
นักศึกษา มหาวิทยาลยัขอนแกน
และ

การเรยีนรูทีย่ัง่ยนื 
JJ คณะแพทย ม.ข และ

ศนูยพัฒนาและประกันคณุภาพ
 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอมูล 
สิงหาคม ๒๕๕๐

ที่จะมีผลกระทบตอโลกและ
อุดมศึกษา

สืนคน
โดย JJ

ชีวตินกัศกึษาไทย
• มิตสิื่อการเรียนรู

– 91%  มีโทรศัพทมอืถือ    
– 56%  เขาเน็ตทุกวันเฉลีย่วันละ 105 นาที
– 39% ดู VCD โป
– 35%  โดดเรียนอยางนอย 1 ครั้งตอสัปดาห
– 34% เลนเกมคอมพิวเตอร/เกมออนไลนเปนประจํา
– 30%  ดูการตูนโป
– 27%  ดูเว็ปโป
– 23%  สง sms ทกุวัน    
– 16%  โหลดภาพเพลงทกุวัน   
– 9% เรียนพิเศษ เสียคาใชจายเฉลี่ยคอรสละ 2,000 บาท
– พูดโทรศพัท 74 นาทีตอวัน    ดูทีวี 154 นาที ตอวัน
– อานหนังสือ 81 นาทีตอวัน   ทําการบาน/รายงาน 86 นาที
ตอวัน

ชีวิตนักศกึษาไทย
• มิติการใชชีวิต

– 62% เลนกีฬา/ออกกําลังกายเปนประจําเฉลี่ยวนัละ 75 นาที
– 49% กินเหลา
– 47% อยูบาน/หอเพื่อนเปนประจํา เฉลีย่วนัละ 113 นาที
– 31% เที่ยวกลางคืนวันเสาร-อาทติย
– 30% ยอมรบัวาเคยมีเพศสมัพนัธแลว
– 27% เลนหวยบนดิน
– 23% สบูบหุรี่
– 23% ทํางานรายไดพิเศษ
– 17% เลนพนนับอล   

ชีวิตนักศกึษาไทย

•มิตปิญหา/ภาวะเสีย่ง
•18% เคยพบเห็นการเสพติดใน
สถานศึกษาในรอบ 1 ปที่ผานมา

•9% เคยถกูทาํรายรางกายในสถานศึกษา
ในรอบ 1 ปที่ผานมา

•6% เคยถกูขูกรรโชกทรพัย
•3% ยายสถานศึกษา
•2% ออกกลางคืน   

ชีวิตนักศกึษาไทย

• เยาวชนต่ํากวา 25 ปกอคดี
อาชญากรรม 32,000 คดีตอป

• วัยรุนต่ํากวา 19 ปมาทําคลอดปละ 
70,000 คน

• เยาวชนต่ํากวา 25 ปเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุมอเตอรไซคปละ 7,000 คน

• เยาวชน 19-25 ป พยายามฆาตัวตายป
ละ 4,000 คน

เรา เขา

Practices

รวบรวม
ขอมูล

 วิเคราะห
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Benchmarking

ตั้งจิต สงบนิง่ 
หายใจเปนจังหวะ

หลบัตา แลวนกึภาพตามเสียง
ทีก่ระทบหู

๑.ไดขอคิดอะไร จาก หนังเรื่องที่ไดดู
ทบทวนชีวิตเจาของ

๒. ทําไมมาเรียนที่ มอดินแดง คิด ลิขิต ลปรร



๑.ไดขอคดิอะไร จาก หนังเรือ่งที่ไดดู
ทบทวนชีวิตเจาของ

๒. ทําไมมาเรยีนที่ มอดินแดง 
คิด ลิขิต 

๓. ลปรร เตรียม นําเสนอ

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
“การศึกษาเปนเครื่องมืออันสํ าคัญในการพัฒนาความรู
ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ คานยิม และ
คุณธรรม ของบุคคล เพื่อใหเปนพลเมอืงดีมี คุณภาพ
และประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศก็ยอมทํ าได
สะดวกราบรื่นไดผลที่ แนนอนและรวดเร็ว”

