
 

 
รายงานผลการดําเนินงาน 

 
 

โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 
ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา  

สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” 
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

www.qa.su.ac.th 



 2

คํานํา 
  
ตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตกได้ทําความตกลงและลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริม

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และสร้างเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการดําเนินงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาคตะวันตก นั้น 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เป็นเจ้าภาพในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคตะวันตกครั้งที่ 2 [6]/2557 ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 
เวลา 8.30 น. – 12.30 น. ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์  อาคารวชิรมงกุฎ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  และสถาบันเล็งเห็นถึงความสําคัญของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างบุคลากรภายในและภายนอกสถาบัน จึงเห็นชอบให้จัดเป็น
โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก  เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ภูมิภาคตะวันตก  นอกจากนี้เปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้ Share& Learn ประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี/ปัญหา/อุปสรรค/ความสําเร็จที่ได้จาก
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา อีกด้วย 

ฝ่ายจัดงานขอขอบคุณวิทยากร สมาชิกเครอืข่ายอุดมศึกษา และคณะวชิา/หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศลิปากร 
ตลอดจนผู้ที่เกีย่วข้องและสนับสนุนให้โครงการฯ ประสบความสําเร็จลุลว่งไปด้วยดี มา ณ โอกาสนี้  

 
 
 

 
                   รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 
       รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
                       ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
                  มิถุนายน  2557 
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โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 
ระหว่างเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา  

สถาบนัอุดมศกึษา ภาคตะวนัตก” 
วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 

ณ ห้องประชมุ 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ  
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม 

-------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผลของโครงการ 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินการเรื่องการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะวิชา/หน่วยงาน และนําองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และสถาบัน เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ งในการพัฒนาองค์ความรู้นั้นนําไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ใน
มาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ” 

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก จึงได้ร่วมกันทําความตกลงและลงนามความ
ร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  ที่ผ่าน
มา ซึ่งสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดประกอบด้วย 24 สถาบัน มีหน้าที่ร่วมกันในการช่วยเหลือสนับสนุน/ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์วิธีการดําเนินงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมทั้งในระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และรวมถึงนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน ร่วมกัน
ส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์และ
นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 
ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 
2557 ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี/ปัญหา/อุปสรรค/จุดที่
ควรพัฒนา ด้านประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) บอกเล่าประสบการณ์ วิเคราะห์และชี้แจงความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน
และสถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําเอกสารหลักฐานเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556  ทําให้มีผลพัฒนาการที่ดีขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพื่อสร้างเวทีและจัดกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน

คุณภาพการศึกษา ภาคตะวันตก 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรท่ี

ดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรด้านประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี/วิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบัน 
 
4. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 
 

ตัวชี้วัด หน่วยนบั 

2557 

แผน ผล 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ผลลัพธ์     

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/

องค์กรที่รับบริการวิชาการและวิชาชีพต่อ
ประโยชน์จากการบริการ 

 

ร้อยละ 

 

ร้อยละ 

 

83.00 

 

85.50 

 

84.60 

 

87.00 

 

√ 

 

√ 

ผลผลิต     

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 

- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการ

ให้บริการ 
ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตาม

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 

คน 

ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
บาท 

 

130  

85.50 

 
95.00 

 
113,500.00 

 

104 

85.40 

 
100.00 

 
113,402 

 

 

× 

× 

 
√ 

 

√ 
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5. เป้าหมายการดําเนนิโครงการ 
บุคลากรภายนอกและภายในสถาบัน รวม จํานวน 130 คน 
มีบุคลากรจากสถาบันเครือข่ายภาคตะวันตก จํานวน 52 คน และบุคลากรจากคณะวิชาและหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 52 คน รวม 104 คน 
 

6.  ผลการดาํเนินงานโครงการ 
 การดําเนินการโครงการ มีระยะเวลา 1 วัน วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557 
สถานที่ ณ ห้องประชุม 114 ช้ัน 1 อาคารวชิรมงกุฎ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศลิปากร พระราชวังสนาม
จันทร ์

 
ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 10.30 น. 
ผู้แทนจากสมาชิกเครือข่าย 3 สถาบัน นําเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงาน/กระบวนการดําเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่  
1) มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  

                รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
สรุปย่อ 
 การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับสถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน  ระบบประกัน PDCA  และมีการติดตามการประเมินคุณภาพภายในทุกรอบ 6 
เดือน, 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อเป็นการกระตุ้นและเตรียมพร้อมในเรื่องของข้อมูลและเอกสารหลักฐาน  
มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชา/หน่วยงานสนับสนุน 
และสถาบัน ขึ้นใหม่เพื่อให้ทั้งมหาวิทยาลัยเป็นมาตรฐานเดียวกัน  โดยสถาบันจะแต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพระดับสถาบัน 1 ทีม จํา นวน 7 ท่าน โดยให้ทั้งทีมลงไปเป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ ในระดับคณะ
วิชาและหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 1) QA Forums : ทปอ.          
2) C-IQA : เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนล่าง (มจธ. แม่ข่าย)  และ 3) เครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา 24 สถาบัน นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการ/กิจกรรม บริการ
วิชาการและการจัดการความรู้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 มีการการบูรณาการวิชาการข้ามศาสตร์ นวัตกรรมนําร่อง อาทิ การผลิตแท่นพิมพ์ภาพพิมพ์ศิลปะ เป็น
ความร่วมมือระหว่าง 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาพพิมพ์ และภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
 ปัจจุบันมีระบบฐานข้อมูล MIS, EIS และ TQF Online มีการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาและหน่วยงาน โดยมี RoadShow Clinic การลงนามคํารับรองระหว่างคณะวิชา
และหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย สําหรับการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงระบบประเมินสภา
มหาวิทยาลัยและกําหนด KPI ของผู้บริหารและบุคลากร 
 

2) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน โดยอาจารย์เบญญา  กสานติกุล ผู้ช่วยรองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

สรุปย่อ 
  การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยได้ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการด้านประกัน
คุณภาพระดับต่างๆ และคณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพ  มีที่ประชุมตัดสินใจ มี 4 วิทยาเขต ในแต่ละวิทยา
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เขตมีรองอธิการบดี เป็นผู้กํากับดูแล  การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา มีระบบควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ และการประเมินผล สําหรับระบบที่มหาวิทยาลัยใช้ในการดําเนินงานได้แก่ ระบบ QA : PDCA 

มีการจัดทําคู่มือการประกันคุณภาพเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในเรื่องเอกสารหลักฐานประกอบเกณฑ์ มาตรฐานแต่
ละตัวบ่งชี้ทั้ง สกอ. และสมศ. 

มีการพัฒนาบุคลากรโดยการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพสําหรับอาจารย์และ
บุคลากรใหม่ การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการปรับปรุงองค์กรเพื่อความ
เป็นเลิศ โดยได้จัดโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (ผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มีการสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีจัดโครงการอบรม
ผู้ประเมินคุณภาพตามหลักสูตรของ สกอ. แก่อาจารย์  และโครงการ 9 บวร 

 
3) มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง 

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งชุมชน 
สรุปย่อ 

การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีนโยบายสภามหาวิทยาลัย มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับต่างๆ และมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มีการตรวจประเมินระดับคณะวิชา/สาขาวิชา และสถาบัน  มีการให้ความรู้กับบุคลากร 
นักศกึษา พัฒนาผู้ประเมินตามหลักสูตรของ สกอ.  

สําหรับเครือข่าย มหาวิทยาลัยฯ มีการสร้างเครือข่าย EdPEx ในระดับผู้บริหาร มีการสร้างเครือข่าย
คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่ายแผนฯ เครือข่าย QA) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ ให้ความสําคัญกับการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร โดยการสนับสนุน จูงใจ การ
สร้างบรรยากาศ การให้รางวัล Good Practices Tool ให้ค่าตอบแทน  มีการจัดโครงการการจัดการความรู้ โดยการ
คัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี Good Practices การศึกษาดูงานสถาบันอื่น  มีการบริหารจัดการฐานข้อมูลประกันคุณภาพ
การศึกษา และ Road Map to Quality  

 
เวลา 10.45 – 12.00 น.  
1) การนําเสนอผลงาน/กระบวนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ของแต่ละสถาบันในการ

ประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา และกําหนดปฏิทินการนําเสนอผลงาน 
ในการนําเสนอผลงานแต่ละครั้ง ควรให้มีการสถาบันแสดงผลงานครั้งละ 3 สถาบัน 
ในการประชุมเครือข่ายฯ ครั้งต่อไป วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557  เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา   โดยมีสถาบันที่ต้องนําเสนอ 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม และสถาบันกันตนา 

จากการประชุม มีประเด็นคาํถาม ดังนี้ 
1. ผลงานชนะเลิศโครงการประกวด 4 จ้าวเวหา ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  คือ การประกวด

