เอกสารแนบ 5

แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
บทนา
วิทยาลั ย นานาชาติปรี ดีพนมยงค์ มหาวิทยาลั ยธรรมศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันทางวิชาการด้าน
นานาชาติศึกษาชั้นนาของประเทศไทยที่ได้มาตรฐานสากล จึงให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิต วิทยาลัยฯจึงได้จัดทา
แผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น เพื่อเป็นการกาหนดแนวทางในการดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ
แผนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณภาพของวิ ทยาลั ย ฯ เป็น แผนที่ก าหนดขึ้ น จากคณะกรรมการพัฒ นา
แผนการปฏิบัติราชการ มาตรฐานการศึกษา การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยง ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ โดยมีการกาหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภาระ
งานประจา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่ วนหนึ่งของการทางาน นอกจากนี้ยังได้ ทบทวนผลการ
ประเมินคุณภาพในปีที่ผ่านมา และกาหนดระยะเวลาในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ
ติดตามและตรวจสอบการทางานให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้
วิสัยทัศน์
“วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ เป็นสถาบันด้านนานาชาติศึกษาชั้นนาของประเทศไทย โดยการบูรณา
การศาสตร์ดา้ นต่างๆอย่างไร้พรหมแดน (Borderless Education) และมีการจัดการที่เป็นธรรมและทันสมัยระดับ
สากล”
พันธกิจ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติซึ่งมีลักษณะผสมผสานระหว่างสาขาวิชาต่างๆ จัดการเรียนการ
สอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทย จัดการเรียนการสอนในส่วนวิชาการการศึกษาทั่วไปของหลักสูตรนานาชาติ
ระดับปริญญาตรี การวิจัย และการให้บริการวิชาการแก่สังคมในสาขาวิชาที่วิทยาลัยจัดการเรียนการสอน ตลอด
ทั้งการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
1. วิทยาลัยฯมีการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับแนวทางของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. วิทยาลัยฯมีการพัฒนาระบบและกลไกการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กาหนด
3. วิทยาลัยฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาแผนการปฏิบัติราชการ มาตรฐานการศึกษา การควบคุม
ภายใน และการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยฯ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้วิทยาลัยฯดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อทบทวนผลการประเมินคุณภาพของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2555
3. เพื่อให้การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556 เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานและแล้วเสร็จในเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556
การดาเนินงาน
1.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
2.พิจารณาและทบทวนผลการประเมินในปีที่ผ่านมา
3.จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคคลากร
4.จัดทาแผนปรับปรุงคุณภาพ ปีการศึกษา 2556
5.กาหนดค่าเป้าหมายและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ปีการศึกษา 2556
6.จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ปีการศึกษา 2556
7.จัดทารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2556

ระยะเวลา
3 เดือนครั้ง หรือขึ้นอยู่
กับวาระเร่งด่วน
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
ปีละ 1 ครั้ง
มิถุนายน 2556
ตุลาคม 2556
เมษายน 2557

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
เจ้าหน้าที่แผนงานและประกัน
คุณภาพ
คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้

ทบทวนผลการประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2555
ในปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยฯได้คะแนนการประเมินคุณภาพเฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบอยู่ในระดับดี คือ
4.34 คะแนน ซึ่งวิทยาลัยได้นาผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมให้ผลการดาเนินงานของ
วิทยาลัยฯมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงานของวิทยาลัยฯ ดังนี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การวิเคราะห์ตนเอง

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินการ
ควรมีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ วิ ท ยาลั ย ฯสามารถแปลงแผนกลยุ ท ธ์ เ ป็ น
งานประจาปี จะทาให้มีโครงการใหม่ๆ เพิ่มขึ้น
แผนปฏิบัติงานประจาปีได้

องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
1. ควรกากับให้ มีการจัดทาคาอธิบายรายวิชา และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนในทุกรายวิชา เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการสอน
2. ควรมีการทาการสารวจคุณลักษณะของบันฑิตกับ
ผู้ใช้บัณฑิตเพื่อการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

