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QA NEWS ฉบับที่แล้วได้เสนอบทบาทของคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณบดี/ผูอ้ ำนวยการสำนักต่อ
คุณภาพของผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาไปแล้ว ฉบับนีข้ อนำ
บทบาทของกลุม่ บุคคลอืน่ ๆ มาเสนอต่อ
บทบาทของหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน
หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน มีหน้าที่เป็นผู้จัดการภาควิชา/
หน่วยงาน เพือ่ ให้เกิดคุณภาพแก่ผลผลิตตามพันธกิจ คือ
1. ให้ Commitment เรือ่ งคุณภาพของผลผลิตตามพันธกิจ
อย่างจริงจังและจริงใจ โดยการติดตามให้ทุกคนในภาควิชา/
หน่วยงานส่งข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานรายบุคคล และ
รวบรวมข้อมูลระดับภาควิชามาสรุปรวม
2. ประชุมทุกคนในภาควิชา/หน่วยงาน เสนอ SSR/SAR ของ
ภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อให้ทุกคนรับทราบ และช่วยกันแก้ไข
จุดอ่อนเสริมจุดแข็ง โดยจัดประชุมเรือ่ งนีท้ กุ เดือน
3. จัดทำ SSR/SAR ของภาควิชา/หน่วยงาน เสนอคณะ
4. เตรียมรับการตรวจสอบ/ประเมินภายในจากทีมคณบดี/
บุคคลภายนอก
บทบาทของอาจารย์
อาจารย์มหี น้าที่ 4 อย่าง ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ
1. สอนให้ได้บณ
ั ฑิตทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2. ผลิตงานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และมีปริมาณตามกำหนด
3. ให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมตามทีก่ ำหนด และตรงกับ
สาขา/วิชาที่สอน
4. ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทด่ี งี ามให้ศษิ ย์ และ
เป็นตัวอย่างทีด่ แี ก่ศษิ ย์
บทบาทของอาจารย์ในการประกันคุณภาพ คือ
1. ให้ขอ้ มูลการปฏิบตั งิ าน (3 อย่างแรก) แก่ภาควิชา/คณะ
ทุกภาคการศึกษา เพือ่ จัดทำฐานข้อมูลทีท่ นั สมัย ข้อมูลดังกล่าว
คือ
1.1 จำนวนเวลาที่สอนต่อภาคการศึกษา โดยให้ข้อมูล
ปลายภาคการศึกษา

1.2 จำนวนงานวิจยั บทความ ตำรา โดยให้ขอ้ มูลปลายปี
การศึกษา
1.3 จำนวนครัง้ และสถานทีท่ ไ่ี ปให้บริการทางวิชาการ โดย
ให้ข้อมูลปลายปีการศึกษา
2. เข้าประชุมภาควิชา/คณะ เพือ่ รับทราบผลการปฏิบตั งิ าน
ของผูเ้ กีย่ วข้อง และทิศทางทีจ่ ะเดินต่อไป
3. อ่าน SSR/SAR ของภาควิชา เพื่อช่วยกันแก้ไขจุดอ่อน
เสริมจุดแข็ง
4. ปรั บ ปรุ ง การปฏิ บ ั ต ิ ง านของตนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายเรือ่ งคุณภาพของคณะ/ภาควิชา/หน่วยงาน
บทบาทของบุคลากรสาย ข และ ค
บุคลากรสาย ข, ค มีหน้าทีต่ ามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คือ
1. ทำงานหลักและรอง อย่างมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
(Standard Procedure) และผูร้ บั บริการพึงพอใจ
2. ช่วยบริการทางวิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับงานหลัก และงาน
รองของตน
3. ช่วยมหาวิทยาลัย คณะ ภาควิชา ทำงานทีเ่ กีย่ วกับงาน
หลัก และงานรองของตน
4. ให้บริการอย่างเต็มใจ และมุง่ ความพอใจของผูร้ บั บริการ
