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คํานาํ 

 

 แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนี้จัดทําขึ้น
เพื่อแสดงถึงวิธิการปฏิบัติงาน (Good Practice) ของคณะวิชาและหน่วยงาน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และให้หน่วยงานอื่นได้นําไปใช้ประโยชน์  ซึ่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นส่วน
หนึ่งของการการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยรวบรวมและจัดหมวดหมู่ขององค์ความรู้   

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยสํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาตระหนักถึงความจําเป็นของการจัดการ
ความรู้ จึงได้จัดโครงการ “Share & Learn : QA (Quality Assurance) ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันตก” ขึ้น เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะวิชาและหน่วยงาน มีเวทีได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นในการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา  

ผู้จัดทําหวังว่าแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ฉบับนี้จะส่งเสริมให้บุคลากรในระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจอีกทางหนึ่ง 

 

 

                   รศ.ดร.วศิน  อิงคพัฒนากุล 

       รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

                       ผูร้ับผิดชอบโครงการ 

                  มิถุนายน  2557 
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บทนํา 

นิยาม แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)   

Best  Practice1 คือ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สําเร็จ ซึ่งเป็นผลมาจากการนํา
ความรู้ไปปฏิบัติจริง แล้วสรุปความรู้และประสบการณ์นั้น เป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดของตนเอง (บูรชัย  ศิริมหา
สาคร,2548)   

Best  Practice2 จึงเป็นบทสรุปของวิธีการปฏิบัติที่เป็น Tacit Knowledge (ความรู้ในตัวคน) ซึ่ง
เผยแพร่เป็น Explicit Knowledge (ความรู้ที่ปรากฏให้เห็นชัดแจ้งในรูปแบบต่างๆ) เพื่อให้ผู้อ่ืนได้นําไป
ทดลองปฏิบัติ 

Best Practices3 ในความหมายที่เป็น “Tacit Knowledge” ก็แสดงว่า ไม่ได้มีวิธีการ “ที่ดีที่สุด” 
เพียงวิธีเดียวเท่านั้น ไม่มีวิธีการที่เป็น “The Best” หรือ “คําตอบสุดท้าย” อย่างที่หลายท่านเข้าใจ แต่เป็น
การใช้คําว่า “Best” ในเชิงที่ว่า “Best” สําหรับเหตุการณ์หรือกรณีนั้นๆ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
หากท่านเป็นผู้ฟังท่านจะต้องฟังให้ได้ทั้งหมด ไม่ใช่ฟังแบบจับจดหรือฟังแบบสรุปความ หากแต่ต้องเป็นการฟัง
แบบ "Deep Listening" จึงจะเข้าใจ "Storytelling" ที่กําลังฟังอยู่นี้ เพราะนี่คือ Tacit Knowledge ที่ได้จาก
การแชร์ Best Practices (ดร.ประพนธ์ ผาสุขยืด) 

Best Practice4   ไม่ใช่คําตอบในการแก้ไขปัญหาขององค์กร แต่ Best Practice เป็นแนวทางของ
การสร้างสรรคใ์นการปรับปรุงองค์กร เป็นการประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะความต้องการโดยเฉพาะ ที่มผีลต่อ
การดําเนินงานขององค์กรอย่างน่าต่ืนใจ นําไปสู่การลดเวลา ลดต้นทุน การปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลกําไร
อย่างก้าวกระโดด (สถาบันเพิ่มผลผลิต) 

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
1
 แหล่งที่มา : http://www.dol.go.th/KMDOL/articles/artic_bestPrac.htm. (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557). 

2 เรื่องเดียวกัน 

3แหล่งที่มา : http://www.gotoknow.org/posts/366868 . (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557). 

4 แหล่งที่มา : http://www.ftpi.or.th/ความรการเพมผลผลต/BestPractices/tabid/61/language/th-TH/Default.aspx. 
(วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557). 
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Best Practice สามารถเกิดขึ้นได้หลายช่องทาง5   
 1. เกิดจากบุคคล อันมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ภาวะผู้นําของผู้บริหารที่มุ่งหวังความสําเร็จ 

คิดเชิงอนาคต  คิดเพื่อเปลี่ยนแปลง ส่วนผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้จากการเรียนรู้ในการปฏิบัติ  

การคิดริเริ่มสร้างสรรค์  การแก้ปัญหาการทํางาน การให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร หรืออาจจะเกิดแนวคิดจาก

คําปรารภของคณะกรรมการ  ของผู้ปกครอง ของประชาชน หรือผู้รับบริการ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์วิธีการ

ใหม่ หรือที่ดีกว่า 

 2. เกิดจากปัญหาอุปสรรค ในการบริหารจัดการทั้งระบบ ทั้งปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต 

