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สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
การศึกษา  2556 ชุดนี้จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการของเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้ง 14 สถาบัน ที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สมาชิกเครือข่ายการประกันคุณภาพมีความรู้  
ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพมากยิ่งขึ้น มีการท างานร่วมกัน มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมี
พัฒนาด้านต่างๆ  ที่เกิดขึ้นร่วมกันจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในเครือข่ายเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการ
ท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  

   

 

       คณะท างานเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
                         8 กรกฎาคม 2557 
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รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2556 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 
1/2556 

เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีคุณภาพ 

ร้อยละของสถาบันที่
เข้าร่วมโครงการ 

80 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมดูแล
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย 
ศรีปทุม 

 วันอังคารที่  
5 พฤศจิกายน 2556 

เวลา 13.30 – 16.00น. 

มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายคิด
เป็นร้อยละ 83.33 บรรลุ
เป้าหมาย 

โครงการรางวัลคุณภาพ  
ครั้งที่ 7/ 2556 

เพ่ือเป็นกลไกกระตุ้นให้
หน่วยงานและบุคลากรเห็น
ความส าคัญและมีส่วนร่วม
ในการปรับปรุงคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง   

1.ร้อยละของสถาบัน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
2.ระดับความพึง
พอใจในภาพรวมของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

80 
 
 

3.51 ขึ้นไป 

450,000 มหาวิทยาลั
ย 
เกษตรศาสต
ร์ 

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 
2556  

เวลา 08.30-16.30 น. 
ณ ห้องประชุมสุธรรม  
อารีกุล ชั้น  1 อาคาร

สารนิเทศ 50 ปี  

1.มีสถาบันที่เข้าร่วม
โครงการคิดเป็นร้อยละ
83.33  
2.มีระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมเฉลี่ย 4.24 
บรรลุเป้าหมาย 

โครงการอบรมนักศึกษา
เพ่ือสร้างความเข้าใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา 2556 

เพ่ือให้นักศึกษามีความเข้าใจ
ระบบประกันคุณภาพ PDCA 
และสามารถน ากระบวนการ
คุณภาพ PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินการกิจกรรมนักศึกษา 

1.ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพ 
PDCA 
 

80 25,000 มหาวิทยาลัย
เกริก 

วันที่ 16 ธันวาคม 2556 
ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิม

พระเกียรติ   
 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
มีความเข้าใจในกระบวนการ 
PDCA และเข้าใจระบบ
ประกันคุณภาพอยู่ในระดับดี
มากคิดเป็นร้อยละ 45.71  
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

  ระดับดีคิดเป็นร้อยละ 
37.15 และระดับปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 
17.14 บรรลุเป้าหมาย 

2.ร้อยละของ นักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการเห็นว่า
สามารถน าระบบประกัน
คุณภาพ PDCA ไปสู่การ
ปฏิบัติในโครงการหรือ
กิจกรรมที่รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2.นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการเห็นว่าสามารถ
น าระบบประกัน
คุณภาพ PDCA ไปสู่การ
ปฏิบัติในโครงการหรือ
กิจกรรมที่รับผิดชอบได้
อยู่ในระดับดีมากคิดเป็น
ร้อยละ 54.29 ระดับดี
คิดเป็นร้อยละ 34.29 
และระดับปานกลางคิด
เป็นร้อยละ 11.43 
บรรลุเป้าหมาย 

3.ร้อยละของนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการระดับดีขึ้นไป 

90    3.ความพึงพอใจโดยรวม
ในการเข้าร่วมโครงการ
คิดเป็นร้อยละ 97.15   
บรรลุเป้าหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี
ในการขับเคลื่อนการ
ประกันคุณภาพ 

เพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการ
สร้างพลังเครือข่ายการ
พัฒนาคุณภาพกิจกรรม
นิสิตนักศึกษาร่วมกันให้
เกิดวิถีชีวิตคุณภาพที่ดี
ระหว่างกัน 

ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการได้รับ
ประโยชน์/ความพึง
พอใจต่อความรู้ที่ได้รับ 

3.51 100,000 มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2557 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ กองกิจการ
นิสิต อาคารระพีสาคริก 

ในการจัดโครงการมี
ผู้เข้าร่วมโครงการจาก
สถาบันเครือข่ายทั้งสิ้น 
83 คน จากจ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 
163 คน มรีะดับความพึง
พอใจในภาพรวมของการ
ได้รับประโยชน์/ความพึง
พอใจต่อความรู้ที่ได้รับมี
ค่าเฉลี่ย 4.21  
อยู่ในระดับมาก  
บรรลุเป้าหมาย 

โครงการวันประกัน
คุณภาพ  
ครั้งที่ 2/2556    

เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในการน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพ
ไปใช้ในการด าเนิน
กิจกรรม 

ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความพึงพอใจ 
ด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 

3.51 25,000 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 

จันทรเกษม 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ อาคาร
ส านักงานอธิการบดี  

จากการด าเนินโครงการมี
ระดับความส าเร็จของ
กิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 
ด้านความพึงพอใจ อยู่
ระดับ 4.16 และด้านการ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
อยู่ในระดับ 4.17 โดยมี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ภาพรวม 4.24  
บรรลุเป้าหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 2/2556 

เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีคุณภาพ 

ร้อยละของสถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 

จันทรเกษม
ดูแล

รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 

จันทรเกษม  

วันพฤหัสบดีที่ 20 
กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 
13.30-15.30 น. ณ 
อาคารส านักงาน
อธิการบดี 

มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 92.31 โดย
มีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพ
สตรีร่วมสังเกตการณ์
บรรลุเป้าหมาย 

โครงการอบรมผู้
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
หลักสูตร 2 ส าหรับผู้ที่
ไม่มีประสบการณ์ 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความรู้ ความเข้าใจและมี
ทักษะในการท าหน้าที่เป็นผู้
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในคณะ/มหาวิทยาลัย 

ระดับความพึงพอใจใน
ภาพรวมต่อโครงการ
อบรม 

3.51 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมดูแล
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม 

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 – 
พุธที่ 5 มีนาคม 2557 
ณ ห้อง Convention 
อาคาร 40 ปีศรีปทุม 

ในการจัดโครงการอบรม 
ผู้เข้าอบรมมีระดับความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อ
โครงการอบรมอยู่ใน 
ระดับ4.35บรรลุเป้าหมาย 

โครงการบริหารความ
เสี่ยงใน 
สถาบันอุดมศึกษา 

เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและเป็นกิจกรรมให้
สมาชิกเครือข่ายมีส่วนร่วม
ในการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแชร์
ประสบการณ์ร่วมกัน 

1.จ านวนบุคลากรของ
สถาบันที่เป็นสมาชิก
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพ 

175 คน 
 
 
 

24,250  มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ 

จันทรเกษม 

วันพุธที่ 23 เมษายน 
2557 เวลา 08.30 – 
12.00 น. ณ ห้อง
ประชุมจันทร์จรัส  
อาคารส านักงาน
อธิการบดี  

1.ในการจัดโครงการ
ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจาก 
14 สถาบัน จ านวน 176
คน  บรรลุเป้าหมาย 

2.บุคลากร ในสถาบันที่
เป็นสมาชิกเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมรีะดับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพ 

3.51   2.ผู้เข้าอบรมมีระดับ
ความรู้ ความเข้าใจใน
ระบบและกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้การ
ประเมินคุณภาพมีค่าเฉลี่ย 
4.05 อยู่ในระดับมาก  
บรรลุเป้าหมาย 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดของโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
  3.บุคลากรในสถาบันที่

เป็นสมาชิกเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพมรีะดับ
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมด้านการมีส่วน
ร่วม การแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและการ
แชร์ประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างสถาบัน
เครือข่าย 

3.51    3.ผู้เข้าอบรมมีระดับความ
พึงพอใจในกิจกรรมด้าน
การมีส่วนร่วม การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และการแชร์ประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างสถาบัน
เครือข่าย มีค่าเฉลี่ย 3.79 
อยู่ในระดับมาก  
บรรลุเป้าหมาย 

ประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 3/2556 

เพ่ือให้การด าเนินงานตาม
แผนเป็นไปอย่างเรียบร้อย
และมีคุณภาพ 

ร้อยละของสถาบันที่เข้า
ร่วมโครงการ 

80 มหาวิทยาลัย
ศรีปทุมดูแล
รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย 

มหาวิทยาลัย
นอร์ท 

กรุงเทพ  
วิทยาเขต

สะพานใหม่ 

วันพฤหัสบดีที่ 15 
พฤษภาคม 2557  
เวลา 13.30 – 16.30 น.  

มีสถาบันที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย
คิดเป็นร้อยละ 85.71 โดย
มีมหาวิทยาลัยรังสิตร่วม
สังเกตุการณ์ 
บรรลุเป้าหมาย 

การท าวิจัยเครือข่าย
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

จ านวนผลงานวิจัย 1 - มหาวิทยาลัย
วไลอลงกรณ์ 

ธันวาคม 2556 –  
ตุลาคม 2557 

ชะลอโครงการเนื่องจาก
รอเกณฑ์ใหม่ 

  



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  คร้ังที ่1/ปีการศึกษา 2556 

วนัองัคารที ่ 5  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556  เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ ห้อง 1201 ช้ัน  12  อาคาร  40  ปีศรีปทุม  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

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

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ีประชุม 

2. ผศ.ดร.เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม  ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัเกริก 

3. นางมุกดา  เกตุแกว้ แทนผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

4. อ.สมสมยั เจริญสุข   หวัหนา้ส านกัประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

5. อ.พงศป์ณต   หาญพิพฒัน์พงศา ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

6. ดร.เอกธิป  สุขวารี ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

7. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ แทนผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

8. ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก     ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

9. อ.รัชฎาพร  วงษโ์สพนากลุ   ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

10. ผศ.ส าราญ   ทองเลก็ ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาและแผนงาน  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

11. อ.จงกลณี   อศัวเดชก าจร ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม เลขานุการท่ีประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.สุรีย ์ วงคอ์กนิษฐ ์ นกัวชิาการศึกษา ส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

2. นายธงชยั จะริบรัมย ์  เจา้หนา้ท่ีส านกัประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

3. น.ส.โสรยา  โส๊ะเหลา๊ เลขานุการส านกัประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

4. อ.ธนากร  พลานุพฒัน์            รองคณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

5. อ.ณฐัฐา  รัตนปัญญา               อาจารยป์ระจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

6. อ.พรจกัรี  พิริยะกลุ                     ผูอ้  านวยการกองประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

7. น.ส.ศศธร  ชินชู นกัวชิาการส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. นายขนก  ฤกษดี์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 
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10. น.ส.นรีกานต ์ ภูมิคงทอง นกัวชิาการศึกษาส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ    มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

11. น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา     เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎั              

วไลยอลงกรณ์ 

12. น.ส.ศิริขวญั  ยิง่เจริญ              หวัหนา้งานประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎั             
ราชนครินทร์   

13. อ.พฒัน์กฤษต์ิ  ตระกลูฉว ี หวัหนา้แผนกประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

15. อ.สุภารักษ ์ จูตระกลู อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

16. อ.ชิดใจ  วงษว์ฒิุพงษ ์ อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวทิยาลยัศรีปทุม   

17. อ.สุชาดา  ไชยหงษ ์  อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวทิยาลยัศรีปทุม   
 

ผู้ร่วมประชุม 

1. รศ.ดร.ดวงตา   สราญรมย ์ ผูอ้  านวยการส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ   มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

2. อ.พนิดา  วชัระรังษ ์ อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจและส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา                  

วทิยาลยัราชพฤกษ ์

3. อ.พชัร  พิลึก อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจและส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา               

วทิยาลยัราชพฤกษ ์

ผู้ลาประชุม 

1. ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

2. อ.วราภรณ์   โพธ์ิงาม  ผูอ้  านวยการส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 
1.1 สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555   

ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ี

ประชุม ไดส้รุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2555  ดงัน้ี  

วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม สรุปสาระส าคญั 

วนัองัคารท่ี  6  พฤศจิกายน พ.ศ. 2555   

ณ ห้อง 8  ชั้น  2  อาคารสารสนเทศ 50  

ปี  มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

การประชุมคณะกรรมการเครือขา่ยการประกนั

คุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี  1/ปีการศึกษา 2555 

มติ ท่ี ป ระ ชุมได้ เ ห็ นชอบให้ ผ ศ .              

กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  เบอร์ค  ผูช่้วย

อ ธิกา รบ ดีด้ านแผนและประกัน

คุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ด ารง

ต า แ ห น่ ง ป ร ะ ธ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการ เค รือข่ า ยประกัน
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วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม สรุปสาระส าคญั 

คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2556 -2557  ต่ออีกวาระหน่ึง 

วนัองัคารท่ี 18 ธนัวาคม 2555                        

ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์จดัประกวด

โครงการรางวลัคุณภาพ คร้ังท่ี 6 

 

วนัพธุท่ี 20  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2555 

ณ หอ้งประชุมสภามหาวทิยาลยั ชั้น 4  

อาคาร 100  ปีการฝึกหดัครูไทย  

มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 

การประชุมคณะคณะกรรมการเครือข่ายการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี  2/ปีการศึกษา 

2555 

มติท่ีประชุมเห็นชอบรับ

สถาบนัการศึกษาเขา้เป็นสมาชิก

เครือข่ายประกนัคุณภาพ  เพ่ิมจ านวน 

3 แห่ง  ไดแ้ก่  มหาวทิยาลยันอร์ท 

กรุงเทพ  มหาวทิยาลยัปทุมธานี  และ

มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์ 

วนัพธุท่ี 20 มีนาคม 2556  เวลา 9.30  -

16.30 น.  ณ หอ้ง 8 ชั้น 2 อาคาร 50 ปี

สารสนเทศ มหาวทิยาลยั เกษตรศาสตร์ 

การพิจารณาตดัสินผลงานโครงการประกวด
ออกแบบตราสญัลกัษณ์ของเครือข่ายการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 
 

โครงการประกวดออกแบบตรา

สญัลกัษณ์ของเครือข่ายการประกนั

คุณภาพการศึกษา มีผูส่้งผลงานเขา้

ประกวด รวมทั้งส้ิน 151 ช้ินงาน  

รางวลัชนะเลิศ ไดแ้ก่ นายธรณ์ธนัย ์  

ใจเพียร นกัศึกษา มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

โดย Concept ของตราสญัลกัษณ์ คือ 

Unity หมายถึง การประสานกนัของ

เสน้เพื่อส่ือถึงการรวมตวัเป็นหน่ึงเดียว

ของสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมมือ

กนัในการพฒันาดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา   เพื่อยกระดบัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาใหมี้

มาตรฐานมากข้ึน และรางวลัชมเชยแก่

ผูท่ี้ส่งผลงานเขา้ร่วมประกวด จ านวน 
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วนั/เดอืน/ปี กจิกรรม สรุปสาระส าคญั 

10 รางวลั ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเกษม

บณัฑิต 1 รางวลั มหาวทิยาลยัราชภฎั

จนัทรเกษม 3 รางวลั มหาวทิยาลยั           

ราชภฎัพระนคร 1 รางวลั  

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย  2 รางวลั 

และมหาวทิยาลยัศรีปทุม  3 รางวลั 

วนัศุกร์ท่ี 22 มีนาคม 2556                           

ณ  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม จดัโครงการ
ประกวดแนวปฏิบติัท่ีดี (Good Practice) ใน
การน าความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชใ้น
การด าเนินกิจกรรมนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม  

 

วนัพฤหสับดีท่ี  4  เมษายน พ.ศ. 2556  

เวลา 9.30 – 12.00 น. ณ หอ้ง 1201                  

ชั้น  12  อาคาร  40  ปีศรีปทุม   

มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนั

คุณภาพการศึกษา  คร้ังท่ี  3/ปีการศึกษา 2555 

 

ท่ีประชุมจัดเตรียมความพร้อมจัด

โ ค ร ง ก า ร เ ส วน า วิ ช า ก า ร  เ ร่ื อ ง 

“ความส าเร็จของการ บูรณาการพนัธ

กิจหลักของสถาบัน อุดม ศึกษา ”                  

วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม   พ.ศ. 2556             

ณ  หอ้ง Auditorium 1   ชั้น 14  อาคาร 

40 ปีศรีปทุม  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

วนัศุกร์ท่ี 3 พฤษภาคม   พ.ศ. 2556                

ณ  หอ้ง  Auditorium 1   ชั้น 14  อาคาร 

40 ปีศรีปทุม  มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

โครงการเสวนาวชิาการ เร่ือง “ความส าเร็จของ
การบูรณาการพนัธกิจหลกัของสถาบนั 

อุดมศึกษา” 

มีผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการ  จาก  

12  มหาวิทยาลัย จ านวนทั้ งส้ิน 234  

คน จ านวนผูต้อบ แบบประเมิน  ทั้งส้ิน  

145   คน  คิดเป็นร้อยละ  61.97  โดย

ผลการส ารวจความพึงพอใจของ

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ พบวา่  ภาพรวมของ

การจดักิจกรรม ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 

 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   
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1.2 การประชุมวิชาการนานาชาติ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ. 2556  ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)    
ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง    ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ี