เป็นเรือ่ งสำคัญ
บทบาทของบุคลากรสาย ข และ ค คือ
1. ให้ขอ้ มูลการปฏิบตั งิ านตาม Job Description ทุกภาค
การศึกษา/ปีการศึกษา เพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ทันสมัย ข้อมูล
ดังกล่าว คือ
1.1 จำนวนชิน้ งานทีท่ ำเสร็จ ตลอดจนช่วงเวลาทีใ่ ช้ โดยให้
ข้อมูลทุกภาคการศึกษา
1.2 วิธีปฏิบัติงานที่ครบวงจร ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อ
ให้เกิดการปฏิบตั งิ านทีเ่ ร็วและสะดวก
1.3 เข้าประชุมภายในหน่วยงานที่สังกัดเพื่อรับทราบ
ข้อมูล และช่วยกันปรับปรุงการทำงานให้ดขี น้ึ เรือ่ ย ๆ
2. อ่าน SSR/SAR ของหน่วยงาน เพือ่ ช่วยกันแก้ไขปรับปรุง
เสริมจุดแข็ง
3. ปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานของตน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของคณะ/หน่วยงาน
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หัวใจสำคัญของการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
คือ การจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนใช้กระบวนการสร้าง
ความรูด้ ว้ ยตนเอง Driver และ Bell ได้ระบุขน้ั ตอนของการเรียน
การสอนทีเ่ น้นให้ผเู้ รียนสร้างความรู้ ไว้ดงั นี้
1. ขัน้ นำ (Orientation) เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนจะรับรูถ้ งึ จุดมุง่ หมาย
และแรงจูงใจในการเรียนบทเรียน
2. ขัน้ ล้วงความคิด (Elicitation) เป็นขัน้ ทีผ่ เู้ รียนแสดงออก
ถึงความรู้ความเข้าใจเดิมที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องที่เรียน วิธีการให้
ผูเ้ รียนแสดงออกอาจทำได้โดยการอภิปรายกลุม่ การให้ผเู้ รียน
ออกแบบโปสเตอร์ หรือการให้ผู้เรียนเขียนเพื่อแสดงความรู้
ความเข้าใจที่เขามีอยู่ ขั้นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา
(Cognitive Conflict) หรือเกิดภาวะไม่สมดุล (Unequilibrium)
3. ขัน้ ปรับเปลีย่ นแนวความคิด (Restructuring of Ideas)
นับเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำคัญของการเรียนแบบ Constructivist ขัน้ นี้
ประกอบด้วยขัน้ ตอนย่อย ดังนี้
3.1 ทำความกระจ่างและแลกเปลีย่ นความคิด (Clarification
and Exchange of Ideas) ผูเ้ รียนจะเข้าใจได้ดขี น้ึ เมือ่ ได้พจิ ารณา
ความแตกต่างและความขัดแย้งระหว่างความคิดของตนเองกับของ
คนอืน่
3.2 สร้างความคิดใหม่ (Construction of New Ideas) จากการ
อภิปรายและการสาธิต ผู้เรียนจะเห็นแนวทาง รูปแบบ วิธีการ
ที่หลากหลายในการตีความปรากฏการณ์หรือเหตุการณ์ แล้ว
กำหนดความคิดใหม่
3.3 ประเมินความคิดใหม่ (Evaluation of the New Ideas)
โดยการทดลองหรือการคิดอย่างลึกซึง้ ผูเ้ รียนควรหาแนวทางทีด่ ี
ทีส่ ดุ ในการทดสอบ Alternative Ideas ในขัน้ ตอนนีผ้ เู้ รียนอาจจะ
รู้สึกไม่พึงพอใจความคิด ความเข้าใจที่เคยมีอยู่ เนื่องจาก
หลักฐานการทดลองสนับสนุนแนวคิดใหม่มากกว่า
4. ขัน้ นำความคิดไปใช้ (Application of Ideas) เป็นขัน้ ตอน
ที่ผู้เรียนมีโอกาสใช้แนวคิด หรือความรู้ความเข้าใจที่พัฒนา
ขึน้ มาใหม่ในสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทัง้ ทีค่ นุ้ เคยและไม่คนุ้ เคย