ไม่ได้ตามเป้าหมาย ความกดดันจากผู้รับบริการ การขับเคลื่อนนโยบายของผู้บริหารระดับสูง ภาวะข้อจํากัด

ของทรัพยากรทางการบริหาร ภาวะวิกฤติ ทําให้มีการแสวงหาแนวทาง กระบวนการ วิธีการท่ีดีกว่า เพื่อให้ได้

ผลผลิตความสําเร็จสูงสุด 

 3. เกิดจากแรงขับเคลื่อนการพัฒนา  ค้นหาวธีิใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิต กําไร หรือสร้างความพึงพอใจให้

ผู้รับบริการ เสริมสร้างประสทิธิภาพขององค์การ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
5 http://www.oknation.net/blog/print.php?id=532599. (วันที่ค้นข้อมูล : 11 มิ.ย. 2557). 
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การถอดบทเรยีนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
 

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็นระหว่างบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะวิชาและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้แทนของคณะวิชา จํานวน  12 คณะวิชา และหน่วยงาน
ศูนย์/สถาบัน/สํานัก จํานวน 4 หน่วยงาน  และสํานักงานอธิการบดี จํานวน 4 กอง  ดังนี้ 

1) คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
2) คณะโบราณคด ี
3) คณะมัณฑนศิลป์ 
4) คณะอักษรศาสตร์ 
5) คณะวิทยาศาสตร์ 
6) คณะเภสัชศาสตร์ 
7) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
8) คณะดุริยางคศาสตร์ 
9) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
10) วิทยาลัยนานาชาติ 
11) คณะวิทยาการจัดการ 
12) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
13) บัณฑิตวิทยาลัย 
14) สถาบันวิจัยและพัฒนา 
15) ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
16) สํานักหอสมุดกลาง 
17) สํานักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
18) กองการเจ้าหน้าที่ 
19) กองกลาง 
20) กองกิจการนักศึกษา 
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คณะวิชาและหน่วยงาน ได้ร่วมกัน Share & Learn ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อค้นหา Good Practice จากประสบการณ์ วิธีปฏิบัติ (Practices) ในการ
ทํางาน โดยมีคณะวิชาเป็นกรณีศึกษา ดังนี้ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการดาํเนินงานดา้นการประกันคณุภาพการศึกษา 

1) จิตสํานึกของผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ควรปรับทัศนคติในการปฏิบัติงาน

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แม้ว่าจะมีงานที่ได้รับมอบหมายอื่นมากมาย ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเกิดคุณภาพได้จริง 

 
2) การจัดทําโครงการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะอักษรศาสตร์ 

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ต้องตรวจสอบวิธีการเขียนโครงการบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของภาควิชา เพื่อให้ดําเนินงานของโครงการฯ สอดคล้องกับแผนที่กําหนด ถ้ามี
อาจารย์ท่านใดไม่ได้ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ ขอให้อาจารย์แก้ไขโครงการฯ ใหม่ ทําให้อาจารย์ภายใน
ภาควิชามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดโครงการร่วมกัน และทุกภาควิชาสามารถดําเนินการทุกพันธกิจ
ครบถ้วน 

ซึ่งวิธีนี้อาจทําให้ผู้ที่รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชามี
ภาระงานที่เพิ่มขึ้น 
   

3) การรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆ ของอาจารย์ภาควิชาเครื่องประดับคณะมัณฑนศิลป์ ที่
ไปปฏิบัติงาน หรือร่วมแสดงงาน เป็นการเผยแพร่พร้อมแนบหลักฐานขึ้นผ่านทาง facebook ซึ่งง่ายต่อการ
รวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐาน 

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 

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 
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ในสหราชอาณาจักร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ 
ต่าง ๆ ในลักษณะที่คล้ายคลึงกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย       โดยจะมี
ข้อกําหนดครอบคลุมถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่เป็นคูค่วามร่วมมือทีจ่ะให้
ปริญญาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้วย ดังนั้นกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงดําเนินการ
ตามข้อกําหนด และขั้นตอนตา่ง ๆ อย่างเป็นวงจรตลอดระยะเวลา ในแต่ละปีการศึกษา   

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

หลักสูตรของ BCU ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนเนื้อหาของหลักสูตร BFA ช้ันปีที่ 4 เป็น
เนื้อหาของ Level 6 ในหลักสูตรของ BCU สอนโดยอาจารย์ของ BCU  

อาจารย์ผู้สอนของเขา มีประเมินอาจารย์ อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติปีละ 1 คนจะต้องเข้าอบรม
ที่ BCU ปีละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ
ด้วย  

การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา (Routine Monitoring and Review)  
BCU จะมี Operation Manual สําหรับให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นกรอบและคู่มือในการดําเนินการอย่าง
ละเอียด  มีโปรแกรม การจบ BCU จะต้องมีอะไรบ้าง ละเอียดมากของสําหรับอังกฤษ ต้องทําผลงานอะไร 
 

สําหรับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา อาศัยมาตรฐานและแนวทางในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ European Union (EU) หรือ Standards and Guidelines for Quality Assurance in the 
European Higher Education Area 

การเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตร เน้นเรื่องอารมณ์ ศลิปิน สถานที่ของเราเป็นอย่างไร เด็กได้
อะไรจากเรา  การจัดการโรงแรมที่นี่เน้นการปฏิบัติ ภาคทฤษฎี ฝึกงาน ไม่มmีidterm ต้องทําแต่ละสัปดาห์ว่า
เรียนอะไร ห้องเรียน 1 ห้องห้ามเกิน นักเรียน 40 คน อาจารย์ที่สอนภาษา 6 ครั้งใน 1 สัปดาห์ ใช้
ความสัมพันธ์ คุ้นเคย แลกเปลี่ยนอาจารย์ ทํางานวิจัยภาษาฝรั่งเศส ศิษย์เก่าRecord ไว้  การร่วมมอืระหว่าง
ทางสถาบันวาแตลถ้าไม่ได้ผลงาน เทียบเคียงเนื้อหาหลักสูตรแล้วยังมีเทียบเคียง 

รายละเอียดในการดําเนินการดังกล่าว จะไม่มีปรากฏเป็น Operation Manual เหมือนกับระบบ
ของสหราชอาณาจักร แต่การทํางานจะอาศัยประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม
แนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา    

ในการทําประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรต้องมีการปรับอารมณ์  โดยเฉพาะภาษาที่เป็นการ
สื่อสารเปน็หลกั 

 

 
 

 

 



9 

ตัวอย่าง แนวปฏิบัติที่ดีของคณะวชิา มีดังนี ้

 คณะวศิวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ปัญหาและอุปสรรคของการประกันคุณภาพการศึกษา 
 - บุคลากรไม่เห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ขาดความร่วมมือ อีกทั้งยังมีทัศนคติ
ในทางลบ โดยมองว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภาระมากกว่าเป็นประโยชน์ 
 - ใช้เวลาในการจัดทํารายงานประกันคุณภาพการศึกษาค่อนข้างมาก อีกทั้งบุคลากรผูร้ับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มงีานอื่นที่เกี่ยวข้องอีกมากมาย 
 - เกณฑใ์นการประเมินคุณภาพการศึกษา เปลี่ยนแปลงบอ่ย รวมทั้งคําอธิบายบางเกณฑ์ในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศกึษายังไม่ชัดเจน 
 - ไม่ได้นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมผู้ประเมินมาใช้ประโยชน์ 
 - ไม่มรีะบบการเก็บเอกสารที่เป็นระบบ 

แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ 
 - ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค์กรให้เข้าใจและเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดอบรมบุคลากรในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 - ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ช้ีให้เห็นว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาทําให้เกิดคุณภาพได้จริง 
 - นําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยงานอย่าง
จริงจัง 
 - จัดระบบการจัดเอกสารให้เป็นระบบ 

แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 
 - คณะฯ มีความโดดเด่นทางด้านงานวิจัย ซึ่งมีมาตรการหลากหลาย อาทิ กําหนดงานวิจัยไว้เป็น
ประเด็นสําคัญทั้งในยุทธศาสตร์ ปณิธาน และวิสัยทัศน์ มีเงินทุน (seed money) ในการสนับสนุนงานวิจัย
ระยะเริ่มแรกให้กับบุคลากรรุ่นใหม่ที่เพิ่งต้นงานวิจัย มีการให้เงินทุนวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรมและการวิจัย
ด้านการเรียนการสอน มีการจัดต้ังกองทุนเพื่อสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ มีการจัดสัมมนาเพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักถึงความสําคัญของการทําวิจัย และได้รับทราบข้อมูลสําคัญที่จะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จในการทํา
วิจัย การขอตําแหน่งทางวิชาการ และการจดสิทธิบัตร มีการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อสมทบกับทุนวิจัยที่
คณาจารย์ได้รับจากแหล่งทุนวิจัยภายนอก เช่น กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในรูปของ matching fund 
มีโครงการให้เงินรางวัลแก่อาจารย์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
อาจารย์ที่จดสิทธิบัตร มีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติจํานวนสูงที่สุดในรอบปี ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย มีการมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่อาจารย์
ที่มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนสูงเป็นอันดับรองลงมาในรอบปี โดยมีการ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ อันเป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างตัวอย่างหรือต้นแบบ (role 
model) ที่ควรค่าแก่การเอาเยี่ยงอย่าง มีบอร์ดประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการวิจัย สําหรับเผยแพร่เกียรติคุณของ
อาจารย์ผู้ได้รับรางวัลจากผลงานวิจัย มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพทางวิชาการ ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีช่ือเสียงทางวิชาการในระดับชาติในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการวิเคราะห์และให้
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพทางวิชาการของคณะฯ โดยคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ทั้งในภาพรวมของคณะฯ 
และแยกตามรายภาควิชา มีการกําหนดมาตรการในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ได้ผู้ที่มีศักยภาพทางวิชาการสูง
และสามารถเป็นกําลังสําคัญในการผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต โดยใช้ระบบการเชิญ
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ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีช่ือเสียงทางวิชาการในระดับชาติ ร่วมเป็นกรรมการดําเนินการสอบคัดเลือกอาจารย์
ด้วย เพื่อเพิ่มมาตรฐานการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์และกันการใช้ระบบพวกพ้อง ฯลฯ 
 - โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคมได้จัดให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
ของโครงการโดยใช้ศักยภาพและความรู้ความสามารถตามสาขาวิชาของตนเองในการช่วยจัดกิจกรรม ซึ่งจะทํา
ให้นักศึกษาเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาในการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
สามารถต่อยอดความรู้จากการทํากิจกรรมสู่วิชาต่างๆ ที่กําลังศึกษาอยู่ได้ 
 ซึ่งแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) นี้ได้ถูกระบุไว้ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ
สาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
 คณะดรุิยางคศาสตร ์มหาวิทยาลัยศลิปากร 

หัวข้อแนวปฏบิัติที่ดี : นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่มาและความสําคญั :   

กิจกรรมนักศึกษาเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม ซึ่ง
เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการโดยสถาบันการศึกษาและโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2554: 66-68) สถาบันการศึกษาจึงต้องส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักศึกษา โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้มีการขับเคลื่อนผู้นํานักศึกษาให้มีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมในวงจรคุณภาพ 4 ขั้นตอน ได้แก่การ
วางแผนพัฒนาคุณภาพ การดําเนินการประกันคุณภาพ การติดตามและประเมินผลภายในและการนําผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของสถาบัน (มหาวิทยาลัยศิลปากร,2556: 199) และในปี พ.ศ. 
2553 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กําหนดให้สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้
ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับปริญญา
ตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2554: 66-68) คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตระหนักถึงความสําคัญของการจัด
กิจกรรมนักศึกษาในการที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพของสังคม จึงได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานกิจการนักศึกษาและพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และมีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน 
“นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” โดยคณะดุริยางคศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงบทบาท
ของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา มีการให้ความรู้และปลูกฝังระบบคุณภาพ PDCA ต้ังแต่ระดับ
แผนงานและระดับโครงการ โดยดําเนินการอย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
 
กระบวนการดาํเนนิงาน : 

1. Plan : การจัดทําแผนพฒันานักศึกษา 
คณะดุริยางคศาสตร์มีการวางแผนจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งในส่วนที่ดําเนินการ โดยคณะฯ และดําเนินการโดย
นักศึกษา โดยเป็นแผนที่ครอบคลุมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งด้านคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
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5 ประการ การส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกิจกรรม 5 
ประเภทตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาตัวบ่งชี้ที่ 3.2 รูปแบบของกิจกรรมการวางแผนพัฒนา
นักศึกษา จัดขึ้นในลักษณะของการประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า 

2. DO : การให้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
2.1 การจัดกิจกรรมอบรมใหค้วามรู ้

ฝ่ายกิจการนักศึกษามีการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาเป็นประจําทุกปี 
รูปแบบของกิจกรรมเป็นการอบรมให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากเจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นพี่ และ
จัดทําแผ่นพับเป็นช่องทางการให้ความรู้ครอบคลุมความรู้ 2 ประเด็น คือ 1) บทบาทของนักศึกษากับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เช่น การประเมินคุณภาพการสอนของอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การให้
ความร่วมมือในการเก็บข้อมูล การเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแข่งขันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย การร่วมมือกับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ในการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของตนเอง การแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ อาทิ กล่องรับฟังความคิดเห็น เว็บไซต์ และ facebook เป็นต้น และ 2) การนําความรู้ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและกระบวนการ PDCA ไปใช้ฎในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ต้ังแต่การวางแผน 
(Plan) การดําเนินการ (Do) การตรวจสอบ (Check) และการปรับปรุงและพัฒนา (Act) 