ประชุม แจง้ว่า  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  ไดมี้ก าหนดจดัการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “การประกนัคุณภาพการศึกษา” ประจ าปี พ.ศ.2556  ระหวา่งวนัท่ี 7-8 พฤศจิกายน 2556  ณ ศูนยแ์สดงนิทรรศการและการ
ประชุมไบเทค  กรุงเทพมหานคร   โดยในการประชุมคร้ังน้ีจะมีการท าประชาพิจารณ์ร่างตวับ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
(พ.ศ.2559 – 2563)   ในการน้ี  จึงขอใหส้ถาบนัการศึกษาทุกแห่งเขา้ร่วมงานดงักล่าวดว้ย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   
 

1.3 ร่างตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559 – 2563) ระดับอุดมศึกษา ส าหรับ
ประเมนิสถานศึกษาทุกประเภท ทุกสังกดั ทีจ่ดัการศึกษาระดบัปริญญาตรี/โท/เอก 
ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ี

ประชุม แจง้วา่  ส านกังานรับรอมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ไดเ้ชิญผูแ้ทนสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนใน
สังกดัสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย เขา้ประชุมรับฟังความเห็นเก่ียวกบัตวับ่งช้ีและเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบส่ี   เม่ือวนัศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2556 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุมสมศ. อาคารพญาไทพลาซ่า  สรุปสาระส าคญัดงัน้ี 

- ตวับ่งช้ีที ่1 ผู้เรียนเป็นคนดี   ใชแ้ทนตวับ่งช้ีสมศ. 1 บณัฑิตปริญญาตรีท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี  ท่ีถูกตดัออก  ซ่ึงคะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีจะถูดลดลง 1 คะแนน หากพบว่า นิสิต/
นักศึกษาถูกพิพากษาว่ามีความผิดในคดีต่าง ๆ เช่น ทะเลาะวิวาท ลกัขโมย จ้ี ปลน้ ชิงทรัพย ์ท าร้าย
ร่างกาย คา้และ/หรือเสพยาเสพติด เป็นตน้ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 4 ศิษย์เก่าท าประโยชน์ให้สถาบัน  เป็นตวับ่งช้ีใหม่  ซ่ึงคะแนนท่ีไดใ้นตวับ่งช้ีจะถูดลดลง 1 
คะแนน หากพบวา่ สถาบนัการศึกษานั้นไม่มีฐานขอ้มูลศิษยเ์ก่าท่ีเป็นระบบ 

- ตวับ่งช้ีที ่5 อาจารย์มคีวามรู้ความสามารถ  ปรับมาจากตวับ่งช้ีท่ี 14 การพฒันาคณาจารย ์ คะแนนในตวั
บ่งช้ีน้ีจะได ้0 คะแนน หากพบวา่ มีอาจารยป์ระจ าวฒิุปริญญาตรีมากกวา่ร้อยละ 10 

- ตวับ่งช้ีที ่8 อาจารย์ได้รับการเพิม่พูนความรู้/ประสบการณ์   เป็นตวับ่งช้ีใหม่  ซ่ึงคะแนนในตวับ่งช้ีน้ีจะ
ถูกลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ มีอาจารยล์ะท้ิงการสอน 

- ตวับ่งช้ี 11 การบริหารความเส่ียง ตวับ่งช้ีใหม่  ซ่ึงคะแนนในตวับ่งช้ีน้ีจะถูกลดลง 1 คะแนน หากพบวา่ 
มีเหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงคเ์กิดข้ึน โดยประเด็นดงักล่าวมิไดอ้ยูใ่นผลการวเิคราะห์ความเส่ียง 

- ตวับ่งช้ีที ่12 การพฒันาบุคลากรสายสนับสนุน ตวับ่งช้ีใหม่ 
   

นอกจากน้ี ผศ.กัลยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  
ประธานท่ีประชุม ไดแ้จง้วา่  การประเมินคุณภาพการศึกษารอบส่ี ตั้งแต่ปี 2559 สถาบนัศึกษาท่ีรับการประเมินในรอบแรกสามารถ
เก็บขอ้มูลยอ้นหลงั 2 ปีคือ 2557-2558 นอกจากน้ี ผลการประเมินทุกตวับ่งช้ีจะตอ้งมีคะแนนอยา่งนอ้ย 3.51 ข้ึนไป  
 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ   
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ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
               -  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพ คร้ังท่ี  3/ปีการศึกษา 2555  เม่ือวนั
พฤหสับดีท่ี 4 เมษายน 2556 โดยไม่มีการแกไ้ข 

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 

ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 

 4.1  โครงการหรือกจิกรรมการประกนัคณุภาพการศึกษาของแต่ละสถาบันทีส่มาชิกสามารถเข้าร่วมได้ 

ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง    ผูช่้วยอธิการบดีด้านแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ี
ประชุม ไดแ้จง้วา่  ปีการศึกษา 2556 น้ีสถาบนัท่ีเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษามีโครงการหรือกิจกรรมการประกนั
คุณภาพการศึกษาท่ีจะจดัภายในสถาบนัและสามารถให้สมาชิกเครือข่ายเขา้ร่วมได ้  โดยขอให้ผูแ้ทนแต่ละสถาบนัแจง้ให้ท่ีประชุม
รับทราบ ดงัน้ี 

 

โครงการ/กจิกรรม วนั/เดอืน/ปี และสถานที ่ หมายเหตุ 

โครงการรางวลัคุณภาพ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ คร้ังท่ี 7 

ประจ าปี 2556 

วนัศุกร์ท่ี 22 พฤศจิกายน 2556  

เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอ้งประชุมสุธรรม 

อารีกลุ ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

ผูเ้ขา้ร่วมงานสามารถโหวตใหค้ะแนน

โปสเตอร์ท่ีส่งเขา้ประกวด 
จะท าหนงัสือเรียนเชิญไปยงัสมาชิก

เครือข่ายรับทราบ 

"โครงการพฒันานกัศึกษาเพื่อสร้าง

ความเขา้ใจในระบบประกนั

คุณภาพ" 

วนัจนัทร์ท่ี 16 ธนัวาคม 2556  

 เวลา 9.00-15.30 น.  

ณ มหาวทิยาลยัเกริก 

 

เป้าหมายเป็นตวัแทนนกัศึกษาจากแต่ละ

คณะและสมาชิกสโมสร

นกัศึกษา   วตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศึกษา

เขา้ใจระบบ PDCA และน าไปใชใ้นการท า

โครงการ/กิจกรรมนกัศึกษา 

โครงการวนัประกนัคุณภาพ

การศึกษา 

 (QA DAY)  

วนัศุกร์ท่ี 10 มกราคม 2557  

ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

กิจกรรมช่วงเชา้ เป็นการบรรยายจาก

ผูท้รงคุณวฒิุจากสกอ. และ 

ภายในงานมีการจดันิทรรศการการประกนั

คุณภาพฯ และการประกวดโครงการของ

นกัศึกษาท่ีน าความรู้ดา้นประกนัคุณภาพ

ไปใชใ้นการด าเนินกิจกรรม 

โครงการอบรมผูป้ระเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน หลกัสูตร 3 วนั  

ส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการณ์                     

ปีการศึกษา 2556 

วนัจนัทร์ท่ี 3 – วนัพธุท่ี 5 มีนาคม 2557   

เวลา 08.30 -16.30 น. 

ณ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

รับสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพ 

จ านวน 10 คน 



7 
 

โครงการ/กจิกรรม วนั/เดอืน/ปี และสถานที ่ หมายเหตุ 

ประกวดแนวปฏิบติัท่ีดีในระดบั

หน่วยงานและนกัศึกษา 

วนัองัคารท่ี 11 –วนัพธุท่ี 12 กมุภาพนัธ์ 2557  

 ณ มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์  

กิจกรรมวนัแรกใหค้วามรู้ QA แก่นกัศึกษา

และบุคคลทัว่ไป 

 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ  และขอให้สถาบนัท่ีจะจดักิจกรรมไดส่้งหนงัสือเชิญไปยงัสมาชิกเครือข่ายอีก               
คร้ังหน่ึง    

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  
5.1 กจิกรรมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 12 สถาบนั  ปีการศึกษา 2556 

ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ประธานท่ี
ประชุม ขอระดมความคิดเห็นเก่ียวกบักิจกรรมท่ีจะด าเนินการในรอบปีการศึกษา 2556  เพ่ือใหเ้ครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 
12 สถาบนัมีกิจกรรมอยา่งต่อเน่ือง  ท่ีประชุมไดอ้ภิปรายกิจกรรมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งกวา้งขวาง  

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้กิจกรรมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 12 สถาบัน                          
ปีการศึกษา 2556 จ านวน 5 โครงการ  และขอให้ผูป้ระสานงานแต่ละกิจกรรมนดัประชุมคณะท างานกลุ่มยอ่ยเพ่ือความคล่องตวัและ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน  ดงัน้ี     

 

โครงการ/กจิกรรม วนั/เดอืน/ปี และสถานที ่ หมายเหตุ 

1) การศึกษาดูงานการประกนั
คุณภาพการศึกษาประเทศ
สิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 

 

ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2557 

ระยะเวลา 3 คืน 4 วนั   

ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วย

อธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  

มหาวทิยาลยัศรีปทุม  รับผิดชอบเป็น 

ผูป้ระสานงานติดต่อการดูงาน 

2) วจิยัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ

การศึกษา   

ระยะเวลาด าเนินงาน  4  เดือน   ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก   มหาวทิยาลยั

ราชภฎัวไลยอลงกรณ์เป็นหวัหนา้

คณะวจิยั โดยมีตวัแทนสถาบนั 

การศึกษาละ 1 คน เป็นคณะผูว้จิยั 

3) โครงการอบรมเร่ืองการบริหาร               

ความเส่ียง   

วนัองัคารท่ี 11 กมุภาพนัธ์ 2557 

สถานท่ีจดังานคาดวา่จะเป็น 

มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วย

อธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  

มหาวทิยาลยัศรีปทุมรับผิดชอบ 

ติดต่อวทิยากร 

4) โครงการเสวนาตวับ่งช้ีและเกณฑ์

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ

ส่ี (พ.ศ.2559-2563) 

ยงัไม่ไดร้ะบุก าหนดการ 
ณ หอ้งบวัหลวงแกรนดรู์ม มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 

อ.จงกลณี อศัวเดชก าจร ผูอ้  านวยการ 

ส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยั

ศรีปทุมรับผิดชอบเป็น 

ผูป้ระสานงานหลกั 

5) โครงการพฒันานกัศึกษาเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจในระบบประกนั

ยงัไม่ไดร้ะบุก าหนดการ 
ณ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์เป็น 
ผูป้ระสานงาน โดยศึกษากิจกรรมท่ี
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โครงการ/กจิกรรม วนั/เดอืน/ปี และสถานที ่ หมายเหตุ 

คุณภาพ    มหาวทิยาลยัเกริกจดัเป็นแนวทาง

ด าเนินการ 
 

5.2 การท าบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  (MOU)  กบัสมาชิกเครือข่ายการประกนั

คุณภาพการศึกษาเพิม่เตมิ 

         ผศ.ส าราญ   ทองเลก็ ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาและแผนงาน  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ ไดแ้จง้ท่ี

ประชุมวา่ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2555 ของมหาวิทยาลยันอร์ทกรุง

เทพ ไดมี้ขอ้เสนอแนะใหมี้หลกัฐานการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งชดัเจน  ท่ีประชุมจึงพิจารณา

ประเด็นดงักล่าว  

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมเห็นชอบใหด้ าเนินการดงัน้ี 

1. การลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  (MOU)  กบัสถาบนัท่ีไดรั้บการ

พิจารณาใหเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายเพ่ิมเติม  ท่ีประชุมเห็นควรมอบให้อธิการบดีของสถาบนัการศึกษาท่ีเป็น

ประธานเครือข่าย เป็นผูแ้ทนลงนามในบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  

(MOU)   

2. มอบหมายใหอ้.จงกลณี  อศัวเดชก าจร ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ ประสานงานกบัส านกังานกฎหมาย 

มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เพื่อปรึกษาหาแนวทางจัดท าบันทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพ

การศึกษา  (MOU)  เพ่ิมเติม 
 

ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ืองอืน่ ๆ 

6.1  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาคร้ังต่อไป   

 ท่ีประชุมไดพิ้จารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556   

โดยมีมติท่ีประชุมเห็นชอบให้จดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 2/ปีการศึกษา 2556   ในวนั

องัคารท่ี  11  กมุภาพนัธ์ 2557  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  และคร้ังท่ี 3/ปีการศึกษา 2556   ในวนัองัคาร

ท่ี  13  พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30 -16.30 น.  (ยงัไม่ไดร้ะบุสถานท่ีประชุม) ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการจะไดป้ระสานงานแจง้ห้องประชุม

ไปยงัแต่ละสถาบนัต่อไป   

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

 
(นางชิดใจ  วงษ์วุฒิพงษ์) 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 
(นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 



 
 
 

  
 
 
 

รายงานสรุปโครงการรางวัลคุณภาพ 
คร้ังที่ 7  ประจ าปี  2556  

วันศุกร์ที่  22  พฤศจิกายน  2556 
เวลา  08.30 – 16.30 น.  

ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1 อาคารสารสนเทศ 50 ป ี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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โครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556 

 
  ส านักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้จัด “โครงการรางวัลคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2556” ขึ้น   ซึ่งมีหน่วยงาน โดยมีหน่วยงานภายในส่งผลงาน
เข้าร่วมประกวด ทั้ง 4 ประเภท จ านวน 23 หน่วยงาน จ านวน 48 ผลงาน ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา (จ านวน 
43 ผลงาน) มีผลงานที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 30 ผลงาน โดยแบ่งเป็นผลงานที่น าเสนอทั้ง
ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จ านวน 17 ผลงาน และผลงานที่น าเสนอภาคโปสเตอร์ จ านวน 13 ผลงาน ใน
วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น  1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มีผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งสิ้น 480 คน เป็นบุคลากรภายใน มก. 456 คน และบุคลากรจากสถาบันเครือข่าย จ านวน  24 คน  โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

1) รางวัลหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 13 ผลงาน ผ่านการ
พิจารณากลั่นกรองและได้รับการพิจารณาตัดสินแล้ว จ านวน 9 ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 4 
ผลงาน และได้รับรางวัลระดับดี จ านวน 5 ผลงาน  ได้แก่ 

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1. คณะวิทยาศาสตร์    
2. บัณฑิตวิทยาลัย  
3. ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
4. สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพ่ือการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2) คณะอุตสาหกรรมเกษตร    
3) คณะเกษตร ก าแพงแสน   
4) ส านักทะเบียนและประมวลผล   
5) ส านักวิทยบริการ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 

2) รางวัลตามพันธกิจของหน่วยงาน มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 1 ผลงาน แต่ไม่มีผลงาน
ที่ได้รับรางวัล  

3) รางวัลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 13 ผลงาน ผ่าน
การพิจารณากลั่นกรองให้น าเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จ านวน 7 ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับดี
เยี่ยม จ านวน 5 ผลงาน และได้รับรางวัลระดับดี จ านวน 2 ผลงาน  ได้แก่ 

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting)  

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
2) ระบบให้บริการส่งและตอบรับบทความวิชาการออนไลน์ 

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3) ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต 

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานบริการวิเคราะห์อาหารสัตว์ โดยการเพ่ิม

ประสิทธิภาพความรวดเร็วในการให้บริการ 
โดย  สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
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5) สถานพยาบาลก้าวไกล เลื่อนนัดฉับไว ด้วย SMS 

โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานระบบ ERP  
โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) ปฏิรูปบริการทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบูรณาการทุกภาคส่วน (ICT Service 
Management Reform for Total Integration) 
โดย  สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4) รางวัลแนวปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน มีผลงานส่งเข้าร่วมโครงการฯจ านวน 21 
ผลงาน มีผลงานผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จ านวน 6 ผลงาน โดยได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยม จ านวน 3 ผลงาน 
และได้รับรางวัลระดับดี จ านวน 3 ผลงาน   ได้แก่ 

 รางวัลดีเยี่ยม เงินรางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) โครงการพัฒนาระบบการจัดเก็บและเข้าถึงข้อมูลผลงานตีพิมพ์ด้วยเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2) ระบบการบันทึกรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรและการสร้างใบเซ็นชื่อแบบ
บาร์โค้ดในระดับมหาวิทยาลัย  โดย  คณะวิทยาศาสตร์ 

3) การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกันคุณภาพ
ของภาควิชาวิศวกรรมโยธา  โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 

 รางวัลดี เงินรางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
1) ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุนการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ SAR Online 

โดย  ส านักงานวิทยาเขตศรีราชา 
2) โครงการติดตั้งใช้งานระบบเครือข่าย IPV6  

โดย  ส านักบริการคอมพิวเตอร์ 
3) ระบบการลาออนไลน์ 

โดย   สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 
 ส าหรับผลการพิจารณาตัดสินจากการลงคะแนนโหวต มีผลงานได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 3 อันดับ
แรก ในแต่ละประเภท ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1  ผลงานที่น าเสนอทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 การพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารและการเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับงานประกัน

คุณภาพของภาควิศวกรรมโยธา  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 ระบบสารสนเทศการฝึกงานนิสิต  โดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
 โครงการลดทรัพยากรกระดาษ (ประชุมระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-meeting) 

โดย  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ก าแพงแสน 
 



4 
 

 
 

 ประเภทท่ี 2  ผลงานที่น าเสนอเฉพาะภาคโปสเตอร์ 
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 ระบบการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนที่เชื่อมโยงกับการบันทึกเวลา 

ผ่านเครื่องสแกนนิ้ว (e-payroll)  โดย  คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
2) รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่  
 การบริการช าระเงินผ่านระบบ Business Net  

โดย งานธุรการก าแพงแสน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
3)  รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ 
  โครงการเที่ยวไม่ไกลไปก าแพงแสน  โดย วิทยาเขตก าแพงแสน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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



 

 

  
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการอบรมนักศึกษา 
เพ่ือสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

ปีการศึกษา 2556 
วันที่ 16 ธันวาคม 2556  

ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ   
มหาวิทยาลัยเกริก 

 



 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2556 
ณ  ห้อง 3202  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกริก 

วันท่ี 16 ธันวาคม 2556   พ.ศ. 2556  เวลา 08.30 น. – 16.00 น. 
……………………………………. 

