
  เคล็ดลับ 13 ประการ  

เพื่อการเรียนอยางมีประสิทธภิาพ 

 รับผิดชอบ : ตอตนเอง ไมยืมจมูกคนอื่นหายใจ เปนผูชนะจาก

ความสามารถของตน 

 เริ่มตนดี : ความสําเร็จจะไมอยูไกลเกินเอื้อม 

 กําหนดเปาหมายอยางแนวแน : มีเปาหมายในการเรียนที่ชัดเจน 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาว และทุมเทความพยายามใหบรรลุเปาหมาย

นั้น 

 วางแผนและจัดการ : วางแผน และจัดลําดับความสําคัญของ

กิจกรรมที่ตองทํา หากทําตารางเวลาเปนรายสัปดาหไดยิ่งดี 

 มีวินัยตอตนเอง : เมื่อกําหนดเปาหมาย วางแผน และจัดการ 

ตองสัญญากับตนเองอยางแนวแนที่จะมีวินัย และปฏิบัติตาม 

 อยาลาสมัย : วิทยาการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว การคนควา

หาความรู ตองอิงกับขอมูลที่ทันสมัย ทันเหตุการณ 

 ฝกฝนตนเองใหเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ : ฝกทักษะ

การเรียนรู ที่จะเปนประโยชนติดตัวตลอดไป 

 เตรียมพรอมเพื่อเขาสูชั้นเรียน : เปนผูใฝหาความรูอยาง

แข็งขัน หากเปนไปไดเตรียมอานเอกสารที่จะเรียนมากอนเขา

หองเรียน 

 มุงมั่น จดจอตอบทเรียน : มีสมาธิ สนใจ ตั้งใจ เวลา

อาจารยสอน 

 เปนตัวของตัวเอง : รูจักคิดและทํา ดวยความสามารถของ

ตนเอง คิดเสมอวาเราเปนผูหนึ่งที่มีศักยภาพสูง 

 มีความกระตือรือรน : ความสําเร็จเปนของผูที่มีความริเริ่ม 

เปนฝายรุกที่จะมุงหนา และควาความสําเร็จเปนของตน 

 มีสุขภาพดี : อยาลืมใสใจสุขภาพกาย กิจกรรม 

นันทนาการ และกิจการสังคม วางแผนจัดเวลาตอสิ่งนี้ใหพอเหมาะ 

 

 เรียนอยางมีความสุข : พยายามเก็บเกี่ยวความนาสนใจใน

บทเรียน คิดเสมอวาทุกวิชานาเรียนรู นาสนุก ก็จะพบวา เราเรียน

อยางมีความสุขไดตลอดเวลา                             

     การประกันคุณภาพภายใน... เกณฑ สกอ.  

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหสอดคลองตาม

พระราชบัญญัตินี้ จะตองครอบคลุมสาระสําคัญ 3 ประการ ไดแก  

      ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ  โดยตอง

คํานึงถึงองคประกอบคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาที่ใชเปน

แนวทางในการควบคุม  การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ

การศึกษาทั้ง 9 ดาน                                                                         

    ตองดําเนินการตอเนื่องเปนสวนหนึ่งของการบริหาร                                                                     

     ตองจัดทาํรายงานประเมินตนเอง  ประจําปการศึกษา ที่

เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด  

หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสารธารณชน (ซึ่งรวมทั้งนักศกึษา 

ผูปกครอง ผูสนใจทั่วไป)  เพื่อนําไปสูการพัฒนาตอเนื่อง  และเพือ่ใชใน

การรองรับการประเมินจากภายนอก 

 องคประกอบคุณภาพการศึกษาของคณะ /สถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา                                                                                                                                                                            

 (กฎกระทรวงวาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546)                                                                     

(1)  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนนิงาน                   

(2)  การเรียนการสอน                                                                              

(3)  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศกึษา                                                    

(4)  การวจิัย                                                                                            

(5)  การบริการวิชาการแกสังคม                                                             

(6)  การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม                                                          

(7)  การบริหารและการจดัการ                                                               

(8)  การเงินและงบประมาณ                                                                   

(9)  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ              

                                                                               

  ติดตอ : งานประกันคุณภาพ  วทิยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

  

 

 

ผูจัดทํา :  น.ส.ธัญฉัตร , น.ส.นิภาพร   โทร : 045-353905 

 

 

สารประชาสัมพันธ 

งานประกันคุณภาพ 

ฉบบัQA 

นักศึกษา 

 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

ฉบับที่ 1  ( มีนาคม  2552 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 
“บทบาทนักศึกษา...กับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา”  
 

 

• ทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา ?  