เครื่องบินบังคับ    
2. รูปแบบการประกวด (รางวัลคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) best practices ของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน จดัประกวดโดยมีคณะกรรมการ 2 ชุด โดยชุดแรกเป็นชุด
กรรมการกลั่นกรองภายใน และกรรมการชดุที่  2 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ง
จะมีการประชาสัมพันธ์และกาํหนดรูปแบบในช่วงเดือนกรกฎาคม  
ประธานฯ เสนอ ให้ควรมีคณะกรรมการที่มาจากบุคคลภายนอกด้วย 
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3. แต่ละสถาบันควรมีการกําหนดเป้าหมายในการใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพ ได้แก่ EdPEx และ AUN-
QA 

4. การกําหนด KPI ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบันมีตัวช้ีวัดหลัก 18 ตัวช้ีวัด โดยมีตัวช้ีวัดประกัน
คุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของตัวช้ีวัด และจะนําไปใช้ในการประเมินคณบดีด้วย ซึ่งแต่ละคณะวิชาสามารถมี
ตัวช้ีวัดมากกว่า 18 ตัวบ่งชี้ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของคณะวิชา  

 
2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557/ ตัวบ่งชี้การ

ประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา 
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา สรุปประเด็นหลัก จากการประชุมวันที่ 

17 พฤษภาคม 2557 ดังนี้ 
1. บัณฑิตเป็นคนดี กรณีที่เด็กทํางานนอกเวลาไม่นับเป็นหลักฐาน แต่ต้องเป็นกิจกรรมบําเพ็ญ

ประโยชน์ หลักฐานแสดงว่าบัณฑิตเป็นคนดีโดยใช้ Transcript สามารถตอบโจทย์ว่าบัณฑิต
เป็นคนดีจริงหรือไม่  ต้องอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์ เช่นการสัมภาษณ์บัณฑิต 

2. ปัญหาเรื่องเกณฑ์การระดมทุนจากศิษย์เก่า 400,000 บาทขึ้นไปในระดับคณะ/สถาบัน  
3. ตัวบ่งชี้ที่ สมศ.ที่ 5 เรื่องการคิดค่าน้ําหนักตําแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ระบุว่าหากพบว่ามี

อาจารย์ที่จบการศึกษาในหลักสูตรที่ไม่ได้รับการรับรองจากต้นสังกัด (ก.พ.) ให้นับคะแนนเป็น
ศูนย์ ซึ่งอาจเป็นปัญหาต่อการดําเนินงานในหลายสถาบัน 

4. การคํานวณค่าผลงานตีพิมพ์ของนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ใช้เกณฑ์
การคํานวณต่างกัน ส่งผลต่อการประเมินในระดับสถาบัน ซึ่งอาจต้องทบทวนเกณฑ์นี้ใหม่ 

5. การจัดการเรียนการสอนนอกที่ต้ังจําเป็นจะต้องแจ้งให้ทั้งสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. ทราบ 
ประธานเสนอให้มหาวิทยาลัยทบทวนการจัดการเรียนการสอนนอกที่ต้ังให้ถูกต้อง 

 
ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.00 น. 

 
 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา
และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้แทนของคณะวิชา จํานวน  12 คณะวิชา และหน่วยงานศูนย์/สถาบัน/
สํานัก จํานวน 4 หน่วยงาน  และสํานักงานอธิการบดี จํานวน 4 กอง  ดังนี้ 

1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2) คณะโบราณคดี 
3) คณะมัณฑนศิลป์ 
4) คณะอักษรศาสตร์ 
5) คณะวิทยาศาสตร์ 
6) คณะเภสัชศาสตร์ 
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8) คณะดุริยางคศาสตร์ 
9) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10) วิทยาลัยนานาชาติ 
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11) คณะวิทยาการจัดการ 
12) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
13) บัณฑิตวิทยาลัย 
14) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
16) สํานักหอสมุดกลาง 
17) สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
18) กองการเจ้าหน้าที่ 
19) กองกลาง 
20) กองกิจการนักศึกษา 

 
ผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหน่วยงาน ได้ร่วมกัน Share & Learn แนว

ปฏิบัติที่ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถอดบทเรียน  ดังนี้ 
 

1) จิตสํานึกของผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรปรับทัศนคติในการปฏิบัติงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา แม้ว่าจะมีงานที่ได้รับมอบหมายอื่นมากมาย ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเกิดคุณภาพได้จริง 

 
2) การจัดทําโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ต้องตรวจสอบวิธีการเขียนโครงการบริการวิชาการและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชา เพื่อให้ดําเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับแผนที่กําหนด ถ้ามีอาจารย์ท่านใด
ไม่ได้ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ ขอให้อาจารย์แก้ไขโครงการฯ ใหม่ ทําให้อาจารย์ภายในภาควิชามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การจัดโครงการร่วมกัน และทุกภาควิชาสามารถดําเนินการทุกพันธกิจครบถ้วน 

ซึ่งวิธีนี้อาจทําให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชามีภาระงาน
ที่เพิ่มขึ้น 
   

3) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ของอาจารย์ภาควิชาเครื่องประดับคณะมัณฑนศิลป์ ที่ไป
ปฏิบัติงาน หรือร่วมแสดงงาน เป็นการเผยแพร่พร้อมแนบหลักฐานขึ้นผ่านทาง facebook ซึ่งง่ายต่อการรวบรวม
ข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

4) การใช้โปรแกรมบันทึกหน้าเว็บไซต์เป็น PDF ของคณะมัณฑนศิลป์  เพื่อช่วยบันทึกหน้า
เว็บไซต์ที่ต้องการใช้เป็นเอกสารหลักฐานอ่านเป็นไฟล์ .pdf ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ offline  เช่น โปรแกรม 
PDF  Explorer  สามารถแปลงไฟล์จากหน้าเว็บไซต์ของ IE Explorer   และโปรแกรม save as pdf version 
1.5  บน Firefox เป็นต้น 

  
5) Double degree program วิทยาลัยนานาชาติ 
สําหรับในการทําประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ  เป็น Double degree 

program โดยมีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีลักษณะหลักสูตรนานาชาติที่มีการดําเนินการบริหารแบบ Double 
degree จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
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1. หลักสูตรศลิปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  
Bachelor of Fine Arts, BFA (Digital Communication Design) 
ดําเนินการร่วมกับ Birmingham City University (BCU), United Kingdom 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 
Bachelor of Business Administration, BBA (Hotel Management) 
ดําเนินการร่วมกับ Vatel International School (Vatel), France 
 
ในสหราชอาณาจักร มรีะบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ ต่าง ๆ 
ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย       โดยจะมีข้อกําหนด
ครอบคลุมถึงคณุภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นคู่ความร่วมมอืที่จะให้ปริญญาจาก
มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้วย ดังนั้นกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงดําเนินการตามข้อกําหนด และ
ขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นวงจรตลอดระยะเวลา ในแต่ละปีการศึกษา   

ถ้าเซ็นสัญญากต้็องทําตามตัวบ่งชี้  มีการเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตรกัน 
ปัจจุบันเนื้อหาหลักสูตร BFA ของชั้นปีที่ 1-3 ของวิทยาลัยนานาชาติที่เทียบเคียงกับ Level 4-5 ใน

หลักสูตรของ BCU ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนเนื้อหาของหลักสูตร BFA ช้ันปีที่ 4 เป็นเนื้อหา
ของ Level 6 ในหลักสูตรของ BCU สอนโดยอาจารย์ของ BCU  

อาจารย์ผู้สอนของเขา มีประเมินอาจารย์ อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติปีละ 1 คนจะต้องเข้าอบรมที่ BCU 
ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติด้วย  

การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา (Routine Monitoring and Review)  
BCU จะมี Operation Manual สําหรับให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นกรอบและคู่มือในการดําเนินการอย่างละเอียด  มี
โปรแกรม การจบ BCU จะต้องมีอะไรบ้าง ละเอียดมากของสําหรับอังกฤษ ต้องทําผลงานอะไร 
 

สําหรับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาศัยมาตรฐานและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
European Union (EU) หรือ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
Education Area 

การเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นเรื่องอารมณ์ ศิลปิน สถานที่ของเราเป็นอย่างไร เด็กได้อะไร
จากเรา  การจัดการโรงแรมที่นี่เน้นการปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ฝึกงาน ไมม่ีmidterm ต้องทําแต่ละสัปดาห์ว่าเรียนอะไร 
ห้องเรียน 1 ห้องห้ามเกิน นักเรียน 40 คน อาจารย์ทีส่อนภาษา 6 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ใช้ความสัมพันธ์ คุ้นเคย 
แลกเปลี่ยนอาจารย์ ทํางานวิจัยภาษาฝรั่งเศส ศิษย์เก่าRecord ไว้  การร่วมมือระหว่างทางสถาบันวาแตลถ้าไม่ได้
ผลงาน เทียบเคียงเนื้อหาหลักสูตรแล้วยังมเีทียบเคียง 