 
 หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้
ก าหนดความมุ่งหมายส าคัญในการจัดการศึกษา ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

อย่างไรก็ดีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)เป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลการ
ประกันคุณภาพภายใน ได้ก าหนดตัวบ่งชี้ที่  3.2 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 2. ให้มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3.มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา  ส านักประกันคุณภาพการศึกษาจึงเห็น
ความจ าเป็นในการจัดอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสามารถน าความรู้และทักษะด้านประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจในกระบวนการคุณภาพ PDCA และเข้าใจระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2. เพื่อให้นักศึกษาน ากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนินการกิจกรรมนักศึกษา 
 
โครงการเป็นไปตามการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย   ในองค์ประกอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา                                                             
 
สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย   ด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเภทของโครงการ   โครงการด าเนินการประจ าทุกปี 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กลุ่มเป้าหมาย   นักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก   จ านวน   30   คน 
 นักศึกษาในเครือข่าย MOU   จ านวน   22   คน 
 รวมนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  จ านวน  52  คน 

 
วิธีการด าเนินการ จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบฐานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ

กระบวนการคุณภาพ PDCA และการปรับใช้ในการด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนา
นักศึกษา 

 
สถานที่ด าเนินการ      ห้อง 3202  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยเกริก 
 
ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ      วันที่ 16 ธันวาคม  2556  
 
งบประมาณรายจ่าย    
 จากงบประมาณด าเนินการของส านักประกันคุณภาพการศึกษา ม.เกริก 

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเข้าใจกระบวนการประกันคุณภาพ PDCA 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถน ากระบวนการคุณภาพ PDCA มาใช้ในการด าเนิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาอันจะส่งผลต่อคุณภาพในการด าเนินกิจกรรมนักศึกษาและการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 
ตัวบ่งชี้โครงการ 

1. อย่างน้อย 80% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนักศึกษาเข้าใจระบบประกันคุณภาพ 
PDCA  ในระดับ ดี ขึ้นไป 

2. อย่างน้อย 80% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเห็นว่าสามารถน าระบบประกันคุณภาพ 
PDCA ไปสู่การปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

3. อย่างน้อย 90% ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการใน
ระดับ ดี ขึ้นไป 
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ผลประเมินโครงการ 
 
ส่วนที่ 1   ข้อมูลทั่วไป     

 ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ  ทั้งหมด  38  คน   จากเป้าหมาย  52 คน  คิดเป็นร้อยละ 
73.08   

 จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน   ทั้งหมด  35   คน   คิดเป็นร้อยละ    92.11  
 

จ านวนของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ   จ าแนกตามสถาบันการศึกษา  ดังนี้ 
 

สถาบันการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยเกริก   28 53.85 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2 3.85 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 3.85 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 3.85 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 1.92 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 5.77 

รวมทั้งสิ้น 38 73.08 
 

จ านวนของผู้ตอบแบบประเมิน   จ าแนกตามสถาบันการศึกษา  ดังนี้ 
 

สถาบันการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
มหาวิทยาลัยเกริก   25 71.43 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 2 5.71 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2 5.71 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 2 5.71 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 2.86 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 3 8.57 

รวมทั้งสิ้น 35 100 
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ส่วนที่ 2  ความพึงพอใจต่อโครงการ 
 

 รูปแบบการท ากิจกรรม 

 ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 กลุ่มสัมพันธ์ 68.57% 25.71% 5.71% - - 
2 กิจกรรมฐานความรู้ 54.29% 34.29% 11.43% - - 

 

 ประโยชน์จากการอบรม 

 ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 มีความเข้าใจกระบวนการคุณภาพ PDCA 

และเข้าใจระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

45.71% 37.14% 17.14% - - 

2 สามารถน ากระบวนการคุณภาพ PDCA 
ไปสู่การปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่
รับผิดชอบได้ 

54.29% 34.29% 11.43% - - 

 

 ความพึงพอใจ 

 ล าดับ หัวข้อการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก ดี ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ 74.29% 22.86% 2.86% - - 

 
ส่วนที่ 3  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม 
ล าดับ หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ยรวม 

รูปแบบการท ากิจกรรม 
1 กลุ่มสัมพันธ์ 4.63 

4.53 
2 กิจกรรมฐานความรู้ 4.43 

ประโยชน์จากการอบรม 
1 มีความเข้าใจกระบวนการคุณภาพ PDCA และเข้าใจ

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4.29 

4.36 
2 สามารถน ากระบวนการคุณภาพ PDCA ไปสู่การ

ปฏิบัติในโครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบได้ 
4.43 

ความพึงพอใจ 
1 ความพึงพอใจโดยรวมในการเข้าร่วมโครงการนี้ 4.71 4.71 
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ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ 

สิ่งที่ประทับใจมากที่สุดในการอบรม 
1. การได้รู้จักเพื่อนเพิ่มที่ได้ท ากิจกรรมร่วมกันทั้งในมหาวิทยาลัยและต่างมหาวิทยาลัย (5 ชุด) 
2. การท่ีผู้เข้าร่วมเป็นกันเอง รวมทั้งวิทยากรเป็นกันเองท าให้โครงการไม่น่าเบื่อ (2 ชุด) 
3. ได้มิตรภาพและความสามัคคีในลักษณะการท ากิจกรรมที่จัดขึ้น (4 ชุด) 
4. การเล่นกิจกรรมตามฐาน ท าให้เพื่อนในกลุ่มได้มีการปรึกษาหารือกัน ได้แบ่งปันความคิดเห็นกัน 

เพื่อที่จะเล่นกิจกรรมในแต่ละฐาน (10 ชุด) 
5. เจ้าหน้าที่ หรือ ผู้น ากิจกรรมทั้งทีมงาน สื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นและกิจกรรมสามารถสานสัมพันธ์

ระหว่างเพื่อนสถาบันเดียวกันและต่างสถาบันได้เร็วและเป็นมิตรได้อย่างทั่วถึง (2 ชุด) 
6. การต้อนรับที่อบอุ่น (2 ชุด) 
7. ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการการประเมินคุณภาพ PDCA (1 ชุด) 
8. มีการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง สนุกสนาน ทั้งคณะวิทยากรและนักศึกษา และช่วงเวลาในการจัด

กิจกรรม   และการพักรับประทานอาหารเหมาะสมมาก   ท าให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิดความเครียด   

(1 ชุด) 
9. ได้ร่วมท ากิจกรรมกับสถาบันอ่ืนๆ ท าให้มีเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน (1 ชุด) 
10. มีความประทับใจในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการท ากิจกรรมกลุ่มในเพื่อนต่างสถาบัน (1 ชุด) 
11. ได้รู้จักเพื่อนใหม่ในมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  และยังได้ท ากิจกรรมที่ไม่เคยท า   และเพื่อนใหม่ก็มีมนุษย-

สัมพันธ์ที่ดีด้วย (1 ชุด) 
12. มีความสนุกสนาน ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

(1 ชุด) 
 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นอ่ืน ๆ 
1. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ต่อไปทุกปี (4 ชุด) 
2. ควรมีเวลาเพื่อท าการแลกเปลี่ยนความรู้ต่างๆ หรือโครงการแยกจากกันเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการ

ประกันคุณภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย (1 ชุด) 
3. อยากจะให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือนักศึกษามาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่านี้ และสถานที่ในการจัด

กิจกรรมควรจะกว้างกว่านี้ แต่ภาพรวมทั้งหมดออกมาแล้ว ดีเยี่ยม (1 ชุด) 
4. เกม หรือกิจกรรมต่างๆ ควรปรับให้อยู่ในเวลาตามที่ก าหนด (1 ชุด) 
5. น่าจะมีการอบรมนอกสถานที่ (ค้างคืน1 คืน 2 วัน) เนื่องจากเวลาในการด าเนินกิจกรรมค่อนข้าง

น้อย จึงได้ความรู้ไม่เต็มที่ (5 ชุด) 
6. สถานที่จัดกิจกรรมควรกว้างกว่านี้ (2 ชุด) 
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สรุปผลประเมินตามตัวบ่งชี้โครงการ 

ตัวบ่งชี้ ผลประเมินตามตัวบ่งชี้ 
บรรลุ/  
ไม่บรรลุ 

1.  อย่างน้อย 80% ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการนักศึกษาเข้าใจระบบประกันคุณภาพ 
PDCA  ในระดับ ดี ขึ้นไป  

จากผลการประเมิน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
เข้าใจระบบประกันคุณภาพ PDCA  ในระดับ ดี 
ขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ  82.86  และมีค่าเฉลี่ยความ
พึงใจเท่ากับ  4.29 

 

2.  อย่างน้อย 80% ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการเห็นว่าสามารถน าระบบประกัน
คุณภาพ PDCA ไปสู่การปฏิบัติในโครงการ
หรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้นไป 

จากผลการประเมิน  ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ระบบประกันคุณภาพ PDCA ไปสู่การปฏิบัติใน
โครงการหรือกิจกรรมที่รับผิดชอบ ในระดับ ดี ขึ้น
ไป  คิดเป็นร้อยละ  88.57 และมีค่าเฉลี่ยความพึง
ใจเท่ากับ  4.43 

 

3.  อย่างน้อย 90% ของนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
โครงการในระดับ ดี ขึ้นไป 

จากผลประเมิน  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึง
พอใจในการเข้าร่วมโครงการในระดับ ดี ขึ้นไป   
คิดเป็นร้อยละ  97.14   และมีค่าเฉลี่ยความพึงใจ
เท่ากับ  4.71 

 

 
 
ผลการปรับปรุงจากการประเมินปีท่ีผ่านมา 

 

จากผลประเมินโครงการในปีที่ผ่านมา  คณะกรรมการประกันคุณภาพเสนอให้เชิญตัวแทน
นักศึกษาเครือข่ายเข้าร่วม  เพื่อตอบสนองตัวบ่งชี้ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  เกณฑ์
มาตรฐานข้อ 4  มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยและระหว่าง
มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน  ดังนั้นในปีการศึกษา 2556  ส านักฯ  จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ประกันคุณภาพให้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ  มหาวิทยาลัยละ 2 คน  จากการด าเนินโครงการฯ  
มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม  5  สถาบัน  คือ   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   และ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  จ านวนรวมนักศึกษาเครือข่ายที่ส่งเข้าร่วม  10  คน   จากเป้าหมาย 22 คน  คิด
เป็นร้อยละ  45.45  สาเหตุหลักที่มหาวิทยาลัยเครือข่ายไม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมเนื่องจากนักศึกษาติดสอบ
กลางภาค  ท าให้ไม่สามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมได้  ดังนั้นในปีต่อไปควรจัดต้นปีการศึกษา  หรือควร
สอบถามจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายถึงช่วงเวลาในการจัดว่าสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมได้หรือไม่ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการ 
โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยเกริก ปีการศึกษา 2556 
วันที่ 16 ธันวาคม 2556 เวลา 9.00-15.30 น. 

ณ ห้อง 3202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
มหาวิทยาลัยเกริก 

 
09.00 – 09.30  น. ลงทะเบียน 
09.30 – 09.45  น. ชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ โดย ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม  
 ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
09.45 – 10.30 น. กลุ่มสัมพันธ์ 
10.30 – 10.45 น. อาหารว่าง   
10.45 – 11.00 น. ท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “การน ากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใช้ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา” 
11.00 – 12.00 น. กิจกรรมฐานความรู้และการน ากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใช้ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา 
12.00 – 13.00 น. อาหารกลางวัน 
13.00 – 15.00 น. กิจกรรมฐานความรู้และการน ากระบวนการคุณภาพ PDCAมาใช้ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา (ต่อ) 
15.00 – 15.30 น. สรุปกิจกรรม/ปิดการอบรม 
 
 
หมายเหตุ : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

1. นางสาวกิติรัตน์  ตะวงศ์ มหาวิทยาลัยเกริก 
2. นางสาวทิวาพร  อ่อนสุระทุม มหาวิทยาลัยเกริก 
3. นางสาวดาราธิป  สายบัว มหาวิทยาลัยเกริก 
4. นางสาวจิราภรณ์  ดาวแดง มหาวิทยาลัยเกริก 
5. นางสาวภัทราภรณ์  สุวรรณโรจน์ มหาวิทยาลัยเกริก 
6. นายธนาวุฒิ  น้อยจะนา มหาวิทยาลัยเกริก 
7. นายเอกรัตน์  พัฒชู มหาวิทยาลัยเกริก 
8. นางสาวนันทนา  ตนีพุฒ มหาวิทยาลัยเกริก 
9. นางสาวรุ่งนภา  สามหมอ มหาวิทยาลัยเกริก 
10. นางสาวอภิญญา  วราชค า มหาวิทยาลัยเกริก 
11. นายนภดล  เพชรล้อม มหาวิทยาลัยเกริก 
12. นางสาวอุไรวรรณ  ศักด์ิประคอง มหาวิทยาลัยเกริก 
13. นางสาวสุมาลี  ค าห่อ มหาวิทยาลัยเกริก 
14. นายมานพ  ปีส าโรง มหาวิทยาลัยเกริก 
15. นางสาวปวลี  บุญพินิจ มหาวิทยาลัยเกริก 
16. นางสาววรัญญา  สุขเจริญ มหาวิทยาลัยเกริก 
17. นางสาวหนึ่งฤทัย ช่วยรักษ์ มหาวิทยาลัยเกริก 
18. นางสาวกาญจนา  ศิลาชัย มหาวิทยาลัยเกริก 
19. นางสาวเสาวลักษณ์  แสงสุวรรณ มหาวิทยาลัยเกริก 
20. นางสาวธิดารัตน์  นุเคราะห์บุตร มหาวิทยาลัยเกริก 
21. นายพงศ์ธร  สุขสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเกริก 
22. นายอภิชา  โปธนารัตน์ มหาวิทยาลัยเกริก 
23. นางสาวณัฐวรรณ  คงประจ า มหาวิทยาลัยเกริก 
24. นายนนทวัช  อินทรสอน มหาวิทยาลัยเกริก 
25. นายทรงวุฒิ  ทุมชาติ มหาวิทยาลัยเกริก 
26. นายวนัส  วรรณศิลป์ มหาวิทยาลัยเกริก 
27. นายนิรุตธ์  หมูดเอียด มหาวิทยาลัยเกริก 
28. นางสาวอารีรัตน์  ชุมปลา มหาวิทยาลัยเกริก 
29. นายสาคร   เลาหว้าง มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
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30. นายสมนึก   แซ่เท้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
31. นางสาวสุภัค  ชั้นสกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
32. นายณัฐวุฒิ   เดชอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
33. นายณรงค์ศักด์ิ นาคทอง  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
34. นายณธีนนท์  นันทโชคณัชพงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
35. นายศุภณัฐ  วรงค์ชยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
36. นายกฤษดา  ค าศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
37. นางสาววราลี  นาคแก้ว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
38. นายนิติรัฐ  นาคนาวา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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1 

บทสรุปผลการด าเนินงาน 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏบิัติท่ีดี 

ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศกึษา 

ระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศกึษา 2556 

 

  การจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี  ปีการศึกษา 2556 ครั้งนี้ ได๎รับเกียรติจาก 

ผู๎ชํวยศาสตราจารย์นงลักษณ์  งามเจริญ รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพ กลําวเปิดงาน ซึ่งแจ๎งให๎

ทราบถึงจุดมุํงหมายและหลักการการประกันคุณภาพการศึกษา มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนากระบวนการ

ทั้งหมดที่เกี่ยวข๎องกับการผลิตบัณฑิต ซึ่งนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเป็นสํวนส าคัญที่สุด หลักการส าคัญสํวน

หนึ่งที่จะเกี่ยวข๎องกับนิสิตนักศึกษา โดยสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ได๎เป็นรายบุคคล ได๎แกํ การจัดการ

ความรู๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง ที่นิสิตนักศึกษาทุกคนจะได๎เข๎าไปสํวนรํวมในทุก

