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1. กระบวนการด าเนินงานที่มีคุณภาพตามวงจร PDCA 

 กระบวนการคุณภาพพ้ืนฐานที่ต้องการสร้างให้บัณฑิตทุกคนที่จบการศึกษาจากทุกสถาบันในประเทศไทย 
ได้น ามาใช้ คือ กระบวนการวงจร PDCA (Plan-Do-Check-Act) ของ ศาสตราจารย์เดมม่ิง (Deming’s cycle) 

Plan (การวางแผน) 

หมายถึง ทักษะในการก าหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการและกระบวนการให้บรรลุ
เป้าหมายนั้นๆ โดยจะต้องมีการก าหนดตัวบ่งชี้ก ากับไว้ เพ่ือจะได้น าไปใช้ในการประเมินผลการด าเนินการ 

Do (การด าเนินงาน) 

 หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่ก าหนดไว้ กรณีที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับแผนใน
ระหว่างการด าเนินการโดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ 

Check (การประเมินผล) 

 หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลกาด าเนินงานที่สอดคล้อกงกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้เพ่ือ
น ามาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนที่ 1 ในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและ  
เชิงคุณภาพของผลงานด้วย ซึ่งควรจะด าเนินการในลักษณะกรรมการ โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและไม่เก่ียวข้องมาร่วมใน
กระบวนการประเมินด้วย เพื่อจะได้ลดอคติ และลดปัจจัยแทรกในการประเมินผลงานของตัวเอง โดยอาจใช้วิธีการ
ในหลายรูปแบบ เช่น ใช้แบบสอบถาม ใช้การสังเกตสภาพจริง หรือใช้การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียก็ได้ 

Act (การปรับปรุง) 

 หมายถึง ทักษะที่ต้องการให้น าผลการประเมินมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงผลการด าเนินงานในครั้ง
ต่อไปให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เช่น สร้างความพึงพอใจให้มากขึ้น ผลงานได้รับรางวัลคุณภาพ มีการประหยัดเวลา 
ประหยัดค่าใช้จ่าย ปริมาณงานมากข้ึน สร้างความคุ้มค่า หรือสร้างคุณค่าของผลงานให้สูงขึ้น 
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วงจรคุณภาพนี้จะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลา เป็นวงจรที่ต่อเนื่องของกิจกรรมนั้น ๆ เพื่อมุ่งสู่อนาคต โดยต้อง
มีการถ่ายทอดลักษณะจากสิสิตนักศึกษารุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งจะท าให้นิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ๆ ไม่ต้องเสีย
โอกาสและเสียเวลาในการเรียนรู้ ฝึกทักษะเดิมที่ผ่านมา แต่สามารถท างานที่ต่อยอดจากทักษะในอดีตและพัฒนา
เป็นทักษะใหม่ที่ดีกว่าเดิม 

2. แนวทางการพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 2.1 การพัฒนาตนเองโดยเชื่อมโยงกับพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

 การพัฒนาตนเองของนิสิตนักศึกษาด้วยกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ควรจะต้องใช้พันธกิจหรือ
กิจกรรมที่สถาบันด าเนินการอยู่แล้วเป็นตัวเชื่อมโยง โดยให้ครอบคลุมในทุกพันธกิจ รวมทั้งมีรูปแบบที่หลากหลาย 
ดังนี้ 

1) พันธกิจด้านการเรียนการสอน 

    นิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน การเรียนการสอนของคณาจารย์
และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยการวางแผนการเรียนรู้ของตนเองตั้งแต่ปีแรกจนถึงปีสุดท้าย  
ของหลักสูตร ก ากับติดตามการเรียนรู้ตามแผน และประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองเพ่ือปรับปรุงการเรียนใน  
ภาคการศึกษาถัดไป โดยมีจุดมุ่งหมายคือ การพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง การมีส่วนร่วมในการประเมินและให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงกระบวนการสอนของอาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้นิสิตนักศึกษาสามารถน าทักษะด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษาที่มีอยู่น าไปใช้ในการปรับปรุงการด าเนินการกิจกรรมนิสิตนักศึกษาในทุกด้าน และ
สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างแนวทางหรือตัวบ่งชี้ของกระบวรการประเมินผลการดเนินงานด้านต่างๆของ
สถาบันอุดมศึกษาด้วย โดยเฉพาะในประเด็นที่เก่ียวข้องโดนตรงกับนิสิตนักศึกษา 