2.2 การใหค้วามรู้ผ่านทางแบบเสนอโครงการ 
คณะดุริยางคศาสตร์สอดแทรกความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางแบบเสนอโครงการ/กิจกรรม
นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ PDCA จากการลงมือปฏิบัติจริงและการดําเนินงานกิจกรรม 
ต้ังแต่การวางแผน การจัดทําโครงการที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายและขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน การ
ประเมินผลการทํากิจกรรม และการนําผลประเมินไปใช้ในการปรับปรุงการทํางานครั้งต่อไป 

3. Check : การประเมนิผลโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา และแผนพัฒนานักศึกษา 
นักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการจะมีการจัดประชุu3617 .เพื่อสรุปและประเมินผลการดําเนินงานโดยมีฝ่าย
กิจการนักศึกษาทําหน้าที่ในการให้คําปรึกษาในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน รวมทั้งการสรุปและประเมินผล
โครงการ เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของโครงการว่าดําเนินการครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
กําหนดไว้หรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินการอย่างไร โดยจะมีแบบฟอร์มสรุปและรายงานผล
โครงการที่คณะฯ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษา นอกจากนี้คณะฯ ยังเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
นักศึกษาและเครือข่ายศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจระบบประกันคุณภาพการศึกษาและระบบ
คุณภาพ PDCA ทั้งในระดับโครงการ/กิจกรรมและในระดับภาพรวมของแผนงาน และสามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับการดําเนินงานด้านอื่นได้ 

4. Act : การนําผลประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ในกรณีที่เป็นโครงการต่อเนื่องฝ่ายกิจการนักศึกษาจะส่งต่อรายงานสรุปผลโครงการและปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นของปีที่ผ่านมาให้กับนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการ มาพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงการดําเนินงาน
โครงการ หรือถ้าไม่มีปัญหาจะยอมรับแนวทางการปฏิบัติตามแผนงานที่ได้ผลสําเร็จนั้น ในระดับแผนงาน
พัฒนานักศึกษา มีการนําผลประเมินการดําเนินงานของแผนปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัด
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กิจกรรม โดยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการนักศึกษา และ
เครือข่ายศิษย์เก่า 
 
ปัจจัยที่ทําใหป้ระสบความสําเร็จ : 

1. การมีส่วนร่วมในการดําเนินงานกิจกรรมนักศึกษา ระหว่างผู้บริหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการนักศึกษา และเครือข่ายศิษย์เก่า 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขั้นตอน
ของการวางแผน การดําเนินงาน การสรุปผล และการพัฒนาจากผลประเมินตลอดจนมีรูปแบบกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้งการจัดประชุม การอบรม การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การถ่ายทอดประสบการณ์ 
และการลงมือปฏิบัติจริง 

 
ปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินการ : 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมจีํานวนไม่มากและส่วนใหญ่เป็นนักศึกษากลุ่มเดิมทําให้นกัศึกษาที่มีความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาและสามาu3619 .ถนําไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานด้านอื่นยังไม่ครอบคลุม
นักศึกษาส่วนใหญ่ของคณะฯ 
 
แนวทางในการพัฒนาการดาํเนนิการ : 
นอกจากการเชิญชวนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เหมือนที่เคยทํามา ควร
สนับสนุนใหค้ณะกรรมการนกัศึกษาเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงนักศึกษาให้มาเข้าร่วมกิจกรรมของคณะฯ 
โดยการเจาะจงกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการให้เข้าร่วมกิจกรรมและหมุนเวียนเปลี่ยนกลุ่มเปา้หมายให้ครอบคลุม
นักศึกษาทุกสาขาวิชา ให้นักศึกษาสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนนิงานด้านต่างๆ ของคณะฯ เพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้ของตนเองร่วมถึงการนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทํากิจกรรมหรือชีวิตประจําวัน 
 
แหล่งข้อมูลอ้างอิง 
มหาวิทยาลัยศลิปากร (2556). คู่มือนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2556. 
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (2554). คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา. 
 

 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

การประกันคณุภาพศึกษา : กรณี Double degree program  
 
 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีหลักสูตรในระดับปริญญาตรีลักษณะหลักสูตรนานาชาติที่
มีการดําเนินการบริหารแบบ Double degree จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 

3. หลักสูตรศลิปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล  
Bachelor of Fine Arts, BFA (Digital Communication Design) 
ดําเนินการร่วมกับ Birmingham City University (BCU), United Kingdom 
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4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม 

Bachelor of Business Administration, BBA (Hotel Management) 
ดําเนินการร่วมกับ Vatel International School (Vatel), France 
 

การประกนัคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
1. หลักสูตรศลิปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดจิิทัล  