องค์กรที่น าไปท างานหลังส าเรจจการศึกษา เชํน ท าอยํางไรจึงจะไมํปลํอยให๎คนเพียงคนเดียวท างาน

ส าคัญของหนํวยงาน เพราะหากคนนั้นเป็นอะไรไปจะท าให๎หนํวยงานชะงักได๎ จึงต๎องมีการจัดการความรู๎ 

เพื่อให๎เกิดการรวบรวมองคค์วามรูแ๎ละแบํงปันทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

  ส าหรับการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ระหวํางสถาบันเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2556” ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห๎องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารระพี

สาคริก กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการความรู๎ และเป็น

กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ๎าภาพจัดตามแผนงานของสถาบันเครือขําย 12 สถาบัน โดย

มุํงหวังให๎เป็นกลไกส าคัญในการสร๎างพลังเครือขํายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษารํวมกันให๎

เกิดวิถีชีวิตคุณภาพที่ดีระหวํางกัน และมุํงหวังที่จะให๎นิสิตนักศึกษาของแตํละสถาบัน ได๎มีความรู๎ความ

เข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนนิกิจกรรมนสิิตที่มคีุณภาพ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาด าเนินโครงการ/กิจกรรมได๎อยํางมี

คุณภาพอยํางตอํเนื่อง โดยมีกิจกรรมตํางๆ ประกอบด๎วย  

1. การบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการสํงเสริมการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในการ

พัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาสูํระดับสากล” โดย อาจารย์ปัญญา  เหลําอนันต์ธนา  

ผูชํ๎วยอธิการบดีฝุายกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู๎น านิสิต/

นักศึกษาแตลํะสถาบัน” โดย ผูแ๎ทนองค์กรนิสตินักศึกษา จาก 3 สถาบัน ได๎แกํ  

- โครงการ ZERO WASTE” (ลดขยะ ให๎เป็นศูนย์) ของ ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์   
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- โครงการ Freshman Festival & UTCC AWARD ของ ฝุายกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

- โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท ของ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท สโมสร

นิสติคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

  3. กิจกรรมระดมสมอง โดย ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกองกิจการนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎ชี้แจงให๎ผู๎เข๎ารํวมรับทราบ “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกัน

คุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือขํายผู๎น านิสิตระหวํางสถาบัน ” 

เพื่อให๎นิสิตนักศึกษารํวมกันระดมสมองในประเดจน แนวทางในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ใน

กิจกรรมนิสตินักศึกษาได๎อยํางไร และหัวข๎อการสัมมนาครั้งตํอไป โดยให๎นิสิตนักศึกษาพิจารณาประเดจน

การแลกเปลี่ยนเรียนรู๎จากประสบการณก์ารด าเนินการในสถาบัน ประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนจาก

สถาบันอื่น แนวคิดจากวิทยากร และความคิดปิ๊งแวบ เพื่อหาข๎อสรุปที่ตอ๎งการรํวมกัน สรุปได๎ดังนี้ 

  3.1 แนวทางในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนสิิตนักศกึษา ได๎แกํ 

   - ฝกึอบรมความเป็นผ๎ูน านิสตินักศึกษา 

   - น ากระบวนการ PDCA มาใช๎ในชีวติประจ าวัน 

   - การพัฒนา PDCA สูํความส าเรจจ 

   - การจัดการความรู๎ ปัญหา และแนวทางพัฒนาในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎

ในกิจกรรมนิสตินักศึกษา เชนํ ประสบการณ์การน า PDCA ไปใช๎ในกิจกรรมนสิิตนักศกึษา 

   - การน าเครื่องมืออื่นมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ เชนํ ก๎างปลา SWOT 

  3.2 การสัมมนาครั้งตํอไป ได๎แกํ  

   - พัฒนาและเสรมิสร๎างการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษา 

   - ฝกึอบรมท าโครงการตามหลัก PDCA 

    - สัมมนาการประกันคุณภาพเพื่อเตรยีมความพร๎อมสูํ AEC 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูปํระสบการณป์ระกันคุณภาพระหวํางองค์กรนิสตินักศึกษา 

   - สัมมนานอกสถานที่ ควรมีการ Pre-Post test เชิญวิทยากร ผู๎เข๎ารํวมมีทั้งคนเกํา

และคนใหม ํ

   3.3 ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 

   - มีการประเมินคุณภาพการด าเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิตนักศึกษาในทุกระดับ

ตั้งแตรํะดับองค์กรถึงระดับมหาวิทยาลัย 

   - สร๎างแนวคิดเรียนดี กิจกรรมเดํนแกํนสิิตนักศกึษา 

   - สร๎างโอกาสใหน๎ิสตินักศึกษาทุกคนมโีอกาสได๎ท ากิจกรรม 

   - มหาวิทยาลัยต๎องก าหนดนโยบายกํอนจึงจะเกิดจุดเริ่มตน๎ 

   - ท างานประกันคุณภาพใหเ๎ป็นเรื่องงาํย make it easy 
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  การจัดโครงการมีผู๎ เข๎ารํวม ทั้งหมด 163 คน ประกอบด๎วย คณะอนุกรรมการ

ประสานงานด๎านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 16 คน อาจารย์ เจ๎าหน๎าที่ นิสิต 

นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต จ านวน 64 คน และจากสถาบันเครือขําย 

จ านวน 83 คน  โดยมีผ๎ูตอบแบบประเมิน 89 คน คดิเป็นรอ๎ยละ 54.60 ผลการประเมินความพึงพอใจใน

ภาพรวมของการได๎รับประโยชน์/ความพึงพอใจตํอความรู๎ที่ได๎รับ มีคําเฉลี่ย 4.21 อยูํในระดับมาก 

ซึ่งหัวข๎อการประเมินที่นิสิต/นักศึกษาได๎รับประโยชน์/และ ระดับความพึงพอใจมากที่สุดคือ 

ความเหมาะสมของการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ในภาพรวม มีคําเฉลี่ย 4.34 อยูํในระดับมาก รองลงมา

คือ ประโยชน์ที่ได๎รับจากกิจกรรมระดมสมอง เรื่อง“แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพ

ไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือขํายผู๎น านิสิตระหวํางสถาบัน” มีคําเฉลี่ย 

4.32 อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการเปิดโอกาสให๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และความ

เหมาะสมของอาหารวําง และอาหารกลางวัน มีคําเฉลี่ยเทํากันคือ 4.31 อยูํในระดับมาก สํวนหัวข๎อการ

ประเมินที่นสิิต/นักศึกษาได๎รับประโยชน์/และระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด คือ ความรู๎ความเข๎าใจที่ได๎รับ

จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู๎น านิสิต/นักศึกษาแตํ

ละสถาบัน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ มีคาํเฉลี่ย 4.08 อยูํในระดับมาก 
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การบรรยาย  

เรื่อง แนวปฏบิัติท่ีดีในการส่งเสริมการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนา

คุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศกึษาสู่ระดับสากล 

โดย อาจารย์ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

  อาจารย์ปัญญา เหลําอนันต์ธนา ผู๎ชํวยอธิการบดีฝุายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น

วิทยากรบรรยาย ได๎ช้ีแจงให๎ทราบเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติที่ดีในการสํงเสริมการน าระบบประกันคุณภาพไป

ใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาสูํระดับสากล” โดยน าตัวอยํางแนวทางการด าเนิน

โครงการของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  “เส้นทางสู่แชมป์โลกหุ่นยนต์เตะฟุตบอลรุ่นขนาดเล็ก 3 

สมัย” ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

   - ความเป็นมา คือ ทีม SKUBA เป็นทีมที่เกิดจากการรวมตัวของนิสิตหลายภาควิชา 

หลายช้ันปี โดยมีเปูาหมายเดียวกัน เพื่อน าองค์ความรู๎ที่ได๎ศึกษา น ามาประยุกต์ใช๎ เพื่อพัฒนาตํอยอด

ตํอไป ผลลัพธ์ที่ได๎จากการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ชิงแชมป์โลก หรือ World RoboCup Soccer ซึ่งทีมของ

ประเทศไทยมีโอกาสเข๎ารํวมและสามารถคว๎าแชมป์โลกมาได๎แล๎ว 3 ครั้ง 

  - วัตถุประสงค์ คือ เพื่อให๎นิสิตได๎สร๎างองค์ความรู๎และถํายทอดสูํรุํนถัดไป เพื่อตํอยอด

ความส าเรจจตํอไป  เพื่อเสริมสร๎างแนวทางปฏิบัติที่ดีให๎ได๎เหจนเป็นประจักษ์ ในสถาบันการศึกษา

เสริมสร๎างนิสิตให๎มีคุณสมบัติ 3e+3i ของวิสัยทัศน์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รักษาต าแหนํงแชมป์โลก หุํนยนต์เตะฟุตบอลให๎ได๎นานที่สุด เพื่อเผยแพรํชื่อเสียงของประเทศไทย ให๎เป็น

ที่จดจ าในเวทีสากล 

  - วิธีปฏิบัติที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้  

 

 

 

 

 

 Plan (การวางแผน) คือ มีการศึกษารายละเอียด ผลงานของแตํละทีมที่เข๎ารํวม 

เปรียบเทียบกับศักยภาพของทีม SKUBA น ามาวางแผนการพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก๎เกมส์คูํแขํงขัน โดยมี

การแบํงงานกันท าอยํางชัดเจนเป็น  3 สํวน ดังแผนภูมิดา๎นลําง  

  

Good 
Practices 

Plan 

Do 

Check 

Action 
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 Do (การด าเนินงาน) คือ จะมีการเกจบตัวนิสิตเพื่อฝึกซ๎อม  เตรียมความพร๎อมกํอน

การแขํงขัน มีการตรวจสอบความพร๎อมทุกอยําง  เพื่อเมื่อถึงเวลาการแขํงขันมีปัญหาสามารถแก๎ไข

ปัญหาได๎ตามล าดับ การฝึกซํอมบ ารุงในเวลาอันจ ากัด การตรวจประเมินคุณภาพหุํนยนต ์ 

 Check (การติดตามตรวจสอบ) คือ ระหวํางแขํงขันในแตํละรอบ มีการประเมินผล  

หลังการแขงํขันในแตลํะรอบ มีการประชุมระดมความคดิ 

 Action (การปรับปรุงและการพัฒนา) คือ หลังจากเสรจจสิ้นการแขํงขัน มีการ

ประชุมวิชาการเพื่อเปิดเผยข๎อมูล  เพื่อต๎องเป็นผู๎น าทางนวัตกรรม แผนพัฒนาในอนาคต มีพัฒนาระบบ

ให๎ก๎าวหน๎า 

  - หลักฐานความส าเร็จ  

 ปี 2551 ได๎รับรางวัล รองชนะเลิศจากการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ชิงแชมป์ประเทศ

ไทย 2551 (RoboCup Thailand Championship 2008)  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 และรางวัลรอง

ชนะเลิศเทคนิคยอดเยี่ยมจากการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ในสนามฟุตบอลระดับโลก World RoboCup 

2008 ณ เมืองซูโจว   ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
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ภาพทีม SKUBA 
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 ปี 2552 ได้รับรางวัลชนะเลิศแชมป์โลก รางวัลชนะเลิศด๎านเทคนิคยอดเยี่ยม 

(Technical Challenge) และรางวัลเอกสารทางวิชาการยอดเยี่ยม (Best Extended Team Description 

Paper) จากการแขํงขันหุํนยนต์เตะฟุตบอลชิงแชมป์โลกประจ าปี 2009 (RoboCup2009)  ซึ่งจัดขึ้นใน

ระหวํางวันที่ 28 มิถุนายน 2552  ถึง 7 กรกฎาคม 2552   ณ เมอืง กราซ (Graz) ประเทศออสเตรีย และ

รางวัลชนะเลิศและรางวัลชนะเลิศด๎านเทคนิคยอดเยี่ยม จาการแขํงขัน China RoboCup 2009 ระหวําง

วันที่ 25-27 ธันวาคม 2552 ณ เมืองต๎าเหลียน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 

ภาพ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม 

ณ เมืองซูโจว   ประเทศสาธารณรฐัประชาชนจีน  
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 ปี 2553 ได๎รับรางวัลชนะเลิศแชมป์โลก และรางวัลชนะเลิศเทคนิคยอดเยี่ยมจาก

การแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ในสนามฟุตบอลระดับโลก World RoboCup 2010 ระหวํางวันที่ 18-27 

มิถุนายน 2553 ณ ประเทศสิงคโปร์  

ภาพ รางวัลชนะเลิศ และรางวัลชนะเลิศด้านเทคนิคยอดเยี่ยม  

ณ เมอืงต้าเหลียน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
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 ปี 2554 ได๎รับรางวัลชนะเลิศ จากการแขํงขัน RoboCup Iran open 2011 ระหวําง

วันที่ 3-10 เมษายน  2554  ณ เมืองเตหะราน ประเทศอิหรําน รางวัลชนะเลิศแชมป์โลก และรางวัล

ชนะเลิศเทคนิคยอดเยี่ยม ประเภทNavigation challenge (ระบบน าทาง) และประเภท Mixed Teams 

challenge (ผสมทีม) จากการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ในสนามฟุตบอลระดับโลก World RoboCup 2011 

ระหวํางวันที่ 3-14 กรกฎาคม 2554 ณ เมืองอิสตันบูล ประเทศตุรกี  

 

ภาพ ทีม SKUBA 

ณ ประเทศสิงคโปร ์
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  - ปัจจัยเกื้อหนุนความส าเร็จ 

 ปัจจัยด๎านการมีนโยบายและการสํงเสริมที่ ชัดเจนของผู๎บริหารทั้งในระดับ

มหาวิทยาลัยและคณะ  มหาวิทยาลัยมีความชัดเจนในเรื่องการสนับสนุนให๎นสิิตคิดค๎นนวัตกรรม เข๎ารํวม

การแขงํขันในเวทีระดับประเทศและนานาชาติ 

 ปัจจัยด๎านสถานที่  มหาวิทยาลัยได๎ให๎การสนับสนุนสถานที่ในการท ากิจกรรมแกํทีม

นิสติ SKUBA  โดยได๎จัดหาสถานที่ไว๎ให๎พรอ๎มอุปกรณ์ ส าหรับการท าวิจัยและพัฒนา 

 ปัจจัยด๎านรุํนพี่รุํนน๎อง ภายในทีมจะมีผู๎รํวมทีมที่เป็นทั้งรุํนพี่ ที่จะคอยให๎ค าแนะน า 

แบํงปันประสบการณท์ี่ตนเองเคย 

 ปัจจัยด๎านการด าเนินงาน ทีม  SKUBA  มีแผนพัฒนาอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปี  เพื่อ

การเตรียมทีมเข๎าแขงํขันใน events ตํางๆ  โดยมีการดูแลอยํางใกล๎ชิดจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

 ปัจจัยด๎านขวัญและก าลังใจของทีม เมื่อประสบความส าเรจจกจมีรางวัล เรียนฟรี และ 

ได๎รับโอกาสพิเศษในการสมัครเข๎าเรียนตํอในมหาวิทยาลัยช้ันน าของโลก ได๎ประสบการณ์จากการ

เดินทางไปตํางประเทศ 

 ปัจจัยด๎านอาจารย์ที่ปรึกษา การมีอาจารย์ที่ปรึกษาที่ทุํมเท คลุกคลีกับนิสิต รํวมคิด 

รํวมแก๎ปัญหา รํวมวางแผน จัดหาแหลงํเงนิทุนใหแ๎กํนสิิต  

ภาพ รางวัลชนะเลิศ 

ณ เมอืงเตหะราน  ประเทศอิหร่าน 
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 ปัจจัยด๎านการมีคุณสมบัติ 3e + 3i ของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

 
 Electronics (Computer) มีความเช่ียวชาญด๎านคอมพิวเตอร์ ในการแขํงขัน

ต๎องใช๎เทคโนโลยีของปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และ Image Processing  

 English สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได๎ดี ในการจัดแขํงขัน World RoboCup 

Soccer  ระดับโลกนั้น จะบังคับใหท๎ุกทีมตอ๎งน าเสนอเทคนิคที่น ามาใช๎ น าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ 

 Ethic มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ นิสิตในทีม SKUBA มีจรรยาบรรณด๎านวิชาชีพ

วิศวกร ได๎คิดและพัฒนาหุนํยนต์เป็นของตนเอง ไมํแอบอ๎างผลงานของผ๎ูอื่นมาเป็นของตน 

 Innovation มีความคิดสร๎างสรรค์ และสร๎างนวัตกรรม หุํนยนต์แตํละทีมจะมี

เทคนิคเป็นของตนเองรวมทั้งซอฟท์แวร์ควบคุมการท างานกจเป็นฝีมือจากการพัฒนาที่ไมํเหมือนกัน  

ผูพ๎ัฒนาจะต๎องมีความคิดสรา๎งสรรค์ที่ล้ าเลิศ  

 Integration การบูรณาการความรู๎หลากหลายและท างานเป็นทีมรํวมกับผู๎อื่น

ได๎ด ี ทีมฟุตบอลหุํนยนต ์SKUBA  เป็นตัวอยํางของการบูรณาการได๎อยํางดีที่สุด ความรู๎หลากหลายด๎าน 