5/103

พระบรมราโชวาท ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชทานเกี่ยวกับการศึกษามคีวามหมายใน 2 มติิ

มิติแรกเปนการพัฒนาองคความรูในเรื่อง
ตางๆ
มิติที่สองเปน การพฒันาบุคคลผูศึกษาเอง
ใหมีความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ
คานิยม และคุณธรรม

ในหลวง_หนาที่ของผูที่เปนนิสิตนักศึกษา ๑

•การเปนนักศึกษาไมใชอาชพี
•เปนเวลาที่จะฝกทางวิชาการ
และก็ทางจิตใจ เพื่อที่จะมีพลัง
แขง็แรงที่จะรบัใชชาติเปน
พลเมืองดี

ในหลวง_หนาที่ของผูที่เปนนิสิตนักศึกษา ๒
• แลวก็เปนความหวัง และ 
• ก็เปนสิ่งที่สําคญัที่สุดวา 
• เมื่อไดฝกในทางจิตใจเปนคนเขมแข็ง

ซื่อตรงและเปนคนที่มีความปรารถนาที่
จะสรางสรรคแลว จะตองรักษาอดุมคตินี้
หรือพลังนี้ หรือ ปณิธานนี้ไวตลอดชีวิต 

การศกึษา การเรยีนรู กับ ชีวิต 

•การศกึษา
เปน
เครื่องชวย
คนใหเจริญ
ปญญา

•การเรยีนรู
ทีจ่ะมชีีวิต
อยูรวมกบั
คนอืน่

พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ
• “การศึกษา” หมายความวา กระบวนการเรียนรู
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคล และ สังคม 
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสบื
สานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอัน
เกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต 



เขียนจากประสบการณ
• ความรู คือ

.......

เขียนจากประสบการณและความรู/ทักษะของเจาของ

• คุณภาพ คือ................................................
• ทุกวันนี้ตัวเรามีวิธีอยางไรที่จะทําให 
คุณภาพของการเรียนรูทั้งในชั้นเรียน และ 
นอกชั้นเรียนสอดคลองกับ การพฒันาสู
บัณฑิต ที่พึงประสงค

เขียนจากประสบการณและความรู/ทักษะของเจาของ

•ทุกวันนี้ตัวเรามีสวนรวมในการประเมิน
การสอน พฒันาการเรียนการสอน และ/
หรือ รวมในการเรียนรูที่เรียกวา การ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียน เปนสําคัญ
อยางไร

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค
• มีความรู
• มีทักษะการคิด 
• มีทักษะความสมัพนัธ ระหวางบุคคล และ  
ความรับผิดชอบ 

• มีทักษะการวิเคราะห และ การสื่อสาร 
• การพฒันาคุณธรรม และ จริยธรรม

ประเมนิตนเอง คะแนน ๑๐ ตัวเราได
เขากลุม ทานขนม 

สรุป ลงกระดาษ สง และ นําเสนอ ๑๑๒๐
กลุมละ ๒ นาที
ความรู คือ อะไร
คุณภาพ คือ อะไร

สวนรวมในการพัฒนาการประเมนิ
คะแนน เฉลีย่ บัณฑติพึงประสงค ของกลุม

ผูนําเสนอ ทานใหม

“มาตรฐานการศึกษา”
• หมายความวา ขอกําหนดเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะ คุณภาพ ที่พงึประสงคและ
มาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึน้ในสถานศึกษา
ทุกแหง และเพื่อใชเปนหลักในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสรมิและกํากับดูแล การ
ตรวจสอบ การประเมนิผลและการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา

๓ มาตรฐาน ๔๔ ตัวบงชี้
•มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ
•มาตรฐานดานจดัการอุดมศึกษา
•มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา
สังคมฐานความรู และ สังคมแหงการ
เรียนรู

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
• เปนผูมีความรู มีคุณธรรม จรยิธรรม 
มีความสามารถในการเรียนรูและ
พัฒนาตนเอง สามารถประยุกตใช
ความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมได
อยางมีความสุข

MBQ 
( Management by Quality )

ผูจัดการ 24 เมษายน 2545/
JJ modified 17-5-45

Standard
( Plan )

