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QA NEWS ฉบับทีแ่ ล้วได้เสนอความหมายของตัวบ่งชีข้ อง

สมศ. ในมาตรฐานที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิตไปแล้ว
ฉบับนีไ้ ด้นำความหมายของตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานที่ 2 มานำเสนอ
ต่อไป

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานด้านการเรียนรู้
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้ที่จัด
ตามความสนใจของผูเ้ รียน การพัฒนาผูเ้ รียนตามความสามารถ
และตามความถนัด การฝึกปฏิบตั ิ การเรียนรูจ้ ากประสบการณ์
จริง เป็นต้น เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
ตัวบ่งชี้ 2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญและส่งเสริมการสร้างประสบการณ์จริง
หมายถึง มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะตัวของนิสติ นักศึกษา และการจัดให้นสิ ติ นักศึกษา
มีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรูม้ ากทีส่ ดุ เช่น การเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล
การเปิดโอกาสให้ผเู้ รียนมีโอกาสเลือกเรียนได้หลากหลายวิชาทัง้ ใน
และนอกคณะ การเปิดรายวิชาเลือกเสรีทค่ี รอบคลุมองค์ความรู้
ต่าง ๆ เสริมสร้างจำนวนหน่วยกิตหรือจำนวนชั่วโมงเรียนใน
ภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์
ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทำโครงงาน มีการเรียนการสอนทางเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.2 ความเห็นของนักศึกษาต่อประสิทธิภาพ
การสอนของคณาจารย์
หมายถึง ความคิดเห็นของนักศึกษาเกีย่ วกับประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารย์ ใ นแต่ ล ะรายวิ ช า ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย
ความคิดเห็นเกีย่ วกับวิธกี ารถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนือ้ หา
การบูรณาการ และความรูค้ วามสามารถของอาจารย์ผสู้ อน

ตัวบ่งชี้ 2.3 จำนวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนิสติ
นักศึกษาต่อจำนวนนักศึกษาทัง้ หมด
หมายถึง จำนวนกิจกรรม โครงการของงานกิจการนิสิต
นักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรูใ้ ห้แก่นสิ ติ นักศึกษา โดย
ให้เข้าไปมีสว่ นร่วมในชมรมวิชาการต่าง ๆ ชมรมกีฬาและชมรม
บำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น ต่อนักศึกษาทัง้ หมด
กิจกรรมที่จะนำมานับจะต้องเป็นกิจกรรมที่ตระหนักถึง
การสร้ า งความรั บ ผิ ด ชอบทางสั ง คม และขั ด เกลาให้ น ิ ส ิ ต
นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมมีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความมุ่งหวังที่จะให้สังคมดีขึ้น โดยกิจกรรมจะต้องมี
นิสิตนักศึกษาเข้าร่วมจำนวนหนึ่ง
นอกจากนั้นอาจจะดูถึงงบประมาณของแต่ละกิจกรรม
ด้วย ทัง้ งบประมาณทีไ่ ด้รบั จากภายในสถาบัน และงบประมาณ
ที่ได้รับจากภายนอกสถาบัน รวมทั้งกิจกรรม/โครงการที่ได้
ดำเนินการควรจะมีการประเมินผลจากการดำเนินกิจกรรม/
โครงการนัน้ ๆ ด้วย
ตัวบ่งชี้นี้เป็นตัวบ่งชี้ผลลัพธ์จากการดำเนินกิจการนิสิต
นักศึกษา เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เพื่อส่งเสริมให้
นิ ส ิ ต นั ก ศึ ก ษาฝึ ก การทำงานร่ ว มกั บ ผู ้ อ ื ่ น ส่ ง เสริ ม ภาวะ
ความเป็นผูน้ ำ และเรียนรูส้ ภาพของชุมชน สังคม เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ 2.4 มีการวิจยั เพือ่ พัฒนากระบวนการเรียนรู้
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา
30 กำหนดให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพือ่ พัฒนา
การเรียนรูท้ เ่ี หมาะสมกับผูเ้ รียนในแต่ละระดับการศึกษา ทัง้ ใน
ด้านพัฒนาหลักสูตร แนวการจัดการเรียนการสอน พัฒนา
อุปกรณ์สอ่ื การสอน พัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบตั งิ านและสร้าง
ประสบการณ์จริง เป็นต้น ให้ทันสมัย มีความหลากหลาย
สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของนักศึกษา ชุมชน
สังคม และประเทศ
หมายถึง จำนวนงานวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูท้ เ่ี หมาะสม
กับผูเ้ รียน ตัวอย่างเช่น งานวิจยั พัฒนาหลักสูตร งานวิจยั พัฒนา
แนวทางการจัดการเรียนการสอน งานวิจัยพัฒนาอุปกรณ์สื่อ
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การสอน งานวิจัยพัฒนารูปแบบการฝึกปฏิบัติงานและสร้าง
ประสบการณ์จริงในแต่ละปีการศึกษา
ในฉบับหน้าจะนำเสนอความหมายของตัวบ่งชี้ในมาตรฐาน
อืน่ ๆ ตามลำดับ