การท างานรวํมกันเป็นทีม แบํงงานกันท า  

 Improvement พัฒนาตนเองและงานที่ท าให๎ดีขึ้นอยํางตํอเนื่อง ทีมฟุตบอล

หุํนยนต์ SKUBA เข๎ารํวมแขํงขัน RoboCup Soccer มาหลายครั้ง โดยนิสิตมีความพยายามพัฒนาผลงาน

และเทคนิคให๎ดีขึ้น เพื่อไมํให๎ทีมอื่นตามทันในการแขํงขันครั้งถัดไป และคว๎ารางวัลมาได๎อยํางตอํเนื่อง  

   - แนวทางการพัฒนาต่อเน่ือง 

    ในการพัฒนาทีมตํอไปในอนาคต เปูาหมายที่ไมํเปลี่ยนแปลง คือ การรักษาแชมป์โลก  

ด๎านการแขํงขันฟุตบอลหุํนยนต์ไว๎ใหไ๎ด๎ แนวทางที่ทีมจะด าเนนิการตอํไป คอื  

1) เนื่องจากการเป็นแชมป์โลกการแขงํขันฟุตบอลหุํนยนต์ จ าเป็นต๎องเปิดเผย

เทคโนโลยีที่ใชใ๎นการแขงํขันให๎ทีมคูํแขํงทราบเพื่อการเรียนรู๎รวํมกัน จงึเป็นความจ าเป็นส าหรับนิสิตทีม 

SKUBA ที่จะต๎องแสวงหาเทคโนโลยีซึ่งเป็นนวัตกรรมใหมํๆ  มาใช๎เพื่อการรักษาแชมป์ในปีตอํไป นิสติ

จ าต๎องคิดนวัตกรรมเหลํานี้เอง เนื่องจากไมํอาจไปศกึษาต๎นแบบจากที่ใดได๎  
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2) การทบทวนผลการแขํงขันในปีที่ผํานมา เพื่อวิเคราะห์จุดอํอน จุดแขจง ของทีม 

SKUBA รวมทั้งคูํแขํงขันจากประเทศตาํงๆ รวมทั้งศกึษาวัสดุ อุปกรณ์ที่มอียูํ เพื่อสร๎างสมรรถนะเพิ่มเติม

ในโอกาสตํอไป 

3) เนื่องจากนิสิตในทีมที่เคยเข๎ารํวมการแขงํขันจะส าเรจจการศึกษา จงึจ าเป็นต๎องหา

นิสติใหมํมาทดแทน ทีม SKUBA จงึได๎แสวงหานิสติที่มีความสนใจในนวัตกรรมหุํนยนต์มาเสริมเพื่อการ

เรียนรู๎เรจว และเพื่อให๎นสิิตสามารถเป็นตัวแทนในนามของมหาวิทยาลัยตํอไป  

4) การแสวงหาแหลํงงบประมาณสนับสนุนทีมจากภายนอก เพื่อสนับสนุนคําใช๎จาํยใน

การจัดเตรยีมวัสดุอุปกรณ์ และคําเดินทางไปตํางประเทศ เพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน  

5) การวางแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะนิสิตในทีม เพื่อสร๎างความพร๎อมในการ

แขงํขันในปีตอํไป 

6) ตํอยอดและขยายศักยภาพไปเข๎ารํวมการแขงํขันประเภทอื่น ได๎แกํ Robocup@Home 

โดยมีเปูาหมายในอนาคต มุํงหวังที่จะได๎แชมป์โลก 2 รายการ เป็นทิศทางเปูาหมายตํอไป 

 
   - สรุป คือ ความส าเรจจอยํางตํอเนื่องของนิสิตทีม SKUBA แสดงให๎เหจนถึงแนวปฏิบัติที่ดี 

การมีปัจจัยเกื้อหนุน และความพร๎อมในการเข๎ารํวมการแขํงขัน แตํการมีแนวปฏิบัติที่ดี กจใชํวําจะได๎แต๎ม 

สิ่งที่จะท าให๎ได๎แตม๎คือ “ท าให้ลูกเข้าประตู” 

 
“เพียงเมื่อทํานหยุดก๎าว ทํานกจเริ่มถอยหลังแล๎ว อยํากลัวที่จะก๎าวไปช๎า ๆ แตจํงกลัวที่จะอยูํนิ่งเฉย..” 
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กจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรูแ๎นวปฏิบัติท่ีดี  

เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิติขององค์กรผู๎น านสิติ/นักศึกษาแตํละสถาบัน” 

โดย ผู๎แทนองคก์รนสิติ/นักศึกษาของสถาบัน 3 สถาบัน 
 

 

  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตของ

องค์กรผู๎น านิสิต/นักศึกษาแตํละสถาบัน” จากผู๎แทนองค์กรนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน 3 สถาบัน ได๎แกํ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย และ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในแตํละเรื่อง ดังนี้ 

1. โครงการ ZERO WASTE (ลดขยะให้ เป็นศูนย์) โดย ชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล๎อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อผู๎น าเสนอ คือ นางสาวสุภิญญา ยินดี  นางสาวกัลยรัตน์  แย๎มวารี  และ

นางสาววรณกร  ผดุงเวียง ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินงานดังนี้ 

1) แนวคิดหลักของโครงการ เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน

พระบรมราชูปถัมภ์ มีโรงอาหารขนาดเลจกซึ่งไมํเพียงพอตํอจ านวนนักศึกษาที่มีจ านวนมากขึ้น นักศึกษา

บางสวํนจงึเลือกซือ้อาหารใสํกลํองโฟมหรอืถุงพลาสติกไปรับประทานนอกโรงอาหาร สํงผลให๎มีปริมาณ

ขยะประเภทพลาสติก กลํองโฟม ขวดน้ า แก๎วน้ าพลาสติก และเศษอาหารที่มีจ านวนมากขึ้น ท าให๎การ

จัดการขยะมูลฝอยภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปได๎อยํางยากล าบาก ทางชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม จึงได๎

มีการจัดท าโครงการ Zero waste (ลดขยะให๎ เป็นศูนย์) นี้ขึ้น เพื่อลดปริมาณขยะให๎น๎อยลง โดยได๎จัดท า

กิจกรรมรณรงค์ 3 กิจกรรม ได๎แกํ กล่องข้าวน้อยช่วยโลกรุ่นที่ 3 มุํงเน๎นการใช๎ถุงผ๎าแทนถุงพลาสติก

ใช๎กลํองขา๎วแทนกลํองโฟม และใชข๎วดน้ าแทนแก๎วพลาสติก นอกจากนีย้ังมีกิจกรรมเพิ่มเติมคือ กิจกรรม

เกมล๎วงไขํแยกขยะ เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมรู๎จักการแยกขยะที่ถูกต๎องและทิ้งขยะได๎ถูกถั งท าให๎การ

จัดการขยะสะดวก รวดเรจวมากขึ้น  และกิจกรรมร๎านค๎าศูนย์บาท เพื่อให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมรู๎มูลคําของ

ขยะรไีซเคิล ลดปริมาณขยะให๎เหลอืน๎อยที่สุด เพื่อให๎เป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงามนาํอยูํ  

2) วัตถุประสงค์โครงการ คือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย 

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตส านึกและความรับผิดชอบให๎กับนักศึกษาและบุคลากรในการลดปริมาณขยะ  เพื่อ

ศกึษาค๎นคว๎าวิธีการมุงํสูขํยะเหลอืศูนย์ 

3) วัน เวลา สถานที่จัดโครงการ ระหวํางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2556 ณ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

4) เป้าหมาย แบ่งเป็น 
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   - เป้าหมายเชิงปริมาณ :  สมาชิกชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม และเครือขําย

สิ่งแวดล๎อม ในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 200 คนนักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ านวน 300 คน 

  - เป้าหมายเชิงคุณภาพ : ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสามารถลดปริมาณขยะ เหจนคุณคํา

ของขยะและน าไปปรับใช๎ในชวีิตประจ าวันได๎ 

5) การด าเนินงานตามหลัก PDCA    

   - ขั้นตอนการวางแผน (Plan) มีการประชุมคณะด าเนินงาน การเกจบข๎อมูล 

ประเภทและปริมาณของขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ น าข๎อมูลที่

ได๎มาวิเคราะหเ์พื่อหาแนวทางในการจัดการขยะ โดยขยะที่พบมากที่สุด คือ กลํองโฟม ถุงพลาสติก แก๎ว

น้ าพลาสติก ขวดน้ าพลาสติก และเศษอาหาร หาแนวทางการจัดการขยะ จากปริมาณของขยะที่พบใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได๎หาแนวทางในการจัดการโดยแบํงเป็น 3 

กิจกรรม ได๎แกํ กิจกรรมกลํองข๎าวน๎อยชํวยโลกรุํนที่ 3  กิจกรรมเกมล๎วงไขํแยกขยะ  กิจกรรมร๎านค๎า

ศูนย์บาท  การเตรียมอุปกรณ์และเอกสารในการด าเนินโครงการ ประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการติด

ปูายประชาสัมพันธ์ แผํนพับ และหนังสือเลํมเลจก การด าเนินโครงการ  ติดตามผลการด าเนินโครงการ

และสรุปผลการด าเนนิโครงการ  
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   - ขั้นตอนการด าเนินการ (Do) จัดกิจกรรมในทุกวันพุธ คอื วันที่ 7, 14, 21 

เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2556 โดยจัดกิจกรรมที่ตกึองค์การนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย

แบํงเป็น 4 กิจกรรม คอื  

• กิจกรรมกล่องข้าวน้อยช่วยโลกรุ่นที่ 3  เป็นกิจกรรมที่เน๎นให๎ผู๎เข๎ารํวม

กิจกรรมใช๎กลํองข๎าว ขวดน้ า ถุงผ๎า ซื้ออาหารในโรงอาหารออกมารับประทานด๎านนอกโรงอาหารแทน

การใชก๎ลํองโฟม ถุงพลาสติก แก๎วพลาสติก เพื่อลดปริมาณขยะประเภทกลํองโฟมและพลาสติก ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งปัจจุบันก าลังเพิ่มปริมาณมากขึ้นตาม

จ านวนนักศึกษา และมีพื้นที่พักขยะของมหาวิทยาลัยฯคํอนขา๎งจ ากัด 
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   ผลการด าเนินกิจกรรมกลํองข๎าวน๎อยชํวยโลกรุํน 3 มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม  

จ านวนทั้งสิ้น 94 คน เป็นเพศชาย 17 คน เพศหญิง 77 คน เป็นประเภทครู/อาจารย์ 9 คน เจ๎าหน๎าที่ 11 

คน นักศึกษา 76 คน 

• กิจกรรมร้านค้าศูนย์บาท เป็นกิจกรรมการสอยดาว โดยการน าเอาขยะรี

ไซเคิลมาแลกดาวตามเกณฑ์ที่ได๎ตั้งไว๎ ในดวงดาวแตํละดวงกจจะมีของรางวัลให๎ทุกดวง เพื่อให๎เป็น

กิจกรรมที่กํอให๎เกิดการคัดแยกขยะ น าขยะมาดัดแปลงเพื่อใช๎ให๎เกิดประโยชน์ด๎านตํางๆ และให๎รู๎มูลคํา

ของขยะรีไซเคิล ขยะสํวนใหญํที่ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมน ามาแลกดาวจะเป็น ขวดน้ าพลาสติก ขวดแก๎วชนิด

ตํางๆ กระดาษ เป็นต๎น  โดยมีเกณฑก์ารสอยดาว คือ  

    1) ขวดน้ าพลาสตกิ 7 ขวด / ดาว 1 ดวง   

    2) กระดาษ  2 kg / ดาว 1 ดวง  

   3) ขวดแก๎ว 2 kg / ดาว 1 ดวง  

   4) กระป๋อง 5 กระป๋อง / ดาว 1 ดวง  
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     ผลการด าเนินกิจกรรม  มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมทั้งหมด 101 คน เป็นเพศชาย 

15 คน เพศหญิง 86 คน เป็นประเภทครู/อาจารย์ 15 คน เจ๎าหนา๎ที่ 12 คน นักศึกษา 74 คน 

• กิจกรรมเกมล๎วงไขํแยกขยะ เป็นการจัดกิจกรรมโดยการล๎วงไขํมาหนึ่งใบซึ่ง

ในไขํจะมีกระดาษใบ๎ค าที่บอกลักษณะเฉพาะของขยะแตํละประเภท จากนั้นจะให๎ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม ไป

หยิบขยะให๎ตรงกับค าใบ๎  โดยทางชมรมจะจัดเตรียมขยะทุกประเภทไว๎ในกลํองรวมกันเป็นจ านวนมาก 

เมื่อผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจับขยะได๎แล๎วให๎น าขยะที่ได๎ไปทิ้งในถังขยะให๎ถูกประเภท หากผู๎เข๎ารํวมกิจกรรม

สามารถแยกประเภทขยะได๎จะมีของรางวัลมอบให๎ ในการแยกขยะแบํงออกเป็น  4 ประเภท ได๎แกํ ถัง

ขยะย่อยสลาย ถังขยะรไีซเคิล ถังขยะอันตราย ถังขยะทั่วไป 
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     ผลการด าเนินกิจกรรม มีผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมจ านวนทั้งสิ้น 141 คน เป็นเพศ

ชาย 56 คน เพศหญิง 85 คน เป็นประเภทครู/อาจารย์ 3 คน เจ๎าหน๎าที่ 2 คน นักศึกษา 126 คน และ

นักเรียน 10 คน 

• กิจกรรมเปิดโลกชมรม  เป็นการรับสมัครสมาชิกชมรมภายใต๎โครงการ

หลักโครงการพัฒนานักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อเปิด

โอกาสใหน๎ักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯได๎เข๎ารํวมกิจกรรมที่ทางชมรม 

 ผลการด าเนินกิจกรรม ผู๎เข๎ารํวมสมัครชมรมรักเรารักษ์สิ่งแวดล๎อม 

จ านวน  353 คน เป็นเพศชาย 100 คน เพศหญิง 253 คน  

   - ขั้นตอนการประเมินผล (Check) มีผลการด าเนินโครงการ “ZERO WASTE 

(ลดขยะให๎ เป็นศูนย์)” ในระหวํางเดือน กรกฎาคม – เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีผู๎เข๎ารํวมโครงการจ านวนทั้งสิ้น 689 คน แบํงเป็นเพศชาย 

188 คน เพศหญิง 501 คน เป็นประเภทครู/อาจารย์ 27 คน เจ๎าหน๎าที่ 25 คน นักศึกษา 627 คน และ

นักเรียน 10 คน 
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    ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มีการแจกแบบสอบถามที่ได๎รับกลับคืน 

จ านวน  260 ฉบับ คิดเป็นร๎อยละ  37.73 ของจ านวนผู๎เข๎ารํวมโครงการทั้งหมด แบํงเป็นเพศชาย  

จ านวน 70 คน และเพศหญิง  จ านวน 190 คน โดยแปลคําตามเกณฑ ์คือ  

         คําร๎อยละ         1 - 33    มีระดับความพึงพอใจ/เหจนดว๎ยน๎อย 

                             34 – 66   มีระดับความพึงพอใจ/เหจนดว๎ยปานกลาง 

                              67 - 100  มีระดับความพึงพอใจ/เหจนดว๎ยมาก  

 

 
 

หัวข้อการประเมิน ระดับความคิดเหน็ 

(คะแนนเต็ม 3) 

ร้อยละ 

1. ด้านสถานที่/ระยะเวลา    

   1.1 สถานท่ีจัดงานมคีวามเหมาะสม  2.70 90.00 

   1.2 รูปแบบการจัดสถานที่  2.65 88.33 

   1.3 กิจกรรมการจัดงาน นําสนใจ และประทับใจ  2.64 88.00 

2. การมสี่วนร่วมต่อโครงการ    

   2.1 ทํานต๎องการเข๎ารํวมกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ๎ม  2.64 88.00 

   2.2 สัญลักษณ์และปาูยของงานมคีวามเหมาะสม  2.58 86.00 

   2.3 มกีารประชาสัมพันธ์ลวํงหน๎า และอยาํงทั่วถึง  2.58 86.00 

3. ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการนี้    

   3.1 ทํานได๎ชํวยลดปริมานขยะจากกลํองโฟม พลาสติก  2.66 88.66 

   3.2 เกิดความตระหนักถึงผลกระทบของขยะที่มตีอํสิ่งแวดลอ๎ม  2.71 90.33 

   3.3 ทํานจะให๎ใชก๎ลํองข๎าวแทนกลํองโฟม  2.71 90.33 

   3.4 ควรให๎มีการด าเนินโครงการ คร้ังตํอไป  2.76 91.00 

  - ขั้นตอนการปรับปรุง (Action) ขยายเวลาการท ากิจกรรม และประชาสัมพันธ์

โครงการให๎ทั่วถึง 

84
85
86
87
88
89
90
91

ต่อด้านสถานที่/ระยะเวลา  การมีส่วนร่วม ผลที่ได้รับ 

ระ
ดับ

คว
าม
พึง

พอ
ใจ
(ร
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ละ
) 
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 6) สรุปผลการด าเนินโครงการ 