DoCheck

Act
CQI

ทําวนั
นี้ใหด

ีกวาเม
ือ่วาน

S2.P2..S3..P3.มาตรฐาน
D การทําตามมาตรฐาน
C การตรวจสอบผลงาน
A แกไข ปองกัน 
บํารุงรักษา ทบทวน 
ปรับปรุง พัฒนา ดีกวาเดิม

S1

สกอ องค ๙



ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา –P21

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ
1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแกนักศึกษา
2. มีระบบสงเสริมใหนักศกึษานาํความรูดานการประกัน

คุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.   มีกลไกใหนักศกึษามสีวนรวมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย
4.   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา

คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

ตัวบงชี้ที่ 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทกัษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา –P21

เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพฒันาคณุภาพภายใน

สถาบันและระหวางสถาบัน
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพใน

กิจกรรมที่นักศกึษาดาํเนินการและในสวนที่นักศกึษามสีวน
รวมกับการประกนัคุณภาพของสถาบนั

7.   มีการนําผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให
ความรูและกลไกการดําเนินงานประกนัคุณภาพที่เกี่ยวของ
กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
แหลงที่มา ศ. นพ. วุฒิชัย ธนาพงศธร

คุณลักษณะของบัณฑติที่พึงประสงค
• ความรู (ความเขาใจ) ชอบ ชพี ชวีิต
• ทักษะการคิด (สรางสรรค พฒันา)
• ทักษะความสมัพันธ ระหวางบุคคล และ  
ความรับผิดชอบ (ตน ฅน ชุมชน สังคม)

• ทักษะการวิเคราะห และ การสื่อสาร 
• การพฒันาคุณธรรม และ จริยธรรม

มีการสงเสริมและตดิตามผลการจัดกิจกรรมนกัศึกษา
ใหครบถวน

• กิจกรรมวิชาการ
• กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ
• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรกัษาสิ่งแวดลอม
• กิจกรรมนันทนาการ
• กิจกรรมสงเสรมิศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมจะสะทอนใหเกิดการเรียนรูอะไร 
• พัฒนา

–รางกาย 
–อารมณ
–สังคม
–สติ
–ปญญา

คุณภาพ
1.มาตรฐาน ขอกําหนด ที่ตองรู ของ 

ความรู ความเขาใจ ทักษะในวิชาชีพ 
วิชาฅน วิชาที่จะตองอยูกับ ฅนอื่นๆใน 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ

2.ความพึงพอใจของผูที่มีสวนเกียวของกับ 
วิชาชีพ และ ชีวิต เรา 

ประกันอะไร
• กิจกรรม ที่ นักศึกษา ชอบ เปนวิชาชีพของเรา ชีวิต
ที่เหมาะสม สังคมคนรอบขางยอมรับ

• กิจกรรม ที่เปนความดี เพื่อให ความรู ความเขาใจ 
ทักษะ ทัศนคติ ของตัวเจาของ พัฒนากวาสิ่งที่
เปนอยู ไมถดถอย กาวไปขางหนา

• การสราง ส นิสัย ผูที่มีคุณธรรม นําความรู
• สรางเครือขายการเรียนรู รวมกัน ในและนอก มอบ

๕ ส JJ version
• ส สะสาง สิ่งที่ไดเรียนรู ความรู/ทักษะ ที่ตองรู
• ส สะดวก จัดหมวดหมู 
• ส สะอาด ตอยอดได
• ส สขุลักษณะ ทําเปนประจําทุกวัน ทุกคาบ
• ส สรางนิสยั นักเรียนรู นักพัฒนา

AA(L)R= 
After Action (Learning) Review

• เรื่องประกันคุณภาพ วันนี้ไดอะไร หรือ เรียนรูอะไร
• สิ่งที่ไดเกนิ ความคาดหวัง เชน..
• สิ่งที่ไดนอยกวาความคาดหวัง เชน.
• ประทับใจอะไรในกระบวนการ หรือ เพื่อนๆ เชน
• จะนํากลับไปทําอะไร ตอ ......
• อื่นๆที่อยากจะบอก.........