5. ขัน้ ทบทวน (Review) เป็นขัน้ ตอนสุดท้าย ผูเ้ รียนจะได้
ทบทวนว่ า ความคิ ด ความเข้ า ใจของเขาได้ เ ปลี ่ ย นไป โดย
การเปรียบเทียบความคิดเมือ่ เริม่ ต้นบทเรียนกับความคิดของเขา
เมือ่ สิน้ สุดบทเรียน ความรูท้ ผ่ี เู้ รียนสร้างด้วยตนเองนัน้ จะทำให้
เกิดโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive Structure) ปรากฏในช่วง
ความจำระยะยาว (Long-term Memory) เป็นการเรียนรูอ้ ย่างมี
ความหมาย ผูเ้ รียนสามารถจำได้ถาวร และสามารถนำไปใช้ได้

ในสถานการณ์ต่าง ๆ เพราะโครงสร้างทางปัญญา (Cognitive
Structure) คือ กรอบของความหมาย หรือแบบแผนที่บุคคล
สร้างขึน้ ใช้เป็นเครือ่ งมือในการตีความหมาย ให้เหตุผลแก้ปญ
ั หา
ตลอดจนใช้เป็นพืน้ ฐานสำหรับการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่
Driver และ Bell เน้นว่าผูเ้ รียนควรจะเรียนเนือ้ หาสาระ
ไปพร้อมกับการเรียนรูก้ ระบวนการเรียนรู้ การสอนแบบให้
ผู้เรียนสร้างความรู้ เน้นความสำคัญของกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียน และความสำคัญของความรู้เดิม Driver และ Bell
ได้สรุปแนวคิดการเรียนรูแ้ บบสร้างความรูว้ า่ มีลกั ษณะดังนี้
1. ผลลัพธ์ (Outcomes) ของการเรียนรูไ้ ม่เพียงแต่ขน้ึ อยูก่ บั
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้เท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับความรู้เดิมของ
ผูเ้ รียนด้วย
2. การเรียนรูเ้ กีย่ วข้องกับการสร้างความหมาย (Construction of Meaning) ผูเ้ รียนตีความสิง่ ต่าง ๆ จากความรูเ้ ดิมทีม่ อี ยู่
มากกว่าการรับฟังจากคนอืน่
3. การสร้างความหมายเป็นกระบวนการทีต่ อ่ เนือ่ ง และเป็น
กระบวนการทีผ่ เู้ รียนเป็นผูก้ ระทำ (Active Process)
4. ความหมายทีส่ ร้างขึน้ เมือ่ ประเมินแล้วอาจเป็นทีย่ อมรับ
หรือไม่เป็นทีย่ อมรับก็ได้
5. ผูเ้ รียนเป็นผูร้ บั ผิดชอบในการเรียนรู้
ที่มา : พิมพันธ์ เดชะคุปต์. “ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียน
การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” NTQ Child-centered
Portfolio. กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ, มปป.
หน้า 72-73.
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ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้เปิดเผยว่า
ขณะนี้ สมศ. ได้ทำสัญญากับหน่วยประเมินในการประเมิน
สถานศึ ก ษาระดั บ พื ้ น ฐานแล้ ว ส่ ว นการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา จะประเมินโดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยจะเริ่มประเมินรอบแรกตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป
ในมหาวิทยาลัย 5 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สถาบันราชภัฏ
สวนดุสติ และสถาบันราชภัฎอุดรธานี และประเมินระดับต่ำกว่า
ปริญญาตรี 7 แห่ง ในการประเมินรอบแรกนีผ้ ปู้ ระเมินจะเข้าไป
ยืนยันสภาพจริงของสถานศึกษา โดยไม่มีการตัดสินผลผ่าน
หรือไม่ผา่ น สำหรับในส่วนของสถาบัน คาดว่า สมศ. จะเข้ามา
ประเมินในเดือนกันยายนนี้