รายละเอียดในการดําเนินการดังกล่าว จะไม่มีปรากฏเป็น Operation Manual เหมือนกับระบบของสหราช
อาณาจักร แต่การทาํงานจะอาศัยประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามแนวทางของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา    

ในการทําประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรต้องมีการปรับอารมณ ์ โดยเฉพาะภาษาที่เป็นการสื่อสารเป็น
หลัก 
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คณะวิชานําเสนอแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - บุคลากรไม่เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ขาดความร่วมมือ อีกทั้งยังมีทัศนคติในทาง
ลบ โดยมองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ 
 - ใช้เวลาในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมาก อีกทั้งบุคลากรผูร้ับผิดชอบการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีงานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย 
 - เกณฑใ์นการประเมินคุณภาพการศึกษา เปลี่ยนแปลงบอ่ย รวมทั้งคําอธิบายบางเกณฑ์ในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษายังไม่ชัดเจน 
 - ไม่ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมผู้ประเมินมาใช้ประโยชน์ 
 - ไม่มรีะบบการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 - ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา และจัด
อบรมบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาทํา
ให้เกิดคุณภาพได้จริง 
 - นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่างจริงจัง 
 - จัดระบบการจัดเอกสารให้เป็นระบบ 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 - คณะฯ มีความโดดเด่นทางด้านงานวิจัย ซึ่งมีมาตรการหลากหลาย อาทิ กําหนดงานวิจัยไว้เป็นประเด็น
สําคัญทั้งในยุทธศาสตร์ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ มีเงินทุน (seed money) ในการสนับสนุนงานวิจัยระยะเริ่มแรก
ให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่เพิ่งต้นงานวิจัย มีการให้เงินทุนวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยด้านการเรียนการ
สอน มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ มีการจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงความสําคัญ
ของการทําวิจัย และได้รับทราบข้อมูลสําคัญที่จะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการทําวิจัย การขอตําแหน่งทาง
วิชาการ และการจดสิทธิบัตร มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสมทบกับทุนวิจัยที่คณาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก เช่น กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในรูปของ matching fund มีโครงการให้เงินรางวัลแก่อาจารย์ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อาจารย์ที่จดสิทธิบัตร มีการมอบโล่เชิดชู
เกียรติให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนสูงที่สุดในรอบปี ในวัน
สถาปนามหาวิทยาลัย มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติจํานวนสูงเป็นอันดับรองลงมาในรอบปี โดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ อัน
เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างตัวอย่างหรือต้นแบบ (role model) ที่ควรค่าแก่การเอาเยี่ยงอย่าง มีบอร์ดประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการวิจัย สําหรับเผยแพร่เกียรติคุณของอาจารย์ผู้ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ
กลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีช่ือเสียงทางวิชาการในระดับชาติในสาขาต่างๆ 
ที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพทางวิชาการของคณะฯ โดยคณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ ทั้งในภาพรวมของคณะฯ และแยกตามรายภาควิชา มีการกําหนดมาตรการในการรับอาจารย์ใหม่ 
เพื่อให้ได้ผู้ที่มีศักยภาพทางวิชาการสูงและสามารถเป็นกําลังสําคัญในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต 
โดยใช้ระบบการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีช่ือเสียงทางวิชาการในระดับชาติ ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบ
คัดเลือกอาจารย์ด้วย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์และกันการใช้ระบบพวกพ้อง ฯลฯ 
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 - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้จัดให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมของ
โครงการโดยใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาของตนเองในการช่วยจัดกิจกรรม ซึ่งจะทําให้
นักศึกษาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสามารถต่อ
ยอดความรู้จากการทํากิจกรรมสู่วิชาต่างๆ ที่กําลังศึกษาอยู่ได้ 
 ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) นี้ได้ถูกระบุไว้ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
หัวข้อแนวปฏบิัติที่ดี : นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มาและความสําคญั : 
กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาและโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
2554: 66-68) สถาบันการศึกษาจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2552 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้มีการขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษาให้มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมในวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่การวางแผนพัฒนาคุณภาพ การดําเนินการประกัน
คุณภาพ การติดตามและประเมินผลภายในและการนําผลการประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 
(มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556: 199) และในปี พ.ศ. 2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดให้
สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
(สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 66-68) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึง
ความสําคัญของการจัดกิจกรรมนักศึกษาในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม จึงได้
สนับสนุนการดําเนินงานกิจการนักศึกษาและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวปฏิบัติที่ดี
ด้าน “นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยคณะดุริยางคศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท
ของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการให้ความรู้และปลูกฝังระบบคุณภาพ PDCA ต้ังแต่ระดับแผนงาน
และระดับโครงการ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
กระบวนการดาํเนนิงาน : 
1. Plan : การจัดทําแผนพฒันานักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์มีการวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในส่วนที่ดําเนินการ โดยคณะฯ และดําเนินการโดย
นักศึกษา โดยเป็นแผนที่ครอบคลุมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 
ประการ การสง่เสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกิจกรรม 5 ประเภทตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 3.2 รูปแบบของกิจกรรมการวางแผนพัฒนานักศึกษา จดัขึ้นในลักษณะ
ของการประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า 
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2. DO : การให้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
2.1 การจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้
ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาเป็นประจําทุกปี รูปแบบ
ของกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ และจัดทําแผ่นพับ
เป็นช่องทางการให้ความรู้ครอบคลุมความรู้ 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้ความร่วมมือในการเก็บ
ข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การร่วมมือกับอาจารย์
หรือเจ้าหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตนเอง การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ กล่องรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ 
และ facebook เป็นต้น และ 2) การนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ PDCA ไปใช้ฎใน
การดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ต้ังแต่การวางแผน (Plan) การดําเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการ
ปรับปรุงและพัฒนา (Act) 
2.2 การใหค้วามรู้ผ่านทางแบบเสนอโครงการ 
คณะดุริยางคศาสตร์สอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ PDCA จากการลงมือปฏิบัติจริงและการดําเนินงานกิจกรรม ต้ังแต่
การวางแผน การจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การประเมินผลการทํา
กิจกรรม และการนําผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการทํางานครั้งต่อไป 
3. Check : การประเมนิผลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา และแผนพัฒนานักศึกษา 
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการจัดประชุu3617 .เพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโดยมีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน รวมทั้งการสรุปและประเมินผลโครงการ เพื่อ
ตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการว่าดําเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่กําหนดไว้หรือไม่ มี
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอย่างไร โดยจะมีแบบฟอร์มสรุปและรายงานผลโครงการที่คณะฯ จัดทําขึ้นเพื่อ
เป็นแนวทางให้กับนักศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการนักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่าได้มีส่วน
ร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและระบบคุณภาพ PDCA ทั้งในระดับโครงการ/กิจกรรมและ
ในระดับภาพรวมของแผนงาน และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับการดําเนินงานด้านอื่นได้ 
4. Act : การนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องฝ่ายกิจการนักศึกษาจะส่งต่อรายงานสรุปผลโครงการและปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นของ
ปีที่ผ่านมาให้กับนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ มาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานโครงการ หรือถ้าไม่มี
ปัญหาจะยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จนั้น ในระดับแผนงานพัฒนานักศึกษา มีการนําผล
ประเมินการดําเนินงานของแผนปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดกิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า 
 
ปัจจัยที่ทําใหป้ระสบความสําเร็จ : 
1. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการ
นักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า 
2. มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขั้นตอนของการวางแผน 
การดําเนินงาน การสรุปผล และการพัฒนาจากผลประเมนิตลอดจนมีรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการจัด
ประชุม การอบรม การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์ และการลงมือปฏิบัติจริง 
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ : 
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นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมจีํานวนไม่มากและส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากลุ่มเดิมทําให้นกัศึกษาที่มีความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและสามาu3619 .ถนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านอื่นยังไม่ครอบคลมุนักศึกษา
ส่วนใหญข่องคณะฯ 
แนวทางในการพัฒนาการดาํเนนิการ : 
นอกจากการเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เหมือนที่เคยทํามา ควร
สนับสนุนใหค้ณะกรรมการนกัศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนักศกึษาให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ โดยการ
เจาะจงกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมและหมนุเวียนเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลมุนกัศึกษาทุก
สาขาวิชา ให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ
ตนเองร่วมถึงการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2556). คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556. 
กรงุเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา. 
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7. การสาํรวจความคิดเหน็ตอ่การนําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนนิงานด้านประกันคณุภาพการศึกษา  
    ระดับคณะวิชาและหน่วยงานไปใช้ประโยชน ์
 

การ Share & Learn ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน จํานวน 25 คน เป็น
เพศชายจํานวน 7 คน เพศหญิง 18 คน โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 และระดับมาก ร้อย
ละ 48  

 
 คณะวิชาและหน่วยงานได้นําแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไป
ใช้ประโยชน์ 
 