   ผลการด าเนินโครงการ“ZERO WASTE (ลดขยะให๎เป็นศูนย์)” มีผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

จ านวนทั้งสิ้น  689 คน  ซึ่งเป็นนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของโครงการพบวําอยูํใน

ระดับความพึงพอใจมาก (ร๎อยละ 88.40) ทั้งนีผู้เ๎ข๎ารํวมโครงการได๎เสนอแนะให๎จัดโครงการแบบนีอ้ีก 

         จากการจัดโครงการ“ZERO WASTE (ลดขยะให๎เป็นศูนย์)” ดังกลําวพบวํา นักเรียน 

นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีการคัดแยก

ขยะ รู๎มูลคําของขยะรีไซเคิลและที่ส าคัญขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์  มปีริมาณขยะลดลง ท าให๎การก าจัดการขยะงํายขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 

7) จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 

 - การประชาสัมพันธ์ไมํทั่วถึง 

 - ในวันที่จัดกิจกรรม เกิดฝนตก ท าให๎มผีูเ๎ข๎ารํวมกิจกรรมน๎อย 

 - จัดกิจกรรมซ๎อนกับกิจกรรมอื่น 

8) งานที่ต้องด าเนินการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 

   - ตรวจเชจคและตดิตามการคัดแยกขยะและปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

  - เพิ่มภาคีความรวํมมอืภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ 

  - ถ๎ามีโอกาสอยากท าโครงการ“ZERO WASTE (ลดขยะให๎เป็นศูนย์)” ให๎กับโรงเรียน

ตํางๆ เพื่อรณรงคป์ลูกจติส านึกและความรับผิดชอบที่ดี 

 

2. โครงการ Freshman Festival & UTCC AWARD โดยการประกันคุณภาพกิจกรรม

นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ชื่อผู๎น าเสนอ คือ นายฐากิจจ์  พิสิฐเรืองเดชา สโมสรนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

ที่มาของการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

- ก าหนดให๎กิจกรรมที่จัดใหม๎ีขึ้นเพื่อสรา๎งความเชื่อมั่นอยํางสมเหตุสมผลวํา กระบวนการ

ที่ด าเนินงานอยูํจะสามารถน าไปสูํผลงานที่มี “คุณภาพอยํางตํอเนื่อง” ซึ่งในอดีตผู๎จัดกิจกรรมจะเน๎น

ความพอใจของผู๎จัดเป็นส าคัญ นั่นคือ ยึดถือคุณภาพของกิจกรรมตามที่ผู๎จัดก าหนดเป็นมาตรฐานใน

การจัดกิจกรรมเทํานั้น กิจกรรมสอดคล๎องกับมาตรฐาน ตํอมาในปัจจุบัน ความหมายตามแนวคิดดั้งเดิม

ได๎เปลี่ยนแปลงไป ค าจ ากัดความของคุณภาพ คือ ความพอใจของผู๎เข๎าใช๎ หรือคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การใชง๎าน 
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- สิ่งที่ทุกคนควรรู๎เพื่อเดินสูํเปูาหมายเดียวกัน โดยฝุายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย

หอการค๎าไทย มีการก าหนด ปรัชญา/ปณิธาน คือ มุํงสร๎างกิจกรรมให๎นักศึกษาเกิดประสบการณ์และ

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาให๎เป็นผู๎ที่สมบูรณ์ทั้งรํางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู๎ คุณธรรม วัฒนธรรมใน

การด ารงชีวิต และสามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

รวมทั้งมกีารก าหนด วิสัยทศัน์ คือ นักศึกษาเกิดประสบการณ์และเป็นผู๎ใฝุเรียน ใฝุรู๎ รู๎จักคิดวิเคราะห์ มี

ความสงํางามทั้งทางด๎านวิชาการ วิชาชีพ ด๎านบุคลิกภาพ มีคุณธรรม วัฒนธรรมการด ารงชีวิตและ

สามารถอยูํรํวมกับผู๎อื่นได๎อยํางมีความสุข มีความรักและภาคภูมิใจในสถาบันและวัฒนธรรมของชาติ 

ตามคุณลักษณะบัณฑติพึงประสงค์ 

- การจัดตั้งกลุํมสร๎างคุณภาพ ซึ่งกลุํมสร๎างคุณภาพจะเกิดขึ้นได๎สิ่งส าคัญ คือ จะต๎องมี

การสร๎างแรงจูงใจในการปฏิบัติกลุํมสร๎างคุณภาพ ด๎วยการจัดอบรมปูพื้นฐานความคิด พื้นฐานใน

หลักการปฏิบัติกลุํมสร๎างคุณภาพ และขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการสร๎างคุณภาพ ชี้ให๎เหจนถึง

คุณประโยชน์ที่ได๎รับจากการปฏิบัติกลุํมสร๎างคุณภาพ 

- การปฏิบัติในกลุํมเพื่อสร๎างคุณภาพ โดยใช๎เครื่องมือ คือ วัฏจักรของเดมิ่ง (Deming 

Cycle) วงจร PDCA 

- เครื่องมือที่ใช๎สร๎างคุณภาพ ได๎แกํ Kaizen & Learning Joint improvement Information 

sharing Compatible capabilities Control systems Interlocking structures Mutual understanding 

- ผลลัพธ์จากการประกันคุณภาพ มีการด าเนินงานกิจกรรมที่ดีขึ้น โดยสามารถอธิบายได๎

วํา ดีแคไํหน ดีอยํางไร  

- ตัวอยํางโครงการ Freshman Festival & UTCC AWARD  

   มีการศกึษาผลการด าเนนิโครงการในรอบปีที่ผาํนมา โดยพิจารณาประเดจนตํอไปนี้ 

 ผลความพึงพอใจของผูเ๎ข๎ารํวมโครงการ  

 ปัญหาและอุปสรรคในการจัดโครงการครั้งที่ผํานมา (กิจกรรมยังไมํเกิดประโยชน์

มากเทําที่ควรเมื่อเทียบกับงบประมาณที่ใช๎ไป เป็นกิจกรรมที่นําเบื่อ เวลาในการจัดงานนานเกินไป MC 

พูดไมํดคีวรเปลี่ยนใหมํ) 

 พิจารณาขั้นตอนในการด าเนินงานใหมํ โดยมีรายละเอียดกิจกรรม วันที่ด าเนินงาน 

และก าหนดผ๎ูรับผดิชอบในแตลํะกิจกรรม 

 ก าหนดรูปแบบการจัดงาน เชํน งานประกาศรางวัลภาพยนตร์ ก าหนด Theme : 

ภาพยนตร ์ให๎แตํละคณะเลือกหนังที่คิดวาํตรงกับภาพลักษณ์ อัตลักษณ์ของคณะ  งานเฉลิมฉลอง 50 ปี 

แหงํความภาคภูมใิจ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ก าหนดให๎เขียนการ์ดรํวมแสดงความยินดีติดบนต๎นไทร 

ณ บริเวณใต๎อาคาร 2 และเขียนข๎อความลง Back drop การประกวดคัดเลือกดาวเดือน แบํงเป็น 3 

Section 
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   Section 1 จัดงาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย มีรูปแบบกิจกรรม คือ 

เปิดตัวครั้งแรกของดาวเดือน แนะน าตัว-การตอบค าถามรอบแรก การมอบรางวัลจาก “SEED 

CAMPUS” การแสดงมินิคอนเสิรต์ “SEED CAMPUS” และเลํนเกมส์ชิงรางวัล 

   - Module 1: การส ารวจพื้นที่ ด าเนนิการส ารวจหมํูบ๎านแมํหม๎าย โครงการหมูํบ๎าน

เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอยํางรอตันบาตูผํานคณะท างานที่ 3 โครงการพระราชด าริในสมเดจจพระ

นางเจา๎สิรกิิติ์พระบรมราชินนีาถ และการจัดท าวดีีทัศน์ “ชีวติและความหวัง”  

   Section 2 กิจกรรมสวยหลํอขอท าดี ได๎แกํ กิจกรรมWith Love Concert & Fashion 

Manifest  การเดินรณรงค์ตอํต๎านคอร์ปชั่น 

   - Module 2: จัดรํวมกับกลุํม DUAY RAK GROUP FOR CHILDREN AND WOMEN 

เพื่อจัดกิจกรรมด๎าน USR (University Social Responsibility) ณ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน ได๎แกํ กิจกรรม

เดินขบวนรับของบริจาค กิจกรรมเดินแฟช่ันโชว์ในงาน “With Love Concert & Fashion Manifest” โดย

กลุํมคนสวยหลํอขอท าดี ผู๎เข๎าประกวดดาวเดือน และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค๎า มอบของ

บริจาค: สิ่งของ เงินบริจาค คอมพิวเตอร์ คอนเสิร์ต ฮั่น เดอะสตาร์ ผู๎ชายที่บูชาความรัก Funding & 

Donation: รายได๎จากการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ต จะมอบให๎มูลนิธิทหารผํานศึก เพื่อด าเนินการฝึกอาชีพ

ให๎กับทหารพิการ และใชใ๎นกิจกรรมที่เหมาะสมของมูลนธิิตํอไป 

    - Module 3: จัดกิจกรรมทีส่อง รํวมกับฝุายสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

ณ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ในการเดินรณรงค์ตํอต๎านคอร์ปช่ันของผู๎เข๎ารํวมประกวดดาวเดือน

มหาวิทยาลัย การเข๎ารํวมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย ในโครงการ UTCC Open House 

2013 การเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา รํวมบริจาคปัจจัยหรือสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ

สภากาชาดไทย 

   - Module 4: จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตของผู๎เข๎ารํวมประกวดดาวเดือน

มหาวิทยาลัย และผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมสวยหลํอขอท าดี การบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรม

ของสภากาชาดไทย ณ สภากาชาดไทย  

   Section 3  Final Round การประกวดคัดเลือกดาวเดือน 

   - จัดกิจกรรมการแสดงดนตรีจากชมรมดนตรี การแสดงจากชมรมนาฏศิลป์ การ

แสดงจากชมรมเชียร์ การแสดงความสามารถพิเศษผู๎ชนะเลิศการประกวด MC การแสดงความสามารถ

พิเศษดาวเดือน การตอบค าถาม การมอบรางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยม รางวัลดาวเดือน และการแสดง

คอนเสิร์ตจากเหลําศลิปิน 

   - สรุปผลความพึงพอใจผู๎เข๎ารํวมโครงการ มีคําเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมของ

ผู๎เข๎ารํวมโครงการ จ านวน 2,704 คน เทํากับ 4.14 อยูํในระดับความพึงพอใจมาก ซึ่งความพึงพอใจ

อันดับแรก มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.36 คือ การรักษาความปลอดภัย อันดับที่ 2 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.22 คือ 

กิจกรรมภายในงานสามารถสํงเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยได๎ อันดับที่ 3 มีคําเฉลี่ยเทํากับ 
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4.20 คือ สนุกสนานกับกิจกรรมความบันเทิงภายในงาน และอันดับสุดท๎าย มีคําเฉลี่ยเทํากับ 4.01 คือ 

เป็นการสรา๎งความสัมพันธ์อันดกีับเพื่อนตํางคณะ 

3. โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท โดย ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท สโมสร

นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ชื่อผู๎น าเสนอ คือ นายศรุฒ สุวรรณบัณฑิต  

และ นางสาวนภสภรณ์  วรรณพงษ์ ซึ่งมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

1) ความเป็นมาของโครงการ 

 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ประชาชนสํวนใหญํเลี้ยงสัตว์เป็นพื้นฐาน เนื่องจาก

ยังมีเกษตรกรผูอ๎ยูํหาํงไกลความเจรญิ โครงการนีจ้งึมเีพื่อชํวยเหลือเกษตรกรผูเ๎ลี้ยงสัตว์ สํงเสริมสุขภาพ

ปศุสัตว์ ให๎ความรู๎โรคติดตํอสัตว์สูํคน รวมถึงสุขอนามัยของเดจกและผู๎ใหญํ มุํงหวังให๎เกษตรกรสามารถ

ชํวยเหลือตนเองได๎ในระดับหนึ่ง เนื่องจากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็น

แหลํงผลิตบัณฑิตสัตวแพทย์ เพื่อให๎บริการประชาชนและสัตว์ในครอบครอง สนับสนุนกิจกรรมที่น า

วิชาชีพสัตวแพทย์ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ตํอสังคม ปลูกฝังทัศนคติที่ดีตํอสังคม รวมทั้งสร๎างสรรค์ความ

เข๎าใจและความพร๎อมตํอวิธีปฏิบัติงานที่เหมาะสมในท๎องถิ่น กํอนที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคต จึงได๎เกิด

โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบทขึน้ 

  โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท มุํงเน๎นนิสิตเป็นศูนย์กลางในการ

ขับเคลื่อนโครงการฯ โดยสํงเสริมใหน๎ิสิตทั้ง ๖ ช้ันปี ได๎ปฏิบัติงานรวํมกันตามหน๎าที่ดังตํอไปนี้ นิสิตช้ันปีที่ 

๔ เป็นผ๎ูรับผดิชอบโครงการ นิสติช้ันปีที่ ๕ เป็นหัวหนา๎งาน นสิิตช้ันปีที่ ๖ เป็นที่ปรึกษาโครงการและนิสิต

ช้ันปีที่ ๑ – ๓ เป็นผู๎เข๎ารํวมโครงการ และโครงการฯมีแผนการปฏิบัติงานตํอเนื่อง ๒ ปีในแตํละพื้นที่ 

เพื่อที่จะสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได๎อยํางมปีระสิทธิภาพ 

2) วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให๎นิสิตได๎น าองค์ความรู๎ที่ได๎รับมาประยุกต์ใช๎ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยการ

ฝกึฝนการวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบ รวบรวมปัญหามาวิเคราะห์เพื่อใช๎ในการแก๎ไข และพัฒนา

โครงการในครั้งตํอไป 

- เพื่อให๎นิสิตได๎ฝึกการท างานรํวมกันกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภาครัฐและเอกชน 

ฝกึความมีระเบียบวินัยในการท างานพัฒนาบุคลิกภาพ 

- เพื่อสนับสนุนงานบริการทางด๎านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแกํเกษตรกร รวมถึงการ

ประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต๎นได๎ด๎วยวิธีการทางห๎องปฏิบัติการ (Laboratory) อยํางงําย ตลอดจนสํงเสริม

ความรูด๎๎านการพัฒนาสุขภาพสัตว์และพืชอาหารสัตว์แกํชุมชนในพื้นที่เปูาหมาย 

- เพื่อตอบสนองกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่วํา “ส านึกดี มุํงมั่น 

สร๎างสรรค์ สามัคคี” รวมถึงการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการที่จะเผยแพรํ

ความรู๎ให๎กับประชาชน ดังข๎อความที่วํา “ประชาชนคือ เจ๎าของประเทศ เกษตรศาสตร์คือภาษีของ

ประชาชน” 



 
 

 

24 

3) ประเภทโครงการ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคม และมีแผนการปฏิบัติงานตํอเนื่อง 2 ปี ณ  

อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 

  - ต าบลใจดี หมูทํี่ 3 (บ๎านทะลอก)  

หมูทํี่ 4 (บ๎านลาภู)  หมูทํี่ 7 (บ๎านอังกูล) หมูํที่ 9 (บ๎านสมใจ) 

 - ต าบลดองก าเม็ด หมูทํี่ 1 (บ๎านกันจาน) 

หมูทํี่ 3 (บ๎านสวาย) หมูํที่ 6 (บ๎านกระโพธิ์) หมูทํี่ 10 (บ๎านโพธิ์

สยาม)  

 - ต าบลกันทรารมย์ หมูทํี่ 4 (บ๎านโคกสูง)   

หมูทํี่ 5 (บ๎านศรอีุดม)  

 

4) การด าเนินงาน ตามกระบวนการ PDCA 

 
 

 - Plan มีการวางแผนการด าเนินงาน โดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการ ฝุายตํางๆ 

รํวมก าหนดรูปแบบคําย วัตถุประสงค์ของคําย และการท างานอยํางมีเปูาหมาย  โดยมีรูปแบบการ

ด าเนินงาน คือ มีการอบรมให๎ความรู๎ จัดคํายเตรียมความพร๎อม Vet volunteer pre-camp และ คํายสัตว

แพทย์อาสาพัฒนาชนบท Veterinary volunteer camp 

 

 

 

 
 

การเกจบตัวอยําง เลือด และอุจจาระ การฉีดยา การปูอนยา 
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ฝกึการบังคับสัตว์ 

 

 

ฝกึการบังคับสัตว์ 

 

 

 

 

การตรวจหาคําทางโลหิตวิทยา 

 

 

 

 

 

การตรวจพยาธิในเมจดเลือด การตรวจหาไขํพยาธิ 

 

 

 

 

การตรวจโรคแท๎งตดิตํอ 

 - Do ด าเนนิการตามแผนที่ก าหนด ได๎แกํ  

 งานด๎านการพัฒนาและสํงเสริมสุขภาพสัตว์  แบํงเป็น 3 กลุํม ได๎แกํ กลุ่มโค 

กระบือ งานบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากเท๎าเปื่อย (FMD) และโรคคอบวม Haemorrhagic 

