็บข้อมูล , ก ากับ ติดตาม มีทีมที่ปรึกษา , ทีมที่ปรึกษาแนะน าเพ่ือการตัดสินใจ , คณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพมีส่วนร่วม , ทีมเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพมีการประชุมเพ่ือวางแผนเตรียมข้อมูล , การ
ตรวจสอบข้อมูลโดยผู้เป็นเจ้าของข้อมูลเพื่อความถูกต้อง , การประชุมชี้แจงให้แต่ละส่วนงานมีความเข้าใจ 
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กลุ่มที่ 12 
1. วางแผนร่วมกันตั้งแต่ต้นปีการศึกษา ใช้ข้อเสนอแนะของกรรมการมาร่วมวางแผน ร่วมก าหนด

เป้าหมาย เห็นภาพเป้าหมายสุดท้ายให้ ได้ 
2. ท าปฏิทินกิจกรรมโดยละเอียด โดยดึงจากตัวบ่งชี้ (ดูความถนัด) (ใช้คณะท างานรวบรวมความคิด) 
3. ให้ความส าคัญโดยก าหนดเป็นภาระงาน โดยสอดคล้องกับงาน 
4. พยายามให้ความรู้ตามที่บุคลากรต้องการ 
5. จัดประกวดสร้างขวัญ 
6. สร้างทีมทีเ่ข้มแข็งให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
7. ถ่ายทอดความรู้ ในเชิงไม่เป็นทางการให้ซึมซับได้เอง 
8. ท าความเข้าใจในเกณฑ์กับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับเช่น Roadshow แบ่งกลุ่มตามเกณฑ์ 
9. สร้างทีมโดยใช้ความสมัครใจและไม่ขัดแย้งกัน ใส่ใจเปิดใจเรียนรู้ 
10. สร้างความเข้มแข็งให้สายสนับสนุนเพื่อพัฒนางานประกัน 
11. ปรับทัศนคต ิเช่น พยายามท า หรือมอบหมายให้เป็นงานประจ า 
12. ให้โอกาสคนอ่ืนได้เรียนรู้ 
13. มีทีมที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง ติดตามให้ข้อเสนอแนะได้ (ฝ่ายประกัน) 
14. ท าคู่มือแบบอ านวยความสะดวกให้ผู้ท างาน 
15. ติดตามและให้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ ทุก 3 เดือน เมื่อครบ 6 เดือนต้องกระตุ้น 
16. ใช้ระบบสารสนเทศในการติดตาม 

 
กลุ่มที่ 13 

1. วางแผนการด าเนินงาน / ปฏิทินการท างาน / ข้อก ากับขั้นตอนมีชัดเจน 
2. ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
3. ประชุมผู้รับผิดชอบ 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
5. ก าหนดให้งานประกันเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินการท างาน 
6. สร้างสารสนเทศในการด าเนินงานที่ทุกคนใช้ได้ 
7. ผู้รับผิดชอบรายงานผล 
8. ทบทวนข้อมูลปีที่ผ่านมา / ปรับปรุง 
9. การสร้างหลักฐานตั้งแต่เริ่มแรก 
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10. ศึกษาตัวบ่งชี้ 
11. มีการรายงานผลต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง 
12. ก าหนดมาตรฐาน ในการท างาน 
13. ศึกษาท าความเข้าใจตัวบ่งชี้ 
14. มีข้ันตอนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
15. ถอดบทเรียนในการท างาน 
16. สร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรให้เห็นความส าคัญ ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
17. เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

 
กลุ่มที่ 14 

1. การมีส่วนร่วม มีการใช้เทคโนโลยี บันทึกข้อมูล / ติดตาม Google sheet 
2. ประธานสาขาเป็นผู้รับผิดชอบ / ผู้ตรวจต้องเข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเพื่อค าแนะน าที่ชัดเจน 
3. มีโครงสร้างหลักสูตรให้อาจารย์ เลือกท าตามความสมัครใจ / แบ่งตามหน้าที ่สร้างทีม , ตรวจ

ตัวเอง , สร้างความเข้าใจ มีตัวอย่าง SAR ท าเป็นโมเดลให้ 
4. การก ากับติดตามโดยการสร้างแบบฟอร์มเก็บข้อมูล 3 ระดับ หลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย สื่อสาร

ตั้งแต่ต้นปีว่าจะต้องรายงานตามแบบฟอร์มรายงานทุกภาคการศึกษา รายงานต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
5. วางแผนการด าเนินงานตามตัวชี้วัด ตามประเด็นปัญหา 
6. จัดประชุมผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 
7. น าผลการประเมินมาปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาในปีต่อไป 
8. มีระบบการติดตามแจ้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบตัวชี้วัด กระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้ตรงตาม

ระยะเวลา 
9. ด าเนินงานตามตัวชี้วัด มีการจัดท าโครงการเก็บหลักฐานและสรุป 
10. เจ้าหน้าที่สนับสนุนเป็นคนท าประกันเขียนตัวชี้วัดช่วยกันพิจารณา 
11. วางแผนให้ผู้รับผิดชอบให้ตรงตามงานท่ีท า 
12. คุยกันให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น 
13. มีศูนย์ประกันมีเครือข่าย / มีรางวัลให้คณะที่คะแนนสูง 
14. ระดับหลักสูตรอาจารย์ต้องท าเอง 
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กลุ่มที่ 15 
1. วางแผนเตรียมความพร้อมบุคลากร ในระดับหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
2. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา 
3. รายงานผล จัดท ารายงานประเมินผล โดยวิพากย์ในที่ประชุม คณะกรรมการด าเนินการ และ

ผู้เชี่ยวชาญมาวิพากษ์ 
4. ปรับ มคอ. 3 ให้ทันสมัยในทุกภาคการศึกษาและบันทึก มคอ. 5 ให้สะท้อนผลการเรียนการสอนที่

ผ่านมาอย่างแท้จริง 
5. เชิญผู้ตรวจประเมินที่เข้าใจหลักสูตรอย่างแท้จริง 
6. ปรับทัศนคติในการท าประกันคุณภาพ งานประกันคืองานประจ า 
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