ในสหราชอาณาจักร มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดย The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) ซึ่งมีการกําหนดตัวบ่งชี้ 
ต่าง ๆ ในลักษณะที่คล้ายคลงึกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทย       โดย QAA 
ของสหราชอาณาจักร จะมีข้อกําหนดครอบคลุมถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่
เป็นคู่ความร่วมมือที่จะให้ปรญิญาจากมหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรด้วย ดังนั้นกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาจึงดําเนินการตามข้อกําหนด และขั้นตอนต่าง ๆ อย่างเป็นวงจรตลอดระยะเวลา ในแต่ละปี
การศึกษา   
 การดําเนินงานในการประกันคุณภาพหลักสตูรลักษณะ (Double/Dual degree program) 

1) การเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญอย่างยิ่งในการที่จะได้รับการยอมรับให้ดําเนินการจนเกิดความ

ร่วมมือระหว่างสถาบัน ในขัน้ตอนนี้ นอกเหนือจากการประชุม ศึกษาขอ้มูลร่วมกัน เพื่อให้ให้เกิด
การเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตรแลว้ BCU จะส่งทีมบุคลากรมาที่วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อ
ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา  

ในการเทียบเคยีงหลักสูตร อาศัยการเทียบเคียงจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา (TQF) 
ของหลักสูตร BFA (Multimedia Design) กับ Program specification ของหลักสูตร BA 
Visual Communication ของ BCU ซึง่พิจารณาจากมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ outcome 
learning  

ปัจจุบันเนื้อหาหลกัสูตร BFA ของชั้นปีที่ 1-3 ของวิทยาลัยนานาชาติที่เทียบเคียงกับ Level 
4-5 ในหลักสูตรของ BCU ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ ส่วนเนื้อหาของหลักสูตร 
BFA ช้ันปีที่ 4 เป็นเนื้อหาของ Level 6 ในหลักสูตรของ BCU สอนโดยอาจารย์ของ BCU  

2) อาจารย์ผู้สอน และการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีการกําหนดการพัฒนาอาจารย์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ในการพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นทางการ BCU จะประเมินคุณภาพอาจารย์และให้
การอบรมและรับรองให้เป็น officially qualified staff for Level 6 ของ BCU ซึ่งต้องได้รับ 
Certificate จาก School Academic Development Committee (SADC) เพื่อช่วยอาจารย์
ของ BCU ในปีสุดท้ายของการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติมีอาจารย์ 2 คนที่ได้รับการรับรองจาก 
BCU นอกจากนี้ อาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติปีละ 1 คนจะต้องเข้าอบรมที่ BCU ปีละ 2 ครั้ง 
นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดความรู้จากงานวิจัยให้กับคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติด้วย 

3) การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา (Routine Monitoring and Review)  
ในการรายงานการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา ส่วนที่สําคญัคือการให้

นักศึกษามีส่วนร่วมในการประชุม Sub-Board of Studies ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อติดตามการ
ดําเนินงานตามหลักสูตร องค์ประชุมจะประกอบด้วย ประธานสาขาการออกแบบสื่อสารดิจิตัล 
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ผู้แทนจาก BCU อาจารย์ซึ่งเป็น officially qualified staff และตัวแทนนักศึกษา 2 คน การ
ประชุมจะจัดเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง (ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง) และมกีารรายงานผลไปยัง BCU 
เป็นประจํา ซึ่งจะมีการรายงานสภาพแวดล้อมทางการจัดการศึกษาด้วย 

4) การประเมินผลการดําเนินงานจัดการศึกษาประจําปี 
BCU จะส่งบุคลากรซึ่งเป็น External examiner มาสอบนักศึกษาปีที่ 4 ของวิทยาลัย

นานาชาติ เพื่อวัดผลทางการศึกษา ให้เกรด และรายงานผลไปยัง BCU และในรายงานนี้จะเป็น 
รายงานผลการดําเนินงานในภาพรวมของการจัดการศึกษาประจําปีด้วย  

 
 สําหรับรายละเอียดในการดําเนินการให้ได้มาตรฐานตามข้อกําหนดอง BCU และ QAA ของสหราช
อาณาจักร นั้น BCU จะมี Operation Manual สําหรับให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นกรอบและคู่มือในการ
ดําเนินการอย่างละเอียด  
 

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการโรงแรม 
สําหรับประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาศยั

มาตรฐานและแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ European Union (EU) หรือ Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area ซึ่งประกอบด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เช่นเดียวกับประเทศไทย 

สําหรับการดําเนินการบริหารหลักสูตรลักษณะ Double degree program กับสถาบันวาแตล ที่จะ
กล่าวถึงจะเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในลกัษณะการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1) การเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตร และการจัดสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน  
ขั้นตอนแรกในการดําเนินการ เช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ BCU ที่ต้องมีการ