Septicemia และงานบริการถํายพยาธิ  กลุ่มสัตว์ปีก วัคซีน Newcastle และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

(สุนัข แมว และอื่นๆ) งานบริการฉีดวัคซีน งานบริการตรวจ และรักษาปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า  
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 งานเก็บข้อมูลสุขภาพสัตว์  ล๎วงเกจบอุจจาระ เพื่อน าไปตรวจไขํพยาธิ เจาะ

เลือด เพื่อน าไปตรวจ คําทางโลหิตวทิยา และการตรวจภาวะโรคตํางๆ เชนํ โรคแท๎งตดิตํอ ฯลฯ 

 

    
 งานด้านการส ารวจเก็บข้อมูลในพื้นที่ 

   
 งานด้านมวลชนสัมพันธ์ งานบริการอบรมให๎ความรู๎แกํชาวบ๎านและเดจกๆใน

ชุมชน อบรมผ๎ูใหญํ อบรมเดจก พัฒนาวัดและโรงเรียน เพื่อตอบแทนสังคม กีฬามวลชนสัมพันธ์กับเดจกใน

ชุมชน 
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 งานด้านพัฒนานิสิต เพื่อพัฒนาทักษะการท างาน ความคิด การเป็นผ๎ูน า การ

อยูํรํวมกันในการใช๎ชีวติในสังคม 

 
    - Check จัดโครงการเตรียมความพร๎อมกํอนการออกคําย (Pre-camp) ได๎แกํ ด๎าน

การอบรม ตรวจสอบจากผลการทดสอบของผู๎เข๎ารํวม และด๎านการฝึกปฏิบัติงานตรวจสอบจาก

การฝึกของผ๎ูเข๎ารํวม 

     งานด้านการพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพสัตว์  ตรวจสอบจากทะเบียนข๎อมูล 

     งานด้านการส ารวจ เก็บข้อมูลในพื้นที่   ตรวจสอบแผนที่จากหนวํยงาน

ราชการ ในพืน้ที่นั้นๆ 

     งานเก็บข้อมูลสุขภาพสัตว์   ตรวจสอบจากตัวควบคุม(Control) หรอืคํา

มาตรฐานของการทดสอบ 

     งานด้านพัฒนานิสิต   ตรวจสอบจากการถามในที่ประชุม ขณะการ

ประชุมสรุปปัญหาในแตลํะวัน 

     งานด้านมวลชนสัมพันธ์  ตรวจสอบจากการสังเกต การมีสวํนรวํมของ

ชาวบ๎านในชุมชน  

   - Act จัดการประชุมสรุปโครงการหลังปฏิบัติงาน ท าสรุปผลการด าเนินงานและ

ประเมินผล ตลอดจนมีการรวบรวมปัญหา แนวทางการแก๎ไขและข๎อเสนอแนะไปแก๎ไข ปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงในการด าเนินงานครั้งตํอไปให๎ดียิ่งขึน้  
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5) ความส าเร็จของโครงการ 

- นิสติสามารถน าความรู๎/ทักษะทางด๎านวิชาชีพสัตวแพทย์มาใช๎ให๎เกิดประโยชน์สูงสุด

ได๎ และสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหนา๎ได๎ 

- นิสติสามารถปรับตัวใหเ๎ข๎ากับสังคมได๎ มีความคิดเป็นระบบ และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น 

- เกษตรกรตระหนักถึงความส าคัญของการปูองกันโรคสัตว์ ด๎วยการดูแลสัตว์ให๎มี

สุขภาพดีและแขจงแรง น าปศุสัตว์ไปฉีดวัคซีนเป็นประจ าอยํางน๎อยปีละ ๑ ครั้ง และตระหนักถึง

ความส าคัญของโรคสัตว์สูํคน เชํน โรคพยาธิ โรคพิษสุนัขบ๎า เป็นต๎น ด๎วยการน าสัตว์เลี้ยง  (สุนัขหรือ

แมว)ไปฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎าอยํางนอ๎ยปีละ ๑ ครั้ง  

 ผลการด าเนนิงานครั้งนี ้ให๎บริการโค – กระบือ ทั้งสิ้น ๑,๒๕๒ ตัว จากทั้งหมด ๒,๑๐๘ 

ตัว ให๎บริการสัตว์ปีก ทั้งสิ้น ๕๕๘ ตัว จากทั้งหมด ๗,๘๕๑ ตัว และให๎บริการสุนัข – แมว ทั้งสิ้น ๓๘๐ 

ตัว จากทั้งหมด ๑,๑๘๕ ตัว 

 - เกษตรกรและชุมชนมีความกระตือรือร๎นในการพัฒนาตนเอง ให๎มีความรู๎และพึ่งพา

ตนเองได๎ 

 - เกษตรกรมีความรูค๎วามเข๎าใจในเรื่องโรคระบาดในสัตว์และโรคสัตว์สูํคน 

 - เกษตรกรและนิสติมคีวามสนใจและเอาใจใสํในการเข๎ารํวมโครงการ/กิจกรรมตํางๆ 

6) แนวปฏิบัติที่ดี 

 - มีการแตํงตั้งประธานโครงการ รองประธานโครงการ และคณะกรรมการด าเนิน

โครงการ 

 - มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ ให๎เป็นไปในแนวทางของคณะสัตวแพทย์

ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 - มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษา และแผนรองรับในกรณีสถานการณ์

ฉุกเฉิน 

เครือข่ายโครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท 

ภายใน 

นิสิต 

อาจารย์ 

ศิษย์เก่า 

ภายนอก 

ปศุสัตว์จังหวัด 

ปศุสัตว์อ าเภอ 

เกษตรกรและชาวบ้าน 

โครงการสัตว์แพทย์อาสาอาเซียน 
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 - มีการจัดแบํงฝุายปฏิบัติงาน ก าหนดผู๎รับผิดชอบในแตํละฝุาย และชี้แจงหน๎าที่ของ

แตลํะฝุายที่ตอ๎งกระท าในการด าเนินโครงการ 

 - มีการจัดประชุมอยํางสม่ าเสมอเพื่อให๎ทุกฝุายมีความเข๎าใจที่ตรงกัน และวาง

แนวทางในการด าเนินโครงการให๎ไปในแนวทางเดียวกับวัตถุประสงค์ที่ตัง้ไว๎ 

 - มีการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง พร๎อมทั้งสอบถามความคิดเหจน และ

ความต๎องการของหนํวยงานนั้นๆ ที่มีตํอโครงการเพื่อน ามาใช๎ประกอบเป็นข๎อมูลในการด าเนินโครงการ

ครั้งตํอไป 

 - มีการประเมินผลงานหลังจากสิ้นสุดโครงการทั้งในสํวนของการประเมินรูปแบบ

โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และการประเมนิในสํวนของฝุายปฏิบัติงานในสํวนตํางๆ 

 - มีการสรุปกิจกรรมหลังด าเนินโครงการ พร๎อมทั้งมีการบันทึกข๎อมูลอยํางเป็นระบบ

เพื่อใช๎ในการด าเนินโครงการครั้งตํอไป 

 - มีการวางแนวทางในการด าเนินโครงการในครั้งตํอๆไป 

  - มีการเผยแพรํโครงการใหส๎าธารณะชนได๎รับรู๎ 

7) ปัจจัยสู่ความส าเร็จ (Key Success Factors) 

 - มกีารวางแผนการท างานอยํางเป็นระบบและวิธีการท างานอยํางเป็นกระบวนการ 

 - มีฐานข๎อมูลของอดีต เพื่อน ามาวิเคราะห์ปัญหาที่เคยเกิดขึ้นและหาแนวทางการ

ปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นอกีในอนาคต และมีฐานข๎อมูลปัจจุบันเพื่อใชใ๎นการวางแผนงาน 

 - มีการตดิตามงาน ประชุมช้ีแจงความก๎าวหน๎าของงานที่แตลํะฝุายได๎รับมอบหมาย 

 - การติดตํอสื่อสารต๎องทั่วถึงทั้ งแนวดิ่ งตามฝุายงาน และแนวราบของการ

ประสานงานระหวํางหนํวยงานตํางๆ 

 - หลังจากสิน้สุดกิจกรรม/โครงการ มกีารประชุมสรุปทุกครั้ง เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและ

แนวทางการแก๎ไข 

 - มีการวัดผลงานอยํางเหมาะสม 

 - การท างานเป็นทีม รับฟังความคิดเหจนของผู๎เข๎ารํวมโครงการฯ และน ามาใช๎ในการ

ท างานให๎มปีระสิทธิภาพ 

  8) ความยั่งยืนของการท ากิจกรรม 

  การออกคํายครั้งนีน้อกจากจะไปให๎บริการด๎านปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงแล๎ว เรายังเน๎นการ

อบรมให๎มีความรูท๎ั้งเรื่องสุขภาพสัตว์ โรคสัตว์สูํคน พืชอาหารสัตว์ การเพิ่มผลผลิตในสัตว์และสุขอนามัย

ของคนในชุมชนเพื่อให๎เกษตรกรและคนในชุมชน ตระหนักถึงความส าคัญของการดูแลรักษาสุขภพสัตว์

และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปประยุกต์ใช๎ให๎สัตว์มีสุขภาพที่ดีและให๎ผลผลิตที่สูงขึ้น ตลอดจนสุขภาพของ

เกษตรกรและคนในชุมชนให๎ดียิ่งขึน้ด๎วย 
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  โครงการสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท เป็นโครงการที่ได๎รับการยอมรับจากนิสิตทุกช้ันปี

และคณาจารย์จากภาควิชาตํางๆวําเป็นกิจกรรมที่เพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด๎านปศุสัตว์ จากผลการ

ปฏิบัติงานและการออกคํายมามากกวํา ๔๐ ปี 

  นอกจากนี้การด าเนินโครงการดังกลําวยังน าไปสูํการพัฒนาตํอยอดเพื่อการสร๎างกลุํม

เครือขํายนิสิตสัตวแพทย์ไทยอาสาพัฒนาชนบทกลุํมประเทศอาเซียนเพื่อนบ๎าน โดยการเข๎าคอร์สฝึก

อบรม Internship Program ระยะเวลา ๑ เดือน โดยมีนิสิตสัตวแพทย์ช้ันปีที่ ๔ – ๖ ของกลุํมประเทศ

อาเซียน ประเทศละประมาณ ๓ – ๔ คน (ประเทศไทย ลาว กัมพูชา พมํา อินโดนีเซีย มาเลเซีย) เข๎ารํวม

เครอืขําย นิสติคณะสัตวแพทยศาสตร์ทั้ง 5 สถาบันภายในประเทศ และนิสิตผู๎สังเกตการณ์ จากประเทศ

เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุุน และอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน"ASEAN 

Veterinary Volunteer Project" ดังนี้  

1. เตรียมพร๎อมบุคลากรและนิสติ ให๎มคีวามรูค๎วามเข๎าใจ และรู๎จักอาเซียน  

2. เพื่อยกระดับการเป็นผ๎ูนา ศักยภาพสาขาวิชาชีพสัตวแพทย์ และพัฒนาบุคลากรและ

นิสติ  

3. เพื่อให๎คณะสัตวแพทยศาสตร์มสีํวนชํวยขับเคลื่อนอุดมศกึษาไทยสูํอาเซียน  

4. เพื่อเป็นการสร๎างโอกาสให๎บุคลากรและนิสิตได๎มีสํวนในการพัฒนาประเทศเพื่อน

บ๎านในกลุํมอาเซียนให๎มคีวามเข๎มแขจงไปพร๎อม ๆ กัน  

9) สรุปการถอดบทเรยีน (สิ่งท่ีได้รับจากการท ากิจกรรม) 

   จุดเดํน : นิสิตได๎ฝึกทักษะการปฏิบัติงานกับสัตว์จริง เชํน การเจาะเกจบเลือด การฉีด

วัคซีน เป็นต๎น นิสติสามารถวางแผนการท างานได๎อยํางเป็นระบบและสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎าได๎ 

นิสิตสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองและสามารถท างานรํวมกับผู๎อื่นได๎  เป็นโครงการที่ปลูก

จติส านึกและสํงเสริมให๎นสิิตมจีติสาธารณะ ชํวยเหลือสังคม 

  จุดที่ควรปรับปรุง : ฐานข๎อมูลการวางแผนและปัญหาของคํายครั้งที่ผํานมา มีการเกจบ

รวบรวมยังไมํเป็นระบบ ซึ่งอาจท าให๎ปัญหาที่ผํานมาสามารถเกิดขึ้นได๎อีก การเตรียมความพร๎อมของ

นิสติกํอนไปคําย มีเวลาเตรียมตัวน๎อย สํงผลใหก๎ารปฏิบัติงานบางอยํางยังไมํมคีวามคลํองตัว 
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กิจกรรมระดมสมอง 

เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมนิสิต/นักศกึษาของเครือข่ายผู้น านิสิตระหว่างสถาบัน” 

โดย ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต  

 

  ดร.จิรวัฒน์  วีรังกร ผู๎ชํวยผู๎อ านวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได๎บรรยาย

ให๎ทราบเกี่ยวกับ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือขํายผู๎น านิสิตระหวํางสถาบัน” เพื่อให๎นิสิตนักศึกษาได๎มีแนวทางในการ

ระดมสมองรวํมกัน โดยมีประเดจน ดังนี้   

 สาเหตุที่มีการสัมมนารํวมกัน เพื่อให๎ทราบความหมายค าวํา “คุณภาพ” เป็นการแลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ ระดมความคิดเหจน เพื่อแสวงหาแนวทางในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ รวมทั้งรํวมสร๎าง

เครือขาํยการประกันคุณภาพ เพื่อรํวมมือรํวมใจกันท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งรวํมกันได๎ 

 แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษา จากการจัด

กิจกรรมในภาคเช๎า มีสาระส าคัญ คือ เมื่อสถานการณ์เปลี่ยน คุณภาพบัณฑิตเปลี่ยน กิจกรรมนิสิต/

นักศึกษา จึงเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพนิสิต/นักศึกษา การดูคุณภาพของนิสิต/นักศึกษา ดูได๎ที่

คุณลักษณะบัณฑิต (Character) จากการแสดงออก: ความรู๎ ทักษะ ความสามารถ บุคลิกภาพ ความ

รับผิดชอบ ฯลฯ หากกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา มีคุณภาพ ยํอมสร๎างนิสิตคุณภาพให๎เกิดขึ้นแกํนิสิต/

นักศึกษา  

 กิจกรรมคุณภาพที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ควรประกอบด๎วย 

- วัตถุประสงค์โครงการที่ชัดเจน 

- การด าเนินงานครบกระบวนการตามวงจร PDCA คือ Plan (มองอดีต ขีดปัจจุบัน มอง

บริบท ก าหนดทิศทาง ก าหนดเปูาหมายให๎ชัดเจน)  Do (การแบํงงาน/Timeline/สร๎างความเข๎าใจรํวมกัน/

สร๎างแนวทางท างานรวํมกัน) Check (การประเมินเป็นระยะ) Action (ถอดบทเรียน ข๎อเสนอแนะ แนวทาง

พัฒนา) 

- สามารถระบุ Success ของโครงการ ดูที่ไหนวําประสบความส าเรจจ ต๎องบรรลุ 

Output/Outcome อยํางชัดเจน การได๎รับการยอมรับจากกลุํมเปูาหมาย รางวัล โลํ/ประกาศเกียรติคุณ 

ฯลฯ 

- การด าเนินกิจกรรมบรรลุ Success  (Output/Outcome ชัดเจน) ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรม 

(Good Outcome) ต๎องด าเนินงานได๎ตามก าหนดการที่วางไว๎ ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว๎ 

ด าเนินงานภายใต๎กรอบงบประมาณที่วางไว๎ จ านวนนิสิตที่เข๎ามามีสํวนรํวมได๎ตามเปูาหมาย นิสิต/

นักศึกษาที่เข๎ารํวมได๎รับประโยชน์ มีความพึงพอใจของนิสติ/นักศึกษาที่เข๎ารํวมกิจกรรม 
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- มีการถอดบทเรียน (Lesson Learn) มีการจัดการประชุมเพื่อสรุปโรงการ มีการวิเคราะห์

ความส าเรจจ/ความไมํส าเรจจของโครงการ มีการบันทึกประเดจนการเรียนรู๎ ข๎อควรแก๎ไข ประเดจนต๎อง 

concern ประเดจนพัฒนาในอนาคต  

- สร๎างปัจจัยเอื้อ/ปัจจัยสนับสนุน Success ได๎ เชนํ ผ๎ูน าในการบริหารจัดการ ระบบงานที่มี

ประสิทธิภาพ ทีมงานเข๎มแขจง (รํวมกันคิด ชํวยกันท า) กระบวนการด าเนินงาน (PDCA) อาจารย์ที่ปรึกษา 