• การประกันคุณภาพภายใน  เกณฑ สกอ.  

 

 



 สวัสดี นักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตรและการสารธารณ

สุขทุกทาน  

   สารประชาสัมพันธ  ฉบับที่1  ( กุมภาพันธ 2552)  ขอ

นําเสนอ    

“บทบาทนักศึกษา...กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา”  

   ประจําเดือน กุมภาพันธ 2552  และสาระนารูที่นาสนใจ 

 
 

  ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ( Quality 

Assurance)  เรียกสั้นๆ วา QA  ก็คือ การสรางความมั่นใจในเรื่อง

คุณภาพสถานศึกษา ใหกับสังคมและผูรับบริการวาจะดําเนินกิจการ

ในสถานศึกษาอยางมีคุณภาพครบถวนทุกดาน จะเปนสถานศึกษาที่

สรางความมั่นใจใหแกผูรับบริการทั้งทางตรงและทางออม จะ

ดําเนินกิจการตอไปโดยมีคุณภาพ สถานศึกษาที่ทําเรื่องประกัน

คุณภาพจะเปนสถานศึกษาที่มุงพัฒนาคุณภาพเพื่อไมใหดอยไป

กวาเดิม ทั้งในดานผลที่เกิดกับผูเรียน การสอนของอาจารย การ

บริหารจัดการของผูบริหาร และการดําเนินงานของบุคลากรอื่น ใน

สถานศึกษา 

 ทําไมตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา?  

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ได

กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (องคการมหาชน) เพื่อกําหนดหนาที่พัฒนาเกณฑ วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผลการจัดการศึกษา 

เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาทุก

แหงตองเขารับการประเมินภายนอก ทุกๆ 5 ป 

 

 

 

  บทบาทนักศึกษา... 

กับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

“นักศึกษาสามารถเขามามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถาบันไดอยางไรบาง” 

 นักศึกษาซึ่งถือวาเปนผูรับประโยชนโดยตรงจากการ

ดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา จึงควรมีบทบาทในการที่จะเปน

สวนสงเสริมและสนับสนุนใหดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพราะผลการ

ดําเนินงานที่ดีและมีคุณภาพยอมสงผลโดยตรงตอนักศึกษาในที่สุด 

ซึ่งกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเขามามีบทบาท และมีสวนในการ

สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของ

มหาวิทยาลัย มีดังนี้ 

 1.  บทบาทในการติดตามรับรูการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะองคประกอบ/ปจจัย

ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาโดยตรง เชน ดานการเรียนการสอน การ

พัฒนานักศึกษา เปนตน 

 2.  บทบาทในการใหความรวมมือ และใหขอคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ รวมถึงขอมูลยอนกลับในสวนที่เกี่ยวของกับการ

ประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 3.  บทบาทในการสะทอนการดําเนินงานของหนวยงาน 

หรือการดําเนินงานตามบทบาทของคณาจารย และบุคลากร 

 4.  บทบาทในการเผยแพร และเชิญชวนใหนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัยไดใหความสนใจ และใหความสําคัญในการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 5.  บทบาทในการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งองคกรนักศึกษา เพื่อ

สงเสริมและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสราง

เครือขายในการรวมติดตาม รับรูการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

 

 6.  บทบาทในการรวมกําหนดมาตรฐานกิจกรรมของ

นักศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อใหนักศึกษาไดรับโอกาสในการ

พัฒนาตนเองในชีวิตมหาวิทยาลัยไดเต็มตามศักยภาพ 

 

 บทบาทนักศึกษา  

กับการรับรองมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน 

ทราบหรือไมวา...นักศึกษามีสวนตอการรับรองมาตรฐาน

คุณภาพของสถาบันไดอยางไร? 

 เห็นคําถามนี้แลว...นองๆ นักศึกษาหลายคนอาจจะสงสัย

หรืออาจจะใหคําตอบกับตนเองไดไมชัดนัก...แตเมื่อพิจารณาตัว

บงชี้ที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือ  สมศ .  ไดประกาศไว  เ พื่อการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ในรอบที่สองนั้น นองๆ 

ก็จะพบคําตอบ...เพราะวามีหลายตัวบงชี้ที่นักศึกษาสามารถเขามามี

บทบาทในการที่จะทําใหคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันดีขึ้นได 

โดยตัวบงชี้ที่วานั้น ไดแก 

 (1) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 

1 ป 

 (2) รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่

สําเร็จการศึกษา 

 (3) รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

 (4) ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต

ตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 

 (5) จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ ยก

ยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง

วิชาการ 

 

 