2) พันธกิจด้านกาวิจัย 

    นิสิตนักศึกษาสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในพันธกิจด้านวิจัย โดยน าความรู้และทักษะ PDCA ไปใช้ใน
การวางแผนท าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ และด าเนินการท าวิทยานิพนธ์ 
งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามวิธีการที่ได้วางแผนไว้ มีการประเมินผลและน าผลการประเมิน
การจัดท าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โครงงานกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ใหม่ มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเป้าหมาย 
ที่ตั้งไว้ นิสิตนักศึกษาปรับปรุงการจัดท าวิทยานิพนธ์ งานวิจัย โครงงานกิจกรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่ตามผลการ
ประเมิน 

3) พันธกิจด้านการให้บริการทางวิชาการ 

     นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองโดยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการด าเนินงานด้านการให้บริการ
ทางวิชาการให้ชุมชน สังคม ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น ส ารวจความต้องการของผู้รับบริการร่วมกับอาจารย์ เป็นผู้
ประสานงานกับผู้รับบริการ เป็นผู้ช่วยวิทยากร หรือช่วยในการติดตามประเมินผลการให้บริการทางวิชาการของ
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สถาบันอุดมศึกษา และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพให้บริการวิชาการด้านต่างๆแก่
สถาบันอุดมศึกษา 

 4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     นิสิตนักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะหรือมหาวิทยาลัย ช่วยใน
การติดตามประเมินผลการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา และสามารถให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆแก่สถาบันอุดมศึกษา 

 2.2 พัฒนาตนเองโดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา 

    นิสิตนักศึกษาสามารถท่ีจะน าความรู้และทักษะของกระบวนการ PDCA ไปใช้ในการจัดกิจกรรมของ
นิสิตนักศึกษาได้อย่างหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

1) กิจกรรมด้านวิชาการ 

    เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษามีทักษะด้านวิชาการและวิชาชีพ เพ่ิมพูนประสบการณ์วิชาชีพใน
ระหว่างการศึกษา ปลูกฝังจิตส านึกความมีศักยภาพในการท างานทั้งวิชาการและวิชาชีพ การสร้างอาชีพโดยเฉพาะ
อาชีพอิสระ มีวิธีคิดอย่างเป็นระบบ สามารถน าประสบการณ์ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพแก้ไขปัญหาได้ เช่น 
ชมรมวิชาการ วิชาชีพต่างๆ คณิตศาสตร์ บัญชี คอมพิวเตอร์ ผู้ประกอบการขนาดย่อม เป็นต้น 

    ในการด าเนินการกิจกรรมวิชาการ ควรเริ่มจากการส ารวจความต้องการของสมาชิกในการท ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ วางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ วางกลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอน
ต่อไปคือด าเนินกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ วางกลุ่มเป้าหมาย  ขั้นตอนต่อไปคือ 
ด าเนินกิจกรรมวิชาการต่างๆตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินการและน าผลมาเปรียบเทียบกับเป้าที่ตั้งไว้ 
ปรับปรุงโครงการกิจกรรมตามผลการประเมิน 

2) กิจกรรมกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

    เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพ่ือส่งเสริมในนิสิตนักศึกษา มีทักษะในการเล่นกีฬา ออกก าลังกายเพ่ือการ
ส่งเสริมสุขภาพ ความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ความสามัคคี ความเสียสละ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี เช่น ชมรม
กีฬาต่างๆ ชมรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น โยคะ แอโรบิค เต้นร า เป็นต้น 

    ในการด าเนินกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ ควรเริ่มจากส ารวจความต้องการของสมาชิกในการ
ท ากิจกรรม วางแผนการจัดกิจกรรมตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ วางกลุ่มเป้าหมาย ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินการและน าผลมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ปรับปรุง
โครงการกิจกรรมต่างๆตามผลการประเมิน 
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3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม 

    เป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะการบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อสังคม ชุมชน โดยการน า
ความรู้ทางวิชาการของนิสิตนักศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และเป็น
กิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของนิสิตนักศึกษาในการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน การรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
เสริมสร้างประสบการณ์การท างานและการใช้ชีวิตร่วมกันในหมู่นิสิตนักศึกษาและชุมชน ซึ่งกิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์ อาจจ าแนกตามลักษณะกิจกรรมได้ 4 ลักษณะ คือ 