ดําเนินการในการเทียบเคียงเนื้อหาสาระของหลักสูตร หัวใจของการจัดการศึกษาของหลักสูตรนี้นอกเหนือจาก
ภาคทฤษฎีจะอยู่ที่ภาคปฏิบัติหรือการฝึกงาน  

อย่างไรก็ตามการจัดการศึกษากับสถาบันในสาธารณรัฐฝรัง่เศส ความร่วมมือในการทํางาน
แบบไม่เป็นทางการในลักษณะอื่น เช่นความคุ้นเคยในการติดต่อทํางานในลักษณะการแลกเปลี่ยนอาจารย์หรือ
การวิจัย หรือการเป็นศิษย์เก่า ตลอดจนสามารถสื่อสารด้วยภาษาฝรั่งเศส จะมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดก่อนจะ
มีความร่วมมือแบบเป็นทางการ ดังนั้นการที่วิทยาลัยนานาชาติจัดการศึกษาร่วมกับสถาบันวาแตล ส่วนหนึ่ง
เป็นผลมาจากการทํางานของผู้อํานวยการคนแรกของวิทยาลัยนานาชาติ ที่นําไปสู่ความร่วมมอือย่างเป็น
ทางการ  

นอกจากการเทียบเคียงหลักสูตร การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางการศึกษาและอื่น ๆ ก็มี
การดําเนินการเช่นเดียวกัน    

เนื้อหาหลักสูตร BBA ของวิทยาลัยนานาชาติที่เทียบเคียงกับเนื้อหาในหลักสูตร Bachelor's 
Degree in International Hotel Management ของ Vatel ซึ่งสอนโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยนานาชาติ    

2) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปี 
การประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ในแต่ละปี สถาบันวาแตลจะส่งบุคลากรซึ่งเป็น 

Quality Auditor มาประชุม สังเกต สัมภาษณ์ และตรวจสอบการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยนานาชาติ
เป็นระยะเวลาประมาณ 1 สปัดาห์ โดยให้ความสําคัญกบั 

- การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยเฉพาะวิชาทางด้านภาษาต่างประเทศ 
- การรับนักศึกษา ในประเด็นจํานวนรับ จํานวนนักศึกษาต่างชาติ  
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- ระยะเวลาการฝึกงาน ความเข้มงวดในการฝึกปฏิบัติงานตามระยะเวลา/ความประพฤติ
ของนักศึกษาขณะปฏิบัติงานในแหล่งฝึก 

- การแต่งกายของนักศึกษา 
- ความเข้มงวดในการสอบ/การทุจริต 
- การติดต่อ/ร่วมมือกับศิษย์เกา่ 
- คุณภาพของบัณฑิตภายหลังสําเร็จการศึกษา 
ซึ่งผู้ประเมินจะจัดทํารายงาน ภายหลังสิ้นสุดกระบวนการพร้อมมีข้อเสนอแนะ จากนั้นจะมี

การประชุมหารือระหว่างสถาบัน เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปรับปรงุ 
 

 รายละเอียดในการดําเนินการดังกล่าว จะไม่มีปรากฏเป็น Operation Manual เหมือนกับระบบ
ของสหราชอาณาจักร แต่การทํางานจะอาศัยประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายช่วยกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม
แนวทางของการประกันคุณภาพการศึกษา    
แนวปฏิบัติในการดําเนินการจัดการหลักสตูรแบบ Double/Dual Degree Program ลักษณะหลักสูตร
นานาชาต ิ

1. เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้มี
ความสามารถในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ นอกจากนียั้งต้อง
คํานึงถึงความพร้อมด้านสภาพแวดล้อมทางการศึกษาอื่น ๆ  

2. จัดทําหลักสูตร โดยอิงกับสภาพความต้องการของตลาด  
3. แสวงหาความร่วมมือจากสถาบันในต่างประเทศ ทั้งนี้จากประสบการณ์การทํางานกับ

ต่างประเทศ พบว่าต้องทําการศึกษาเงื่อนไขระบบการจัดการศึกษาในแตล่ะประเทศอย่างละเอียด
ก่อน สําหรับขอ้มูลต่าง ๆ สามารถค้นคว้าผา่นอินเทอร์เน็ตเกือบทั้งหมด เมื่อตัดสินใจได้ จึงติดต่อ
หารือด้วยการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส ์ก่อนการเดินทางไปพบปะกัน 

4. เมื่อได้คู่ความร่วมมือ แม้ยังไมเ่ป็นทางการ จะเริ่มกระบวนการของหลักสตูรในการเทียบเคียง/
ปรับเนื้อหา เพื่อให้หลักสูตรสามารถจัดทําได้เสร็จสิ้น ในขณะเดียวกันดําเนินการให้เกิด MOU 
ความร่วมมืออย่างเป็นทางการ 