คณะวชิา/หนว่ยงาน การนําไปใช้ประโยชน ์

คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ 

นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะโบราณคดี 
นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะมัณฑนศลิป์ 
นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะอักษรศาสตร์ 
นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
เพื่อความระมัดระวังในการกํากับดูแลแผนต้ังแต่ระดับหน่วยงานย่อย เพื่อให้ ในระดับ
คณะมีเอกสารและหลักฐาน ของข้อมูลที่ครบถ้วน และนําไปใช้ประโยชน์กับงานประกัน
คุณภาพได้ตรงและสอดคล้อง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ นําแนวคิด แนวปฏิบัติ ของบางคณะวิชา มาปรับใช้กับคณะฯ ได้ 

คณะดุริยางคศาสตร์ 

ควรเคร่งครัดในการจัดทําแผนของภาควิชาและคณะฯ 
นําแนวปฏิบัติของคณะวิชาที่แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ไปใช้ประโยชน์ 
 -  คณะอักษรศาสตร์ มีการตรวจสอบแผน โครงการให้สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพ ฯ แผนของคณะฯ 
-   คณะมัณฑนศิลป์ - program copy หน้า website 
-   วิทยาลัยนานาชาติ - Double degree การเตรียมความพร้อม/แนวทางปฏิบัติหาก
ต้องการ Doubledegree 

คณะวิทยาการจัดการ 

แบบปรับฟอร์มของกิจการนักศึกษาน่าสนใจมากจะลองนําไปปรึกษากับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะครับ 
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คณะวชิา/หนว่ยงาน การนําไปใช้ประโยชน ์

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นําแนวปฏิบัติของแต่ละคณะฯ มาประยุกต์ใช้กับทางคณะฯ  

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นําประการณ์และการแก้ปัญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพฯ มาปรับใช้และ
แก้ไขปัญหาในกระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ อาทิเช่น การเก็บข้อมูล การ
วางแผนในการจัดกิจกรรมที่ทาํให้สามารถบรรลุได้ตามแผนที่วางไว้ อีกทัง้สนับสนุนและ
ส่งเสริมการสรา้งทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานด้านประกันฯ 

วิทยาลัยนานาชาติ 
นําตัวอย่างบางอย่างไปปรับใช้ที่คณะ เช่นการตรวจโครงการกิจกรรมต่างๆ การทํา
เฟสบุ๊ค SAR เพราะคณาจารย์ในคณะใช้ facebook กันอยู่แล้ว 

บัณฑิตวิทยาลัย 

นําแนวทางนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของหน่วยงานต่อไป 
1. ดําเนินการตรวจสอบโครงการให้มีครบ 4 พันธกิจก่อนการวางแผน 
2. ระบุโครงการบริการวิชาการ หรือ ทํานุบํารุงฯ ที่ชัดเจน 
3. ระบุโครงการบูรณาการกับวิชาอะไร ระบุให้ชัดเจน 
4. ระบุโครงการ โดยตรวจสอบกับ มคอ. 2 

สํานักหอสมุดกลาง 
อยากให้เวียนไปชี้แจงตามคณะวิชา ขอวิทยากรเป็นคุณกฤษดา แต่สงวนสิทธ์ิ  แง่บวก 
จากประสบการณ์ตรง  

สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

1. ควรให้ความสําคัญกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทํา
ให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้าใจใหแ้ก่บุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกหนว่ยงานเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน 
3. การเสนอโครงการควรผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลังทั้งในเรื่องงบประมาณ ตัวช้ีวัด เป็นต้น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านประกันฯ ของหน่วยงาน เช่นระบบการเก็บ
หลักฐานประกนั 

กองกลาง 
ประชุมหารือกับบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อบูรณาการ
ให้กับเนื้อหาให้ได้มากที่สุด 

กองการเจ้าหน้าที่ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางาน 

กองกิจการนักศึกษา 

- นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพที่กอง
กิจการนักศึกษารับผิดชอบ 
- การบริหารจดัการข้อมูลให้เป็น file digital เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถดูได้
ตลอดเวลา 
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8. สรุปผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เขา้รับบริการ 
ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้  มีผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งหมด 104 คน จําแนกได้ ดังนี้ 
1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 52 คน 
2) บุคลากรจากสมาชิกเครือข่าย จํานวน 52 คน 

 
ทั้งนี้ ได้แจกแบบประเมินความพึงพอใจทั้งหมดจํานวน 104 ชุด  ตอบกลับจํานวน 87  ชุด คิดเป็นร้อย

ละ 83.65  นําข้อมูลจากผลการประเมินมาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows version 16.00 และ
สรุปผล  โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้  

 
เกณฑ์การประเมินทางสถิติ 

น้อยสุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5  คะแนน 

   
ความพึงพอใจในระดับ น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 0.00 – 1.50 1.51 – 2.50 2.51 – 3.50 3.51 – 4.50 4.51 – 5.00 

  
 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

สอดคล้องกันตํ่า สอดคล้องกันปานกลาง สอดคล้องกันสูง 

1.51  ขึ้นไป 1.01 – 1.50 0.00 – 1.00  

 
 
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 

 
 
 

ข้อมูลทั่วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ 
เพศหญิง 65 74.7 
เพศชาย 21 21.1 

รวม 87 100.00 

สถานภาพ 

ผู้บริหาร 17 19.5 
อาจารย์ 17 19.5 
ผู้ปฏิบัติงาน 50 57.5 
ไม่ตอบ 3 3.4 

รวม 87 100.00 

หน่วยงาน 

ภายใน มศก. 39 44.8 
ภายนอก มศก. 43 49.4 
ไม่ตอบ 3 3.4 

รวม 87 100.00 
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จากตารางที่ 1 พบว่า มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ ที่เป็นผู้หญิงจํานวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 74.7 และเป็นผู้ชาย
จํานวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 24.1  จากคณะวิชา/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยศิลปากร จํานวน 39 คน คิดเป็น
ร้อยละ 44.8 และจากสมาชิกในเครือข่ายจํานวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 49.4  โดยเป็นผู้บริหาร จํานวน 17 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.5  อาจารย์จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 19.5  และผู้ปฏิบัติงาน จํานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 
57.5  

 
ตารางที่ 2  ประเมินความพงึพอใจในกิจกรรม 
 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D ร้อยละ แปลผล 
1. เกิดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ก่อให้เกิดความร่วมมือ
เครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

4.36 0.529 87.20 มาก 

2. เกิดแนวปฏิบัติท่ีดี/วิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบัน 

4.23 0.477 84.60 มาก 

3. นําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน 4.23 0.567 84.60 มาก
 

 
ตารางที่ 3  ผลประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ-วิทยากรและการให้บริการ 
 

 

 หัวข้อประเมิน ค่าเฉล่ีย S.D ร้อยละ แปลผล 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอน 

1. มีความสามารถในการนํากิจกรรม 4.29 0.531 85.80 มาก 
2. วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุม
ได้ซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

4.29 0.651 85.80 มาก 

รวม 4.24 0.635 84.80 มาก 
      

ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ 
คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี เป็น
กันเองแก่ผู้เข้าร่วมประชุม 

4.45 0.546 89.00 มาก 

      
ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก 

 
สถานที่ประชุม/โสตทัศนูปกรณ์ มี
ความเหมาะสม 

4.13 0.610 82.60 มาก 

ภาพรวมของกระบวนการ 4.27 0.487 85.40 มาก 
ความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการฯ 4.35 0.526 87.00 มาก 
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 ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้จัดงานเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง ความถี่ 
1)  ขอบคุณทีมงานจากม.ศิลปากร 
ดีแล้ว 
 
2)  ห้องประชุมควรจัดแบบโต๊ะประชุมทั่วๆ 
ไป ไม่ใช่แบบนั่งเรียนของนักศึกษา และควรมี
กําหนดการ 
 
3) ช่วงระยะเวลาการจัดอบรม ควรเป็น
ภายหลังทุกคณะวิชา/หน่วยงานประเมิน
ภายในเสร็จแล้ว 
4) ควรพิมพ์รายชื่อกรรมการพร้อมหมายเลข
มือถือและอีเมล์แจกผู้เข้าประชุมด้วย   และ
ควรนําร่างตัวบ่งชี้รอบ 4 ทั้งสกอ. และสมศ. 
มาเสนอที่ประชุม  และกําหนดการที่สมศ. 
เข้าตรวจแต่ละสถาบันมาแสดงด้วย 
 

ฝ่ายจัดงานนําไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 
 
 
 

1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 

 
 ข้อเสนอแนะที่ต้องการให้สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินใหม่ของ สกอ. และสมศ.  
และจัดสัมมนาโดยเชิญวิทยากรจาก สกอ.และสมศ ก่อนจะมีการประเมินรอบ 4 ของสมศ.    