(1) ด้านการศึกษา ได้แก่ การสอนหนังสือ การจัดสื่อการเรียนการสอน ซ่อมแซมหนังสือ การให้
ความรู้ด้านต่างๆ แก่ชุมชน การบริจาคหนังสือและอุปกรณ์การเรียน เป็นต้น 

(2) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ การให้ความรู้ด้านสาธารณสุข การสาธิต 
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การก าจัดขยะมูลฝอย การมอบเวชภัณฑ์และยารักษาโรค เป็นต้น 

(3) ด้านสาธารณูปโภค ได้แก่ การสร้างสนามกีฬา การสร้างป้ายชื่อโรงเรียน การสร้างห้องสมุด  
การต่อเติมและซ่อมแซมห้องเรียน การสร้างอาคารเรียน โรงอาหาร และเรือนเพาะช า เป็นต้น 

(4) ด้านการเกษตร ได้แก่ การสร้างโรงเพาะปลูกพืช ผักสวนครัว การท าแปลงผัก เป็นต้น 

    ในการด าเนินกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม ควรเริ่มจากส ารวจความต้องการของ
สมาชิกในการท ากิจกรรมดังกล่าว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ 
วางกลุ่มเป้าหมายในการท ากิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินการและน าผล
มาเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับปรุงโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามผลการประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

4) กิจกรรมนันทนาการ  

    เป็นกิจกรรมต่างๆที่บุคคลเข้าร่วมในช่วงเวลาว่าง โดยไม่มีการบังคับหรือเข้าร่วมด้วยความสมัครใจ 
ก่อให้เกิดความเจริญงอกงามทางร่างกายและพัฒนาอารมณ์ จิตใจ เสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ สุข สนุกสนานหรือ
ความสงบสุข และสังคม จะต้องเป็นกิจกรรมที่สังคมยอมรับ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความหลากหาย โดยมีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาอารมณ์ เสริมสร้างและเพ่ิมพูนประสบการณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วม การแสดงออก คุณภาพชีวิต  
ความเป็นมนุษยชาติที่ดี เช่น การท่องเที่ยวทัศนศึกษา การเข้าร่วมชมรมโต้วาที ชมรมภาษาศาสตร์ ชมรมแสตมป์ 
ดูนก เป็นต้น 

    ในการด าเนินกิจกรรมนันทนาการ ควรเริ่มจากการส ารวจความต้องการของสมาชิกในการท ากิจกรรม
ดังกล่าว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ วางกลุ่มเป้าหมายในการ
ท ากิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินการและน าผลมาเปรียบเทียบกับ
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เป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับปรุงโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามผลการประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการจัดกิจกรรมในครั้ง
ต่อไป 

5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

    เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท านุบ ารุงศาสนาและศิลปวัฒนธรรมไทย โดยมุ่งปลูกจิตส านึก
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทยและพัฒนาจริยธรรม ซึ่งลักษณะของการจัดกิจกรรม ได้แก่ การจัดแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ร าไทยและการละเล่น) การแสดงแบบเครื่องแต่งกายท้องถิ่น การท าบุญตักบาตร การท าบุญ
หล่อเทียนพรรษา การท าพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นต้น 

    ในการด าเนินกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ควรเริ่มจากการส ารวจความต้องการของสมาชิก  
ในการท ากิจกรรมดังกล่าว วางแผนการจัดกิจกรรมต่างๆ ตามความต้องการของสมาชิก วางทีมด าเนินการ  
วางกลุ่มเป้าหมายในการท ากิจกรรม ด าเนินกิจกรรมต่างๆตามแผนที่วางไว้ ประเมินผลการด าเนินการและน าผลมา
เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ปรับปรุงโครงการกิจกรรมต่างๆ ตามผลการประเมิน ตลอดจนปรับปรุงวิธีการ  
จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 

ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมของนิสิตนักศึกษา อาจใช้ตัวอย่างการเขียนโครงการและเขียนรายงานดังปรากฏ
ในภาคผนวกท่ี 1 เป็นแนวทางในการด าเนินการ 