5. ดําเนินการตามระบบที่มีการวางแนวทางร่วมกัน พร้อมกับการติดตามประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
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การสํารวจความคิดเหน็ต่อการนาํแนวปฏบิัติที่ดีในการดําเนนิงานดา้นประกนัคณุภาพการศึกษา ระดับ
คณะวชิาและหน่วยงานไปใช้ประโยชน ์

การ Share & Learn ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทั้งหมด 20 หน่วยงาน จํานวน 25 
คน เป็นเพศชายจํานวน 7 คน เพศหญิง 18 คน โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52 
และระดับมาก ร้อยละ 48  

 คณะวิชาและหน่วยงานได้นําแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

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
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คณะวชิา/หนว่ยงาน การนําไปใช้ประโยชน ์

คุณภาพ ฯ แผนของคณะฯ 

-   คณะมัณฑนศิลป์ - program copy หน้า website 

-   วิทยาลัยนานาชาติ - Double degree การเตรียมความพร้อม/แนวทางปฏิบัติหาก
ต้องการ Doubledegree 

คณะวิทยาการจัดการ 
แบบปรับฟอร์มของกิจการนักศึกษาน่าสนใจมากจะลองนําไปปรึกษากับฝ่ายกิจการ
นักศึกษาของคณะ 

คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร 

นําแนวปฏิบัติของแต่ละคณะฯ มาประยุกต์ใช้กับทางคณะฯ 

คณะสัตวศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร 

นําประสบการณ์และการแกปั้ญหาของผู้ปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพฯ 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 
นําประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สํานักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี 

1. ควรให้ความสําคัญกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เพราะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทํา
ให้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
2. สร้างความเข้าใจใหแ้ก่บุคลากรเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกหนว่ยงานเพราะการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าที่ของ
ทุกคน 
3. การเสนอโครงการควรผ่านเจ้าหน้าที่ฝ่ายแผนเพื่อตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ให้เกิด
ปัญหาในภายหลังทั้งในเรื่องงบประมาณ ตัวช้ีวัด เป็นต้น 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ไปปรับใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานด้านประกันฯ ของหน่วยงาน เช่นระบบการเก็บ
หลักฐานประกนั 

กองกลาง 
- ประชุมหารือกับบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อกําหนดกรอบทิศทางและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพื่อ
บูรณาการให้กับเนื้อหาให้ได้มากที่สุด 

กองการเจ้าหน้าที่ สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการทํางาน 

กองกิจการนักศึกษา 

- นําไปใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์ประกันคุณภาพที่กอง
กิจการนักศึกษารับผิดชอบ 

- การบริหารจดัการข้อมูลให้เป็น file digital เพื่อให้บุคลากรภายในสามารถดูได้
ตลอดเวลา 

 

ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 

1. ต้องการให้มีการจัดในลักษณะแบบนี้ ในต่างจังหวัด 

2. อยากให้เวียนไปชี้แจงตามคณะวิชา ขอวิทยากรเป็นคุณกฤษดา แต่สงวนสิทธ์ิ  แง่บวก จาก
ประสบการณ์ตรง 

 

 

 

 













ภาพกิจกรรม 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



แบบสํารวจความคิดเหน็การนําแนวปฏิบติัที่ดีในการดาํเนนิงานการประกันคณุภาพการศึกษา  
ระดับคณะวชิาและหน่วยงานไปใชป้ระโยชน ์

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

วันอังคารที่ 27  พฤษภาคม  พ.ศ. 2557  
ณ ห้องประชุม 114 ชัน้ 1  คณะอักษรศาสตร์ อาคารวชิรมงกุฎ พระราชวังสนามจนัทร์  

 

1. เพศ   1. [   ]  ชาย 2. [   ]  หญิง 
 

2. ระบุคณะวิชา/หน่วยงาน................................................................................................................ 
 

3. ท่านมีความพึงพอใจต่อการนําแนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใช้ประโยชน์ในระดับใด 
 [   ]  5 มากที่สดุ [   ]  4 มาก [   ]  3 ปานกลาง  [   ]  2 น้อย [   ]  1 น้อยที่สดุ 

 
4. การนําไปใช้ประโยชน์ 

[   ]  ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
[   ]  นําไปใช้ประโยชน์ได้ 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะวิชาและหน่วยงาน นั้น ท่านคิดว่าจะนําแนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใช้ประโยชน์ภายในคณะวิชาและหน่วยงานของตนเอง อย่างไร    

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 [   ]  อ่ืนๆ 
...................................................................................................................................................... 