 
      
    
ศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก วรเดช จันทรศร ปลัดทบวง
มหาวิทยาลัย ได้เปิดเผยภายหลังการประชุมเพือ่ หาข้อยุตใิ นเรือ่ ง
หลักการกลางทีจ่ ะต้องบัญญัตไิ ว้ในร่างมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ว่า ประเด็นสำคัญทีไ่ ด้ฝากให้ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และ
รองศาสตราจารย์มานพ พรหมโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย
รามคำแหง ไปปรับปรุงและเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย ทัง้ 2 แห่ง ได้แก่
1. กำหนดให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาจะต้ อ งผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนาประเทศ
รวมถึงกำหนดให้มีกลไกในการกำกับดูแลให้สถาบันอุดมศึกษา
ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและการพัฒนา
ประเทศ
2. กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาจะต้องส่งเสริมและสนับ
สนุนให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนะสถาบันใน
การประกันคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบัน
3. กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าทีส่ ง่ เสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ผลิตงานวิจยั และองค์ความรู้ รวมถึงการส่งเสริมให้มี
การนำงานวิจยั ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม
4. กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษามีการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ระหว่างคณะและระหว่างสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ภายนอก
ตลอดจนให้มกี ารแบ่งปันทรัพยากรกับสังคมและชุมชน
5. กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบในการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้พิการ มีโอกาสได้รับ
การบริการด้านอุดมศึกษาตามสมควร
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันด้วยว่าให้แต่ละ
มหาวิทยาลัยเขียนคำนิยามของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาลงใน
ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ชดั เจนด้วยว่า บุคลากรของมหาวิทยาลัย

ทุกประเภทไม่วา่ จะเป็นอาจารย์ นักวิจยั ผูป้ ฏิบตั งิ านสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ จะมีฐานะเป็น "เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ" ทัง้ หมด
ปลัดทบวงมหาวิทยาลัยยังได้กล่าวต่อไปว่าเมื่อทั้ง 2
มหาวิทยาลัยแก้ไขเพิม่ เติมร่างพระราชบัญญัตติ ามทีเ่ สนอแนะ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำร่างพระราชบัญญัตทิ ง้ั 2 ฉบับดังกล่าว
เสนอเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ 3 และคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และจะได้นำร่าง
พระราชบัญญัติของทั้ง 2 แห่งเป็นต้นแบบให้แก่ร่างพระราชบัญญัตขิ องมหาวิทยาลัยอืน่ ต่อไป
ทีม่ า : จดหมายข่าวรายสัปดาห์ ทบวงมหาวิทยาลัย ปีท่ี 15
ฉบับที่ 658, 23 - 29 มีนาคม 2546.

  
! เว็บไซต์ศน
ู ย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ.

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. ได้จัดทำเว็บไซต์
เพือ่ ใช้เป็นสือ่ กลางในการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร และ
กิจกรรมเกีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพือ่ ให้บคุ ลากร
ของสถาบัน และผู้สนใจทั่วไปได้รับทราบความคืบหน้า และ
ความเคลือ่ นไหวต่าง ๆ โดยผูส้ นใจสามารถเข้าไปเยีย่ มชมได้ท่ี
http//qa.kmitnb.ac.th ซึง่ การจัดทำยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดี หากมี
ข้อเสนอแนะใด ๆ กรุณาติดต่อศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ เป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป
! QA NEWS บนเว็บไซต์

ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา QA NEWS ตั้งแต่ฉบับแรก
จนถึงฉบับล่าสุดนำขึ้นเสนอบนหน้าเว็บไซต์ของศูนย์ประกัน
คุณภาพการศึกษา สจพ. แล้ว แต่ตอ้ งใช้โปรแกรม Adobe Acrobat
ในการอ่าน ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ในหน้า QA-News ของ
เว็บไซต์ นอกจากนัน้ ยังสามารถ Download ได้ดว้ ย
! ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. จัดการอบรม

การวิจยั ในชัน้ เรียน
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. กำหนดจัดฝึกอบรม
เรือ่ ง “การวิจยั ในชัน้ เรียน” ให้แก่คณาจารย์ของสถาบัน ในวันที่
27 มิถนุ ายน 2546 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเกีย่ วกับกระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาการเรียนรูข้ อง
นักศึกษา โดยมี รศ.ดร.สุพกั ตร์ พิบลู ย์ เป็นวิทยากร
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