ตัวอย่างการใช้วงจรคุณภาพ ODCA กับกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา ปรากฏตามตามรางที่ 1 
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ตารางท่ี 1 ตัวอย่างการใช้วงจรคุณภาพ ODCA กับกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา 

วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกฬีาและการ
ส่งเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
นันทนาการ 

กิจกรรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Plan  - ส ารวจความ 
ต้องการของสมาชิก
ในการท ากิจกรรม
วิชาการต่างๆ เช่น 
กิจกรรมสอนเสริม 
กิจกรรมเพิ่มพูน
ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางวิชาชีพ 
ทักษะในด้าน
คอมพิวเตอร์  
เป็นต้น 

- ส ารวจความต้องการ
ของสมาชิกในการท า
กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
ชมรมกีฬาต่างๆ เช่น 
โยคะ แอโรบิค เต้นร า 
ฟุตบอล เป็นต้น 

- ส ารวจความ
ต้องการของ
สมาชิกในการท า
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 
เช่น กิจกรรม
อาสาสมัครพัฒนา
ชุมชน  
การจัดหน่วย
แพทย์เคลื่อนที 
การให้ความรู้ใน
ด้านทีน่ิสิต
นักศึกษามีความ
ช านาญหรือ
กิจกรรม 
ที่จะเสริมสร้าง
ประสบการณ์การ
ท างานและการใช้
ชีวิตร่วมกันในหมู่
นิสิตนักศึกษาและ
ชุมชน 

- ส ารวจความ
ต้องการของ
สมาชิกในการท า
กิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 

- ส ารวจความ
ต้องการของ
สมาชิกในการท า
กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ลักษณะต่างๆ เช่น 
การท าบุญตัก
บาตร การท า
กิจกรรมอนรุักษ์
และสร้างจิตส านึก
ในการบ ารุงรักษา
และตระหนักใน
คุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรม 

 - วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของสมาชิก 

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของสมาชิก 

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของ
สมาชิก 

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของ
สมาชิก 

- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต้องการของ
สมาชิก 

 - วางทีมด าเนินการ - วางทีมด าเนินการ - วางทีมด าเนินการ - วางทีมด าเนินการ - วางทีมด าเนินการ 

 - วางกลุ่มเป้าหมาย 

 

- วางกลุ่มเป้าหมาย - วางกลุ่มเป้าหมาย - วางกลุ่มเป้าหมาย - วางกลุ่มเป้าหมาย 
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วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกฬีาและการ
ส่งเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และรักษา

สิ่งแวดล้อม 

กิจกรรม
นันทนาการ 

กิจกรรส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Do  - ด าเนินกิจกรรม
วิชาการต่างๆตาม
แผนที่วางไว ้

 - ด าเนินกิจกรรกีฬา
และส่งเสรมิสุขภาพ
ของชมรมกีฬาต่างๆ
ตามแผนที่วางไว ้

 

 - ด าเนินกิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์
และรักษา
สิ่งแวดล้อม
ประเภทต่างๆตาม
แผนที่วางไว ้

 - ด าเนินกิจกรรม
นันทนาการ
ประเภทต่างๆตา
แผนที่วางไว ้

 - ด าเนินกิจกรรม
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเภทต่างๆตาม
แผนที่วางไว ้

Check ประเมินผลการ
ด าเนินการและน าผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ประเมินผลการ
ด าเนินการและน าผลมา
เปรียบเทยีบกับ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ประเมินผลการ
ด าเนินการและน า
ผลมาเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ประเมินผลการ
ด าเนินการและน า
ผลมาเปรยีบเทียบ
กับเป้าหมายทีต่ั้งไว ้

ประเมินผลการ
ด าเนินการและน าผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป้าหมายทีต่ั้งไว ้

Act - ปรับปรุงโครงการ 
กิจกรรม วิชาการ
ต่างๆ 

- ปรับปรุงโครงการ 
กิจกรรมกีฬาและการ
ส่งเสริมสุขภาพของ
ชมรมกีฬาต่างๆ 

- ปรับปรุงโครงการ 
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงโครงการ 
กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 - ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ถัดไปตามผลการ
ประเมิน 

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ถัดไปตามผลการ
ประเมิน 

- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรรมในครั้ง
ถัดไปตามผลการ
ประเมิน 

  

ที่มา : หนังสือหลักสูตรฝึกอบรมนิสิตนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
         ในสถาบันอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2552 