9 

แนวการดําเนินงานเกี่ยวกับ EdPEx ควรให้สถาบันที่ได้ดําเนินการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 
โครงการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาสําหรับคณาจารย์ และบุคลากรใหม่  
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพ 
/ การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2 
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การสํารวจความคิดเหน็ต่อการนาํผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  
บทคัดย่อและฉบับเต็มของแต่ละสถาบันสมาชิกเครือขา่ยภาคตะวนัตก  

ไปใช้ประโยชน์เปน็แนวปฏบิัติที่ดีในการดําเนนิงานดา้นประกนัคณุภาพการศึกษาใน 
ระดับคณะวชิา/หน่วยงาน/สถาบนั 

 
(ระยะเวลาการติดตามข้อมูล 2 เดือนหลังจากการเข้าร่วมโครงการฯ ณ วันที่ 27 พ.ค. 2557) 

 
สถาบนัและคณะวิชา 
ที่นําไปใช้ประโยชน ์

นําไปใช้ประโยชน ์ อื่นๆ 

1. สํานักส่งเสรมิและฝึกอบรม 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กําแพงแสน 

- ด้านการวิจัย ได้กําหนดประเด็น
การวิจัย 
- ด้านการบริหารจัดการ นําแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัยศิลปากรไป
กําหนด KPI และการถ่ายทอดสู่
คณะวิชาและหน่วยงาน 

สรุปแนวทางของมหาวิทยาลัย
ศิลปากรและมหาวิทยาลัยราชภัฎ
เพชรบุรี และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปเสนอ
คณะกรรมการบริหารสํานักสง่เสริมฯ 
กําแพงแสน 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ด้านการวิจัย ได้ทราบถึงแนว
ทางการเขียนข้อเสนอโครงการและ
การต้ังชื่อหัวข้อโครงการวิจัยเพื่อให้
ได้รับทุนวิจัย 

- 

3. มหาวิทยาลยัคริสเตียน - ด้านการบริหารจัดการ  
- การบูรณาการด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม 
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
พัฒนารูปแบบกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อชุมชนมากขึ้น 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชาและหน่วยงาน 

4. มหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขต
กาญจนบุร ี

- ไม่ได้นําไปใช้ประโยชน์ นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ปรับกระบวนการและนําไปเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

 

6. มหาวิทยาลยัราชภัฎเพชรบุรี - ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
- ด้านการบริหาร 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชาและหน่วยงาน 

7. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครปฐม 

คู่มือการประกันคุณภาพ นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 
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สถาบนัและคณะวิชา 
ที่นําไปใช้ประโยชน ์

นําไปใช้ประโยชน ์ อื่นๆ 

8. วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า 
จังหวัดเพชรบุรี 

ด้านการบริหาร การนําองค์กรที่มุ่ง
ส่งเสริมการร่วมเรียนรู้การพัฒนา
ศักยภาพและประสบการณ์เพื่อร่วม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเชิง
ประจักษ์อย่างต่อเนื่อง 

นําไปเผยแพร่แก่คณะวิชาและ
หน่วยงาน 

9. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
จักรีรัช 

- การบูรณาการด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริหารจัดการ ด้าน
การบริการวิชาการแก่สังคม และ
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 

- 

10. สถาบันการพลศึกษา วิทยา
เขตสุพรรณบุร ี

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
- ด้านการบริหาร 
- การบูรณาการด้านการเรียนการ
สอน ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
ระดับคณะวิชาและหน่วยงาน 

11. วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ราชบุรี 

- ด้านการเรียนการสอน - 

12. คณะศิลปกรรมการผลิตสื่อ 
สถาบันกันตนา 

- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 

13. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
ของวิทยาเขตกําแพงแสนได้เสนอ
แนวทางการนํากรรมการมาตรวจ
ประเมินแบบเข้มข้นเพื่อนําผลมา
ปรับปรุงพัฒนาวิทยาเขตในทุกๆ 
ด้าน 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรคณะวิชา
และหน่วยงาน 
และนําไปใช้ประโยชน์ในหลักสูตรที่
สังกัดศูนย์ 

14. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

- ด้านการเรียนการสอน 
- ด้านการวิจัย 
- ด้านบริการวิชาการแก่สังคม 
- ด้านการบริหาร 
- ด้านการเรียนการสอน ด้านการ
บริการวิชาการแก่สังคม และด้าน
ศิลปวัฒนธรรม 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 
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สําหรับหน่วยงานอื่นที่ไม่ได้ระบุช่ือหน่วยงาน ได้นําแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไปใช้

ประโยชน์ และเผยแพร่สู่บุคลากรในระดับคณะวิชาและหน่วยงาน ดังนี้ 
1) มีแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนําไปใช้พัฒนางานประกันคุณภาพเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์ต่อไป (ความถี่ 1) 
2) ด้านการวิจัย มีการแลกเปลีย่นเรียนรู้เพื่อนําไปพัฒนางานวิจัย (1) 
3) ด้านการบริหารจัดการ (2) 
4) ด้านการเรียนการสอน พัฒนาระบบสื่อ และระบบโสตฯ (1) 
5) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม (1) 
6) รูปแบบของการอบรม เครือขา่ยด้านการสร้างสรรค์ การแสดงดนตรี และนาฎศิลป์ (1) 
7) ด้านการเรียนการสอน (1) 
8) ด้านบริการวิชาการแก่สังคม (1) 
9) นําแนวคิดไปเป็นแนวทางปฏิบัติแต่ยังไม่เป็นรูปธรรม (1) 

สถาบนัและคณะวิชา 
ที่นําไปใช้ประโยชน ์

นําไปใช้ประโยชน ์ อื่นๆ 

15. คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

การประยุกต์ใช้ Drop box เพื่อการ
จัดการข้อมูลภาควิชาเทคโนโลยี
เภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร (สามารถ
ทํางาน/ใช้ข้อมูลได้พร้อมกันครั้งละ
หลายคน แม้อยู่ต่างที่กัน) 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 

16. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 

การประยุกต์ใช้ Drop box ในการ
จัดการข้อมูล ของคณะเภสัชศาสตร์ 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 

17. คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ 

การประยุกต์ใช้ Drop box ในการ
จัดการข้อมูล ของคณะเภสัชศาสตร์ 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในคณะ
วิชา 

18. คณะดุริยางคศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

การบูรณาการด้านการเรียนการ
สนอ ด้านการบริการวิชาการแก่
สังคมและด้านศิลปวัฒนธรรม 
โครงการ 9 บวร นําความรู้สู่ชุมชน 

- 

19. สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

การประยุกต์ใช้ Drop box ในการ
จัดการข้อมูล ของคณะเภสัชศาสตร์ 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายในแก่
หน่วยงาน 

20. ศูนยค์อมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร 

ด้านการบริหาร แนวทางการจัดการ
สาสนเทศด้านงานประกันคุณภาพ 

นําไปเผยแพร่แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 
และมีการจัด KM ภายในหน่วยงาน 

21. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ด้านการบริหารจัดการ นําไปเผยแพร่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



1 
 

โครงการบริการวิชาการ  
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลัยศลิปากร 

********************** 
 

ชื่อโครงการ โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” 

 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการศึกษา 
      (โปรดระบุรายละเอียด) ............................................................................... 
 [  ] ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ 
      (โปรดระบุรายละเอียด) ............................................................................... 
 [√] ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ 

• ส่งเสริมการจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างบุคลากรให้มีทักษะและขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

 [√] ยุทธศาสตร์ด้านบริการวิชาการ 
• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม โดยการให้บริการวิชาการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

  
ตอบสนองต่อพันธกิจ 
 [  ] พันธกิจด้านการเรียนการสอน   [  ] พันธกิจด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์ 
 [√] พันธกิจด้านการบริหารจัดการ   [  ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/สุขภาพ 
 [√] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากร  [  ] พันธกิจด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
 [√] พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
 
ตอบสนอง/สอดคล้องกับแผน 
 [√] แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2556-2563 (ปรับแผน) 
 
ประเภทโครงการ 
 [√] โครงการสนับสนุนนโยบาย/พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 [√] โครงการพัฒนาความรู้ตามสายงานของบุคลากร 
 [√]โครงการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทั่วไป 
 
หน่วยงานรบัผิดชอบ 
 งานการจัดการความรู้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับคณะวิชาและ
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาชิกสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
ผู้ประสานงาน 
 นางสาวอัญชนา คล่องไชยชน นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

นางสาววรนุช  พุ่มเรือง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานจัดการความรู้ สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  
โทรศัพท ์02-8497506 ต่อ 31322, 31324 



2 
 

 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา ได้มีนโยบายส่งเสริม และสนับสนุนการดําเนินการเรื่องการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management)  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดการจัดการความรู้ภายในคณะวิชา/หน่วยงาน และนําองค์
ความรู้ไปสู่การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร ในระดับคณะวิชา/หน่วยงาน และสถาบัน เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม 4 พันธกิจ ได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการ
ทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม  ซึ่ งในการพัฒนาองค์ความรู้นั้นนําไปสู่ “องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization)  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
ในมาตรา 11 ระบุว่า “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ําเสมอ” 