1. วิ ท ยาลั ย ฯสามารถจั ด ท าแบบฟอร์ ม การท า
รายละเอียดของรายวิช า และสามารถประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนในทุกรายวิชาได้
2. วิทยาลัยฯสามารถทาการ
สารวจคุณลักษณะของบัณฑิต
กับผู้ใช้บัณฑิตได้

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1. ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาโดย
องค์กรนักศึกษาเอง โดยใช้กระบวนการ PDCA
2. ควรจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ พั ฒ นาประสบการณ์ ท าง
วิชาการ
3. ควรดาเนินการให้เครือข่ายมีความถาวร

1.วิทยาลัยฯสามารถตั้งคณะกรรมการกิจการ
นัก ศึก ษาที่ มีนั กศึ ก ษาร่ว มเป็ นคณะกรรมการ
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรมมากขึ้น
2. วิทยาลัยฯสามารถเพิ่มกิจกรรมเพื่อพัฒ นา
ประสบการณ์ทางวิชาการให้แก่นักศึกษาได้
3. วิทยาลั ยฯสามารถสนับสนุนและพัฒ นาให้
เครือข่ายมีความถาวรได้

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
1.ผลงานวิ จั ย หรื อ งานสร้ า งสรรค์ ข องอาจารย์ เ พื่ อ 1. วิทยาลัยฯมีระบบในการติดตามและรวบรวม
รวบรวม คัดสรรงานที่เป็นที่น่าสนใจของคนทั่วไป
ผลงานทางวิ ช าการของอาจารย์ ป ระจ าที่

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การวิเคราะห์ตนเอง
แล้วจัดหมวดหมู่ความรู้ให้เหมาะสมเพื่อการเผยแพร่ น่าสนใจเพื่อเผยแพร่ให้แก่บุคคลทั่วไป
ต่อไป
2. วิทยาลัยฯสามารถสร้างระบบในการกระตุ้น
2. กระตุ้นให้มีการตีพิมพ์ผลงานมากยิ่งขึ้น
ให้อาจารย์นาเสนอและตีพิมพ์ผลงานการ
ทาบทความวิจัยทางวิชาการให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ควรมีการนาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการให้ วิทยาลัยฯสามารถจัดโครงการบริการวิชาการแก่
บริ การทางวิช าการแก่สั งคมมาใช้ในการพัฒนาการ สังคม โดยเน้นการนาความรู้และประสบเรียนการสอนและการวิจัย
การณ์ที่ได้จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ควรน าผลการประเมิน กิจ กรรมและการบูร ณาการ วิท ยาลั ยฯสามารถน าผลการประเมิ นกิ จ กรรม
ต่างๆไปวางแผนปรับปรุงกิจกรรมในอนาคต เพื่อให้ และผลการประเมินคุณภาพ มาใช้เป็นแนวทางใน
ครบกระบวนการ PDCA
การวางแผนและจัดกิจกรรม

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
ควรส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ วิทยาลัยฯสามารถจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ให้ครอบคลุมประเด็นด้านการศึกษาและการวิจัย
และส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้าน
การเรียนการสอนและการวิจัยได้

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
การประสานงานกับมหาวิทยาลัย ในด้านนโยบาย
การส่งเสริมให้วิทยาลัยฯเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด
ในช่ว งระยะเริ่ ม แรกของการก่ อตั้ งเช่น การยกเว้ น
ค่าธรรมเนียม

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
1.ควรพัฒนาเครือข่ายและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการ
ประกั น คุ ณ ภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พั ฒ นาแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี
2. ควรกระตุ้ น คณาจารย์ ใ ห้ เ ห็ น ความส าคั ญ อย่ า ง
ต่อเนื่อง

1. วิ ท ยาลั ย ฯสามารถประสานงานและสร้ า ง
เครือข่ายการประกันคุณภาพกับหน่วยงานที่มี
ลักษณะใกล้เคียงกันได้
2. วิ ท ยาลั ย ฯสามารถผลั ก ดั น ให้ ก ารประกั น
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของภาระงานได้