ด้วยเหตุผลข้างต้นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก จึงได้ร่วมกันทําความตกลงและลงนามความ
ร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดี โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
เฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  ที่ผ่าน
มา ซึ่งสมาชิกเครือข่ายทั้งหมดประกอบด้วย 24 สถาบัน มีหน้าที่ร่วมกันในการช่วยเหลือสนับสนุน/ พัฒนาระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์วิธีการดําเนินงานที่เป็นแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการจัดกิจกรรมร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมทั้งในระดับสถาบันการศึกษา คณะวิชา หน่วยงานเทียบเท่า และรวมถึงนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน 
ร่วมกันส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ก่อให้เกิดประโยชน์
และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพในการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าวประสบความสําเร็จตามเจตนารมณ์ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงเป็นเจ้าภาพ ในการจัดโครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 
ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 
2557 ณ ห้องประชุม 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต
พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี/ปัญหา/อุปสรรค/จุดที่
ควรพัฒนา ด้านประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบัน จากผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) บอกเล่าประสบการณ์ วิเคราะห์และช้ีแจงความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรคที่ได้จากการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อหาแนวทางการปฏิบัติที่ตรงกัน และมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างคณะวิชา/หน่วยงาน
และสถาบัน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และจัดทําเอกสารหลักฐานเตรียมรองรับการประเมินคุณภาพภายใน ประจําปีการศึกษา 
2556  ทําให้มีผลพัฒนาการที่ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อสร้างเวทีและจัดกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ภาคตะวันตก 

2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ แก่บุคลากรที่
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

3. เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

4. เพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดี/วิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบัน 
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ค่าเป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
1.1 บุคลากรได้รับความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดําเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 
1.2 เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ภาคตะวันตก 

2. เป้าหมายเชิงปริมาณ 
2.1 ผู้เข้าร่วมโครงการพึงพอใจในความรู้ที่ได้รับไม่น้อยกว่าร้อยละ 85.50 
2.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 83.00 

 
กลุ่มเป้าหมายจํานวน 130 คน  

1. สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน ในสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดมศึกษาภาค
ตะวันตก  (23 สถาบัน) (80 คน) 

2. บุคลากรที่รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบันของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร (14 คณะวิชา/7 หน่วยงานเทียบเท่า/11กอง) (หน่วยงานละ 2 คน) 

3. เจ้าหน้าที่สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 9 คน 
4. วิทยากร 3 คน 
5. ประธานเปิดงาน 1 คน 

 
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม 
 ผู้บริหาร/คณาจารย์ บุคลากรที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในระดับคณะวิชา ภาควิชา 
และหน่วยงานจากสมาชิกสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา 
 
โครงสร้างหลักสูตรและวิธีดําเนินการ 
 หัวข้อหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 

1. นําเสนอ และร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/กระบวนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และสมาชิกเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาคตะวันตก 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสําเร็จ และปัญหาที่พบจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
บุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษา 

 
วิทยากร 1)  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
       มหาวิทยาลัยศิลปากร 
  2)  สมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 
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แผนดําเนินการ 

 
ขั้นตอนการดําเนินกิจกรรม 

 

 
เม.ย. 57 

 
พ.ค. 57 

 
มิ.ย. 57 

 
ก.ค. 57 

1. เสนอขออนุมัติโครงการ     
2. เตรียมดําเนินการและประชาสัมพันธ์

โครงการ 
    

3. ดําเนินการจัดโครงการ  27 พ.ค 57   
4. เคลียค่าใช้จ่าย     
5. ประเมินผลโครงการ     
6. นําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้บริหาร

และเผยแพร่สู่สาธารณชน 
    

 
ตัวชี้วัดผลสําเร็จจากการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด หน่วยนับ 
2557 

แผน ผล 
ผลลัพธ์    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- ผู้เข้ารับบริการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ

วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากการบริการ 

 
ร้อยละ 

 
ร้อยละ 

 
83.00 

 
85.50 

 

ผลผลิต    
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- จํานวนผู้เข้ารับบริการ 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ความพึงพอใจของผู้รับบริการในกระบวนการให้บริการ 

ตัวชี้วัดเชิงเวลา 
- งานบริการวิชาการแล้วเสร็จตามระยะเวลา 

ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน 
- ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร 

 
คน 
 

ร้อยละ 
 
ร้อยละ 

 
บาท 

 
130  

 
85.50 

 
100.00 

 
113,540.00  
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กําหนดการ 

โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance)  
ระหว่างเครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก”  

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม  2557 ระหว่างเวลา 8.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชมุ 114 ชั้น 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ 

***************************************** 
 

 

เวลา หัวข้อ 
8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน 
9.00 น. – 9.15 น. พิธีเปิด ประธานกล่าวเปิดงาน 

โดย ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร  
9.15 น. – 12.00 น. 
 

 ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงาน/กระบวนการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร  และสมาชิก
เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ภาคตะวันตก 

อภิปรายร่วม โดย 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  
                รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  
                มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2) สมาชิกเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก 
13.00 น. – 16.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความสําเร็จ และปัญหาที่พบจากการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิทยากร    โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล  
              รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา                    
              มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
พิธีปิด 

หมายเหตุ :        รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.00 – 10.15 น.  และเวลา 14.00 – 14.15 น. 
                      และอาหารกลาง เวลา 12.00 – 13.00 น. 

 
 
ระยะเวลาและสถานที่ 
 วันอังคารที่ 27  พฤษภาคม  2557 ณ ห้องประชุม 114 ช้ัน 1 คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ 
มหาวิทยาลัยศลิปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร ์นครปฐม 
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งบประมาณ 
 งบประมาณแผ่นดินปีงบประมาณ 2557 งบเงินอุดหนุนโครงการบริการวิชาการแก่สังคม โครงการ “การ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านประกันคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” สํานักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 113,540 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

ประมาณการงบประมาณและค่าใช้จ่ายโครงการ 
โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance)  

ระหว่างเครือข่ายประกันคณุภาพการศกึษา สถาบนัอุดมศึกษา ภาคตะวันตก”  
 

 
1. ค่าตอบแทน           13,800.00 บาท 
 

- ค่าวิทยากร (จํานวน 6 ช่ัวโมง x 600 บาท x  3 คน)          10,800.00 บาท  
 - ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ         3,000.00 บาท 
  
2. ค่าใช้สอย          43,200.00 บาท 

- ค่าอาหารกลางวัน       24,000.00 บาท 
(150 บาท x 160 คน x 1 มื้อ) 

- อาหารว่างและเครื่องดื่ม       11,200.00  บาท
 (35 บาท  x  160 คน  x  2 มื้อ) 

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (1,500 บาท x 3 คน)      4,500.00 บาท 
- ค่าสถานที ่          3,500.00 บาท 

3. ค่าวัสดุ           54,300.00 บาท   
- ค่าวัสดุและอุปกรณ์        8,000.00 บาท 

 - ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์        8,000.00 บาท 
- ค่าเข้าเล่ม/ถ่ายเอกสาร        8,000.00 บาท 
- ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง         1,500.00 บาท 
- ค่าทํากระเป๋าเอกสาร (180 บาท x 160 คน)    28,800.00 บาท 
 

4. ค่าสาธารณูปโภค             1,200.00 บาท 
- ค่าไปรษณีย์          1,200.00 บาท 
 

5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ             1,040.00 บาท 
   

รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน  113,540.00 บาท  (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)    
หมายเหตุ :  ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีเวทีการจัดกิจกรรมร่วมกัน ก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ภาคตะวันตก 

2. บุคลากรที่ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน มีความรู้ ความ
เข้าใจ และเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้ทางด้านประกันคุณภาพฯ  

3. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

4. มีแนวปฏิบัติที่ดี/วิธีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบัน 

 

การส่งแบบตอบรับ/ติดต่อสอบถาม 

 การสมัครไม่เสียค่าใช้จ่าย  สําหรับข้าราชการสามารถเข้ารับการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ 

 โปรดกรอกใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที ่ 16 พฤษภาคม 2557  และส่งทางโทรสาร 
หมายเลข  0-2-849-7506 หรือ email address : suqa.su@gmail.com   

 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถาม ได้ที่ นางสาวอัญชนา  คล่องไชยชน  หรือ
นางสาววรนุช  พุ่มเรือง  โทรศัพท์ 0-2849-7500  ต่อ 31322 และ 31324  โทรศัพท์/โทรสาร 0-2849-7506 หรือ  
email address  :  suqa.su@gmail.com สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

 ท่านสามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา http: 
www.qa.su.ac.th  

 

 

 

 































 
ตอนที่ 3 
 

ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้จัดงานเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต่อไป 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

ท่านต้องการให้ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต่อไปเรื่องใด 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 
 

***ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แบบประเมิน 

โครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) 
ระหว่างเครอืขา่ยประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันอุดศึกษา ภาคตะวันตก” 

วันองัคารที ่27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  
ณ หอ้งประชุม 114 ชั้น 1  คณะอักษรศาสตร ์อาคารวชริมงกฎุ พระราชวงัสนามจันทร์  

 

 

ตอนที่ 1 
โปรดทําเครื่องหมาย ลงในช่อง  ที่ตรงกับความเป็นจริง 

 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ   1.  ชาย 2.  หญิง 
2.   สถานภาพ  1.  ผู้บริหาร     2.  อาจารย์ 3.  ผู้ปฏิบัติงาน 
3.   หน่วยงาน    1.  ภายใน 2.  ภายนอก 

 
 

ตอนที่ 2 
 

ประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 

หัวข้อประเมิน 

ระดับ 
มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ความพึงพอใจในกิจกรรม 

1.  เกิดกิจกรรมร่วมกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ก่อให้เกิดความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริม
สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 

     

2. เกิดแนวปฏิบัติที่ดี/วิธีการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพระดับคณะวิชา/หน่วยงานและสถาบัน 

     

3.  นําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในคณะวิชา/
หน่วยงาน/สถาบัน 

     

 



 

หัวข้อประเมิน 

ระดับ 

มาก 
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

 ด้านกระบวนการ – วิทยากรและการให้บริการ 

1.  วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในการนํากิจกรรม      

2.  วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมได้ซักถาม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน   

     

3.  คณะทํางานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี เป็นกันเองแก่
ผู้เข้าร่วมประชุม  

     

4.  สถานที่ประชุม/โสตทัศนูปกรณ์ มีความเหมาะสม        

5.   ท่านมีความพึงพอใจในภาพรวมของ
โครงการฯ ระดับใด 

     

 
 
ตอนที่ 3 
 

ข้อเสนอแนะต่อคณะผู้จัดงานเพื่อนําไปปรับปรุงการจัดอบรมในครั้งต่อไป 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

ท่านต้องการให้ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดอบรมครั้งต่อไปเรื่องใด 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 โปรดระบุชื่อสถาบัน/คณะวิชา................................................................................ 

 สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงาน ได้นําผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ไปใช้ประโยชน์เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
คณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน อย่างไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

      ด้านการเรยีนการสอน.............................................................................. 
     ………………………………………………………………………………………………….…….… 

      ด้านการวิจัย………………………………………………………………………….………. 
     …………………………………………………………………………………………….……………. 

      ด้านบริการวิชาการแก่สังคม.....................................................................                   
      .......................................................................................................................... 

       ด้านการบริหาร......................................................................................... 
     .......................................................................................................................... 

      การบูรณาการด้านการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
และด้านศิลปวัฒนธรรม…………………………………………………………………….……….. 
     …………………………………………………………………….…………………………….…….. 

      อื่นๆ ......................................................................................................... 
………………………………………………………….……………………………………………………. 

 ได้นําไปเผยแพร่แก่คณะวิชา/หน่วยงาน 

 สถาบัน/คณะวิชา/หน่วยงานไม่ได้นําผลงานแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices) 
ไปใช้ประโยชน์ 

             อื่นๆ .........................................................................................................  
***ขอขอบคุณในความร่วมมือของทุกท่าน*** 

การติดตามคณะวิชา/หน่วยงาน/สถาบัน ในการนําผลงานแนวปฏิบัติที่
ดี (Best Practice) บทคัดย่อและฉบับเต็มของแต่ละสถาบันสมาชิกเครือข่ายภาค
ตะวันตก (ฉบับวันลงนามความร่วมมือเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบันการศึกษา ในวันที่ 25 มีนาคม 2557)  ไปใช้เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชา/
หน่วยงาน/สถาบัน 
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Share & Learn : QA
เครือขายประกันคณุภาพการศึกษา

สถาบันอดุมศึกษา ภาคตะวันตา

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2557





หม่อมหลวงชูชาต ิกาํภู

อดตีอธิการบด ีมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

 ( 2 สิงหาคม 2508 – 31 ตุลาคม 2510)

ผู้ริเร่ิมการก่อตั้งวทิยาเขตกาํแพงแสน





ศ.ดร.วฒันา เสถยีรสวสัดิ์

20ม.ค.2519-31ม.ีค.2523

ผศ.ดร.อรุณ จันทนโอ

1เม.ย.2523-5ม.ค.2524

รศ.ดร.สําอาง ศรีนิลทา

6ม.ค.2524-7ก.ค.2525

ผศ.ดร.สุทศัน์ ศรีวฒันพงศ์

8ก.ค.2525-18ม.ิย.2527

ผศ.ไพบูรณ์ ไพรีพ่ายฤทธ์ิ

19ม.ิย.2527-31ก.ค.2529

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน

1ส.ค.2529-7ม.ิย.2533

รศ.ดร.ยงยุทธ โอสถสภา

18ม.ิย.2533-7ม.ิย.2535

ผศ.พุม ขําเกลีย้ง

8ม.ิย.2535-20ม.ิย.2537

รศ.พนัธ์ุ ช. พหลโยธิน

21ม.ิย.2537-7ม.ิย.2539

รศ.ดร.วชัิย ก่อประดษิฐ์สกลุ

  8ม.ิย.2539-7ม.ิย.2545

ผศ.ดร.เชาวลติ ฮงประยูร

  2ม.ีค.2550-19ม.ีค.2554

รศ.ดร.ธงชัย มาลา

 8ม.ิย.2545-1ม.ีค.2550



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



เร่ิมจดัการเรียนการสอนคร้ังแรก เมือ่วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2522



ภาพถ่ายจากดาวเทยีม มกราคม 2554

ไปกรุงเทพฯ และนครปฐม ไปสุพรรณบุรี









จาํนวนนิสิต

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

วทิยาเขตกาํแพงแสน

นิสิตระดบัปริญญาตรี

ภาคปกติ 6282
ภาคพเิศษ 2349

รวม 8631
นิสิตระดบัปริญญาโท

ภาคปกติ 528
ภาคพเิศษ 203

รวม 731
นิสิตระดบัปริญญาเอก

ภาคปกติ 233
ภาคพเิศษ 108

รวม 341
รวมทั้งหมด  9,703  คน



การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกาํแพงแสน



วัตถุประสงคของการดําเนินงานประกันคุณภาพ



กระบวนการประกันคณุภาพ

ควบคุม

ตรวจสอบ

ประเมิน
คุณภาพ



ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา



กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

              

       กระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพของมหาวิทยาลัย มีการประสานงานแลกเปล่ียนขอมูล

ใ ห คํ า ป รึ ก ษ า  แ ล ะ ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น ส ง เ ส ริ ม 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน



นโยบายดานประกันคุณภาพการศึกษา
1.  จัดใหมีระบบและกลไกในการใหความรู และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา
แกผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

2. สนับสนุนและสงเสรมิใหทุกหนวยงาน มีการจัดทาํระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกระดับ เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา

3. เรงพัฒนาศักยภาพทางการบริหารโดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมอืในการ
สนับสนนุการบริหารจดัการ  การจัดการศึกษา  การควบคุม การบริการ และการ
ประกันคุณภาพการศกึษาใหสามารถสนองตอระบบการประกันคณุภาพทัง้ระบบ

4. จัดใหมีระบบการติดตาม ประเมินในกิจกรรมการมสีวนรวมดวนการประกัน
คุณภาพการศกึษาของผูมีสวนไดสวนเสียของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน 



นโยบายดานประกันคุณภาพ (ตอ)

5. พฒันาเครือขายความรวมมือระหวางหนวยงานภายในของทั้งระดับวิทยาเขต ระดบัคณะ
วิชา ระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล กับบุคคล องคกร หรือหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา

6. สงเสริมใหมกีารเผยแพรขอมูลขาวสาร และกิจกรรมประกนัคุณภาพการศึกษา ของทั้ง
ระดับสถาบัน ระดับคณะวิชา ระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล แกนักศึกษาและประชาคม 
โดยผานชองทางการส่ือสารรูปแบบตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย

7. สงเสริมการนําผลการประกันคุณภาพมาใชพฒันาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัตงิานอยาง
ตอเนื่อง และสงเสริมใหนักศึกษานาํกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในกิจกรรม
นิสิต

8. สนับสนุนการนําผลประกันคุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online



คณะกรรมการดานประกันคุณภาพ

คณะกรรมการประจําวิทยาเขตกําแพงแสน

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับวิทยาเขต

คณะกรรมการเครือขายการประกันคุณภาพ

คณะอนุกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาเขต
กําแพงแสน

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ คณะ สํานัก สถาบนั 



คณะกรรมการเครือขายประกันคุณภาพ
การลงนามเครือขายประกันคุณภาพ ระดบัสถาบันการศึกษา และระดบันิสิต และการประชุม (วาระสัญจร)



คูมือการประกันคุณภาพ
คูมือเลมน้ี เปนเลม

ที่วิทยาเขตจัดทํา

ข้ึนเพื่อเปนแนว

ปฏิบัติในเรือ่ง

เอกสารหลักฐาน

ประกอบเกณฑ

มาตรฐานแตละตัว

บงช้ี ทั้ง สกอ.และ 

สมศ.



พัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนดานประกันคุณภาพ เกณฑการดําเนินงานเพื่อความเปนเลิศ  (EdPEx)

เมื่อวันท่ี 10 พฤษภาคม 2556 



การจัดทํารายงานประเมินตนเอง
การจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) วิทยาเขตกําแพงแสน

วันที่ 25 – 26 กรกฎาคม  2556



โครงการรางวลัคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพแสน

วันที่  16 ตุลาคม  2556



การพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ
โครงการแลกเปล่ียนเรียนรูดวนประกันคุณภาพสําหรบัอาจารยและบุคลากรใหม

เมื่อวันที่  17 ธันวาคม  2556



การประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขตกําแพงแสน

วันที่ 13 – 16  สงิหาคม  2556



การพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพ
โครงการฝกอบรมผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2

เมื่อวันที่ 26-28 มีนาคม 2557



โครงการ ๙ บวร
เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจา้อย ูห่วั

รองศาสตราจารย ดร.สมบัติ  ชิณะวงศ

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กําแพงแสน



โครงการ ๙ บวร
1 ช่วย 9 : ช่วยกา้วพฒันา



ผลการดําเนินงานที่ผานมา
องคประกอบ ผลการประเมินของคณะกรรมการ

ป 2553 ป 2554* ป 2555

คาเฉลี่ยรวม สกอ. 24 ตัว 4.63 3.80 4.51

คาเฉลี่ยรวม สมศ 38 ตัว 4.22 4.05 4.49

องคประกอบท่ี 1  ปรัชญา วิสัยทัศน วัตถุประสงคฯ 4.00 4.00 5.00

องคประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 4.42 4.02 4.25

องคประกอบท่ี 3  กิจกรรมพัฒนานิสิต 5.00 3.67 4.33

องคประกอบท่ี 4  งานวิจัย 5.00 4.48 4.17

องคประกอบท่ี 5  การบริการวิชาการแกสังคม 5.00 5.00 5.00

องคประกอบท่ี 6  การทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม

5.00 4.00 5.00

องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 4.50 3.50 4.68

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 4.00 5.00

องคประกอบท่ี 9 ระบบกลไกลและการประกัน

คุณภาพ

4.00 3.88 4.24



ขอขอบพระคุณค่ะ



โครงการ “Share & Learn” :QA
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบล  สมทรง

รองอธิการบดฝี่ายยุทธศาสตร์ความเข้มแขง็ชุมชน

วนัท ี27 พฤษภาคม  2557  

ณ ห้องประชุม 114 ชัน 1 คณะอกัษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกฎุ มหาวทิยาลยัศิลปากร



ประวตัมิหาวทิยาลยัราชภัฏเพชรบุรี

พ.ศ. 2469 จดัตังโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรม ทตีาํบลอู่เรือ จงัหวดัราชบุรี โดยเปิดสอน

ั ื ั ีครังแรกเมอืวนัท ี1 เมษายน 2469

พ.ศ.   2519 วทิยาลยัครูเพชรบุรีได้รับการยกฐานะขนึเป็นสถาบันอุดมศึกษาตาม

พระราชบัญญตัิวทิยาลยัครู พ.ศ. 2518 และเปิดสอนระดบัปริญญาตรี  สาขาวชิา

การศึกษา

พ.ศ.  2528 เปิดสอนระดบัอนุปริญญาสาขาวชิาศิลปศาสตร์ และสาขาวชิาวทิยาศาสตร์

พ.ศ.  2535 พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอย่หัว ทรงพระกรณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามพ.ศ.  2535 พระบาทสมเดจพระเจาอยูหว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯพระราชทานนาม

วทิยาลยัครูว่า “สถาบันราชภฏัเพชรบุรี”

พ ศ   2547 พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัราชภฏั  พ ศ  2547  ได้รับการลงพระพ.ศ.  2547 พระราชบญญตมหาวทยาลยราชภฏ  พ.ศ. 2547  ไดรบการลงพระ

ปรมาภไิธยและประกาศในราชกจิจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎกีา  เมอืวนัท ี 10  มถิุนายน  

2547 ยกฐานะเป็นมหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบรี2547 ยกฐานะเปนมหาวทยาลยราชภฏเพชรบุร



โครงสร้างการบริหารของมหาวทิยาลยั



กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษา



กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

นโยบายสภามหาวทิยาลยั “พฒันาคุณภาพการบริหารจดัการสู่องค์กรแห่งคุณภาพ
โ ใ ้ ไ ป ั ใ ้ ป็ ่ ึ ิโดยใช้กลไกการประกนัคุณภาพบูรณาการให้เป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร

ตามหลกัธรรมาภบิาลและปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  เพอืนําไปสู่การเป็นเมอืง

ิ ั ”มหาวทิยาลยั”
คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา  ระดบัต่างๆ

หน่วยงานรับผดิชอบ (งานมาตรฐานและประกนัคุณภาพการศึกษา)



์

5 4.9
4.895 5

ปรัชญา ปณิธาน วตัถุประสงค์ และ

แผนดาํเนินการ

4.34

3

4.21

4.5
4.89

4.1

3

4 การผลิตบณัฑิตนโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 

2553 2554 2555

4
5

4.54.69 1

2

3

กิจกรรมการพฒันานกัศึกษาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

5 4.9
4.54.69

0

1

5

5

3.29

5
3.95

5
การวจิยัการเงินและงบประมาณ

4.6

การบริการวชิาการแก่สงัคมการบริหารแล การจดัการ
5

55

5

5
4.74 4.67
4.51

การบรการวชาการแกสงคม

การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม

การบรหารและการจดการ



4.47 3.90 4.28
4.64 4.63

4.18 4.46

IQA ปี 53 IQA ปี54 IQA ปี55

4.55 4.48 4 29
4.69 4.59

3 89 3 87

4.00 4.16 4.06
4.34

4.18
4.394.39

3.98 3.84
4.29

3.80 3.83
3.89 3.87

4.794.79

4.65 3.88 4.59
3.57 4.29 3.52 3.93 4.64 4.70 4.56 4.07

4.644.64



KnowledgeKnowledge

POLICYPOLICY AssessorAssessorPromotionPromotion

NetworkNetwork



การตรวจประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม



การตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน



การตรวจประเมนิระดบัคณะ/สาขาวชิา



การให้ความรู้กบับุคลากร นักศึกษา พฒันาผู้ประเมนิ

อบรมผู้ประเมินหลกัสูตร 2 สําหรับผู้ไม่มีประสบการณ์

แลกเปลียนเรียนรู้เกณฑก์ารประกนัคุณภาพการศึกษา



Network

สร้างเครือข่าย EdPEx ในระดบัผ้บริหารสรางเครอขาย EdPEx ในระดบผูบรหาร

สร้างเครือข่ายคณาจารย์

( QA )ผู้ปฏิบัติงาน (เครือข่ายแผนฯ เครือข่าย QA )



การสร้างเครือข่าย



Promotion

การสนับสนุน  จูงใจ

การสร้างบรรยากาศ

รางวลั good Practicesg
Tool
ค่าตอบแทนคาตอบแทน



การคดัเลอืกแนวปฏิบัตทิดี ีGood Practices



การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีุรนารี

ศึกษาดูงานมหาวทิยาลยัขอนแก่น



การบริหารจดัการฐานข้อมูลประกนัคุณภาพการศึกษา



Road Map to Quality
AUNQA   :  ASEAN University Network   Quality Assurance 
EdPEx : Education Criteria for Performance Excellence

เขา้สู่การประกนัคุณภาพ
อาเซยีนใช้เกณฑเ์หมอืนกนั 

ป ป็ ี่ ั
ปีการศึกษา 2558

AUN (ประกนัอาเซยีน)10 ประเทศและเป็นทยีอมรบั
ในการจดัการศึกษาในอาเซยีน
IQA และ EQA อยใ่นระดบัดี ปีการศึกษา 2557

EdPEx (คุณภาพสู่ความเป็นเลศิ)

IQA และ EQA อยใูนระดบด
มาก
เปลีย่นเกณฑก์ารพฒันาสู่

็ ิ

ปการศกษา 2557

ความเป็นเลศิ
ประเมนิทุก 5 ปี ปีการศึกษา 2554 -

2558
EQA (ประเมินภายนอก) 

ประเมนิทกุปีการศึกษาปีการศึกษา 2553 

2558
ปจัจุบนั

IQA (ประเมนิภายใน)

ุ ปการศกษา 2553 -
2556





Thank youThank you



ภาพกิจกรรม 
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