(โค๎ชที่ด)ี ความรูป๎ฏิบัติเพียงพอ  

- แสดงให๎เหจนถึงแนวทาง “การพัฒนาตํอเนื่อง” น าข๎อเสนอเพื่อการพัฒนา มีการสํงตํอ

และถํายทอดสูํรุนํตํอไป 

 การก๎าวสูํกิจกรรมคุณภาพระดับโลก พิจารณาเกี่ยวกับ ความส าเรจจไมํได๎มาด๎วยโชคชะตา 

ต๎องตั้งเปูาหมายแบบท๎าทาย (Challenge) มุํงมั่นในเปูาหมาย (Serious of Purpose) ด าเนินการ PDCA ใน

ทุกขั้นตอนของ PDCA ท างานเป็นทีม/ท างานแบบรํวมมือรํวมใจ ได๎แกํ Think Together Work Together 

Problem Together Sharing Together Learning Together พร๎อมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ พร๎อมแบํงปัน เติม

ความรู๎และพัฒนาศักยภาพ all time  Success ระดับโลก ต๎องมี Good Outcome Good Process Good 

Presentation) 

 แนวคิด (Ideas) ดูคุณภาพ ดูที่ “ความส าเรจจ (Outcome) ท ากิจกรรมครบ PDCA ไมํได๎เป็น

หลักประกันวํา จะได๎ “คุณภาพ” ตามที่มุํงหวัง แตํกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาที่มีคุณภาพ จะพบวํา การ

ด าเนนิงาน มักครบ PDCA  คุณภาพมักเกิดจากการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง ที่จะมุํงมั่นสูํเปูาหมาย กิจกรรม

นิสตินักศึกษาที่ด ีต๎องสร๎าง “ทักษะการท างานแบบมอือาชีพ + นิสัยคุณภาพแกํนิสติ/นักศึกษา” 

 แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษา มีตัวอยํางแนว

ทางการขับเคลื่อนของ Kasetsart Model คือ  

- ประกาศเป็นนโยบาย ให๎จัดกิจกรรมที่มีคุณภาพ น าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ใน

กิจกรรมนิสติ  

- มอบภารกิจให๎สภาผูแ๎ทนนิสิตในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิต 

- ผลักดันให๎ทุกองค์กรมหีนวํยประกันคุณภาพ 

- อบรมให๎ความรู ๎PDCA 

- จัดท าคูํมอืประกันคุณภาพกิจกรรมนิสติ 

- จัดท าโครงการ 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพ 

- จัดประกวดโครงการกิจกรรมนิสติคุณภาพ 

- จัดโครงการตรวจประเมินคุณภาพองค์กรกิจกรรมนิสติ 

 กิจกรรมการระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ใน

การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือขํายผู๎น านิสิตระหวํางสถาบัน” โดย ผู๎น านิสิต/

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 โดยก าหนดให๎ผ๎ูเข๎ารํวมโครงการแบํงกลุํม เป็น 10 ทีม และก าหนดให๎
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แตํละทีม เสนอชื่อประธาน และเลขานุการ เพื่อรํวมกันระดมสมองในประเดจนแนวทางในการน าระบบ

ประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนิสิตนักศึกษาได๎อยํางไร และหัวข๎อการสัมมนาครั้งตํอไป ซึ่งมีประเดจน

สรุปการน าเสนอในภาพรวม ดังนี้  

1) แนวทางในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนสิิตนักศกึษา ได๎แกํ 

    - ฝกึอบรมความเป็นผ๎ูน านิสตินักศึกษา 

   - น ากระบวนการ PDCA มาใช๎ในชีวติประจ าวัน 

   - การพัฒนา PDCA สูํความส าเรจจ 

   - การจัดการความรู๎ ปัญหา และแนวทางพัฒนาในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎

ในกิจกรรมนิสตินักศึกษา เชนํ ประสบการณก์ารน า PDCA ไปใช๎ในกิจกรรมนสิิตนักศกึษา 

   - การน าเครื่องมืออื่นมาใช๎ในการพัฒนาคุณภาพ เชนํ ก๎างปลา SWOT 

  2) การสัมมนาครั้งตํอไป ได๎แกํ  

   - พัฒนาและเสรมิสร๎างการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษา 

   - ฝกึอบรมท าโครงการตามหลัก PDCA 

    - สัมมนาการประกันคุณภาพเพื่อเตรยีมความพร๎อมสูํ AEC 

   - แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูปํระสบการณป์ระกันคุณภาพระหวํางองค์กรนิสิตนักศกึษา 

   - สัมมนานอกสถานที่ ควรมีการ Pre-Post test เชิญวิทยากร ผู๎เข๎ารํวมมีทั้งคนเกํา

และคนใหม ํ

   3) ข๎อเสนอแนะเพิ่มเติม 

   - มีการประเมินคุณภาพการด าเนินกิจกรรมขององค์กรนิสิตนักศึกษาในทุกระดับ

ตั้งแตรํะดับองค์กรถึงระดับมหาวิทยาลัย 

   - สร๎างแนวคิดเรียนดี กิจกรรมเดํนแกํนสิิตนักศกึษา 

   - สร๎างโอกาสใหน๎ิสตินักศึกษาทุกคนมโีอกาสได๎ท ากิจกรรม 

   - มหาวิทยาลัยต๎องก าหนดนโยบายกํอนจึงจะเกิดจุดเริ่มตน๎ 

   - ท างานประกันคุณภาพให๎เป็นเรื่องงําย make it easy 

   ส าหรับรายละเอียดผลการระดมสมองของทั้ง 10 กลุํม ตามหัวข๎อตํางๆ ที่วิทยากรชี้แจง

นั้น แตํละกลุํมได๎สรุปน าเสนอดังนี้ 
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 กลุ่มที่ 1  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายณัฐวุฒิ  เดชอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2) นายณภัทร  ศักดิ์จิรพาพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

3) นางสาวรัชฎภรณ์  คนชม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

4) นางสาววีนา  ไวลี่ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

5) นายคณธีรภ์ูดิศ ค ากอง มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

6) นายวุฒิชัย  ทับทิมเทศ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

7) นางสาวรณัฐนิษฐ์ษา  เจริญมรรคผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

8) นางสาวอนุธิดา  ใจชื่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

9) นายอัยการ  กองแก๎ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

 กลุํมที่ 1  มรีายละเอียด ดังนี ้

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- มหาวิทยาลัยต๎องรเิริ่มก าหนดเป็นนโยบายใหแ๎กํนสิิต/นักศึกษา 

- วางนโยบายแนวทางการประกันคุณภาพ (มาตรฐานการประกันคุณภาพกิจกรรม

นิสติ/นักศึกษา) 

- มอบหมายให๎ศูนย์พัฒนากิจกรรมพัฒนากิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนสิิต/

นักศึกษา 

- มอบหมายใหอ๎งค์การบริหารองค์การนสิิต สภาผู๎แทนนิสิต  

- หัวหนา๎องค์กรแตํละองค์กรรับนโยบายไปปฏิบัติ เชนํ นายกสโมสรนสิิต/นักศกึษา 

ประธานชมรม 

- แตลํะองค์กรเริ่มประชุมวางแผนกิจกรรม เขยีนกิจกรรมชมรมในแตลํะภาค

การศกึษา และดัชนีชีว้ัดความส าเรจจของโครงการ และกลุํมเปูาหมาย 

- เข๎าสูํกระบวนการ PDCA 

- วัดคุณภาพของแผนกิจกรรม ประเมินผลโครงการ (ดัชนีช้ีวัดความส าเรจจของ

กลุํมเปูาหมาย) 

- ต๎องมีการถอดบทเรียนเพื่อวัดผล 

- ตั้งคณะกรรมการเข๎ามาตรวจสอบแตลํะกระบวนการด าเนินงานของโครงการ 

- จัดประกวดโครงการและสโมสรนสิิต เพื่อประกันคุณภาพ 

- มหาวิทยาลัยท าการตรวจสอบประกันคุณภาพในภาพรวมของโครงการ 

- ประชาสัมพันธ์ใหเ๎ข๎าใจถึงความส าคัญของประกันคุณภาพ วําสามารถใช๎ได๎ทุกวงการ 
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2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษาได๎

อยํางไร 

 กลุ่มที่ 2 ชื่อกลุํม “PDCA สูํความส าเรจจ” ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายวีนัส กองโพธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

2) นายชวัลวิทย์ สุวรรณนิติกุล สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

3) นายยุทธศักดิ์ ประมวล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

4) นางสาวพรปวีณ ์บุษษะ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

5) นายวรดร เสมอวงค์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

6) นายวิทวัส เสมอดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

7) นางสาวประกายกานฐ์ ทวีผลสมเกียรติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

8) นางสาวรวีวรรณ กิจโปู มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
 

 กลุํมที่ 2  มรีายละเอียดดังนี ้

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- อบรมให๎ความรู๎ PDCA แกํนสิิตนักศกึษาช้ันปีที่ 1 ที่เพิ่งเขา๎มาใหมใํห๎ทราบถึง

ความส าคัญของการเขียนโครงการ การท ากิจกรรมจากการประยุกต์ใช ๎PDCA 

- มีการประชุมสรุปโครงการทุกครั้ง เพื่อไมํให๎เกิดปัญหากับโครงการตํอๆ ไป 

- ถํายทอดข๎อมูล ขั้นตอนการท างานให๎กับทีมงานชุดตํอไป 

- ผลักดันให๎เป็นแผนการท างานของมหาวิทยาลัย ทั้งในด๎านกิจกรรม การหาคนท า

กิจกรรม 

- ปลูกฝังความเป็นผูน๎ าและถํายทอดขั้นตอน PDCA ให๎ไปถํายทอดตํอ (เป็นเครือขาํย) 

- เริ่มจากคนกลุํมเลจกๆ โดยถํายทอดแบบเข๎าใจงําย เป็นกันเอง เพราะหลักการ

คํอนขา๎งนําเบื่อ 

- ใช๎แผนการท างานแบบปิรามิดกลับหัว เพื่อให๎หัวหน๎าในการท างานยอมรับและให๎

ความส าคัญกับทุกความเหจนของสมาชิกการด าเนินงาน 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- เชญิวิทยากรที่ประสบความส าเรจจมาบรรยายเพื่อสร๎างแรงบันดาลใจ แรงกระตุ๎นใน

การท ากิจกรรม เชํน คุณตัน (อิชิตัน) คุณเถ๎าแกํนอ๎ย เป็นต๎น 
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- ท า Pretest, Post-test และมีการบรรยาย PDCA คั่น 

- ออกคํายอบรมนอกสถานที่ มเีวลาละลายพฤติกรรม 

- ก าหนดจ านวนผูเ๎ข๎ามาจากแตลํะองค์กร เพื่อให๎มคีนที่ก าลังท างานขณะนั้น และคนที่

จะท างานปีถัดไป 

 กลุ่มที่ 3 ชื่อกลุํม “Success” ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายวุฒินันท์ โชคอ านวย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

2) นางสาวสไบนาง สนทิภักดี มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

3) นายปีย์ณัฐ นาคคล๎าย สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

4) นายสันติภาพ บุญยง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

5) นายสาธิต เกียรติเกษมชัย มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

6) นางสาวปฐมาวดี สังข์วัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

7) นายประธาน ชินะผา มหาวิทยาลัยเซนต์จอนห์น 

8) นายทรงยศ สังเมยีน มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
 

 กลุํมที่ 3 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- เปิดหลักสูตรวิชาการประกันคุณภาพในหมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

- จัดชมรมประกันคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวติ 

- จัดประกวดโครงการภายใต๎หลักประกันคุณภาพ (มีการให๎รางวัลเพื่อเป็นแรงเสริม) 

- จัดตัง้โครงการคํายเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ PDCA  

- จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู๎ดา๎นประกันคุณภาพและกิจกรรม 

- จัดกิจกรรมศกึษาดูงานประกันคุณภาพ 

- จัดอบรมนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา/นักกิจกรรม) ด๎านประกันคุณภาพ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- โครงการเตรียมความพร๎อม PDCA สูํ AEC เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู๎หลักการประกัน

คุณภาพ 
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 กลุ่มที่ 4  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายศุภณัฐ วรงค์ชยกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

2) นางสาวหัทญา ผํองโอภาส มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

3) นายดนัย พุทธาสมศรี มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

4) นางสาวฐิตาภา ธัญญะภานิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

5) นายธารินทร์ เมตตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

6) นางสาวกมลทิพย์ ยอดเมอืง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

7) นายจักราวุธ ค าวิจิตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

8) นายสุรศักดิ์ ดีบริสุทธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

9) นางสาวปัทมา ทิณพงษ์ มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

10) นางสาวสินีนาถ แก๎วเผือก มหาวิทยาลัยศรปีทุม 
 

 กลุํมที่ 4  มรีายละเอียดดังนี ้

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- น าไปเป็นสํวนหน่ึงในการถํายทอดกลยุทธ์รุํนพี่สูรํุํนน๎อง โดยใช๎ PDCA 

- การประกันคุณภาพสํงผลกระทบตํองบประมาณของกิจกรรม 

- สํงเสริมให๎น า PDCA ไปใช๎ในกิจกรรมตัวอื่นที่ยังไมํมีการน าไปใช๎ 

- จัดอบรมแลกเปลี่ยนความรู๎ในการน า PDCA ไปใช๎กับสถาบันตํางๆ 

- สร๎างกลุํมเครือขํายนักศกึษาเพื่อแลกเปลี่ยนหรอืปรึกษาปัญหา 

- มีการสํงเสริมให๎ภายในองค์กรมีหนวํยงานประกันคุณภาพขององค์กรเอง 

- จัดเป็นข๎อก าหนดใหน๎ า PDCA ไปใช๎กับทุกกิจกรรมที่จะจัดขึน้ตั้งแตํการเขียน

โครงการ 

- สร๎างมาตรฐานและความส าคัญใหก๎ับการประกันคุณภาพ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- แนวทางการแลกเปลี่ยนวิธีการประกันคุณภาพของแตํละ/ระหวํางองค์กร 

- แลกเปลี่ยนเรียนรู๎สูปํระสบการณป์ระกันคุณภาพระหวํางองค์กรนิสตินักศึกษา 

- การแลกเปลี่ยน/รวํมกิจกรรมระหวํางองค์กรนสิิตนักศกึษา 

- การน าเอา PDCA ไปใช๎ในชีวิตประจ าวัน เพื่อพัฒนาตนเอง (เหมือนกลุํม5) 

- เครื่องมือที่ใชใ๎นการประกันคุณภาพ 
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 กลุ่มที่ 5  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นางสาวเบญจมาศ สอดแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

2) นางสาวเสาวรส เทพพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

3) นางสาวพัชรินทร์ มธุรพจนากุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

4) นายวชิรศักดิ์ แก๎วศรีสุข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

5) นายริทธาไชย์ ใจเขียว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

6) นางสาวสุชานันท์ ชมโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสกลนคร 

7) นายนฤเบศ แสงโพธิ์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

8) นายอิทธิศักดิ์ อนันต์กานต์กุล มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

 กลุํมที่ 5 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- ใช๎ในการเขียนโดยการใช๎ PDCA 

- น ากระบวนการ PDCA ในกิจกรรมรับน๎อง 

- ใช๎ PDCA ในการด าเนินงานของชมรม 

- ใช๎ PDCA ในการจัดคํายผูน๎ า 

- PDCA Ambassador 

- ใช๎ในการพัฒนาวงดนตรี 

- น า PDCA ปรับใช๎ในชวีิตประจ าวัน เชํน การเดินทาง การสอบ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- การน า PDCA ไปใช๎ในชีวติประจ าวัน 

 กลุ่มที่ 6  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายวุฒินันท์ ศรหีานนท์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

2) นายจารุกิตติ์ เวียงค า สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

3) นางสาวศิริกานต์ แก๎วโกมล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

4) นางสาวประวีณา รัชตนันทกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

5) นายทิณพงค ์สีผม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

6) นางสาวธนัญญา สงํเสริมอุดมชัย มหาวิทยาลัยหอกาค๎าไทย 

7) นางสาวกนกพร โคตรไทย มหาวิทยาลัยศรปีทุม  
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รายชื่อ สังกัด 

8) นายธีรพล ภํูทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

9) นางสาวกรกนก ถํายสูงเนิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
 

 กลุํมที่ 6  มรีายละเอียดดังนี ้

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- PDCA 

- สร๎างแรงจูงใจ 

- สร๎างเครือขํายในการจัดการประกวด 1 องค์กร 1 กิจกรรมคุณภาพระดับอุดมศกึษา 

- จัดอบรมใหค๎วามรู ๎ในการสร๎างกิจกรรมที่มีคุณภาพ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- พัฒนาและเสริมสร๎าง การน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรมนักศึกษา  

 กลุ่มที่ 7  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายกฤษณะ แก๎วบาง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

2) นางสาวน้ าฝน นําชม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

3) นางสาวรณกร ผดุงเวียง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

4) นายอนุวัตร์ เที่ยงใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

5) นายชนกันต์ ร าไพวงษ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

6) นายณรงศักดิ์ นาคทอง มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 

7) นางสาวณัฐลภัส อุปัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

8) นายอดิศักดิ์ สุขวิสุทธิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 กลุํมที่ 7 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- การพิจารณางบประมาณในสํวนของกิจกรรมที่จัดซ้ าๆกัน 

- มีการจัดประชุมอนุกรรมการประกันคุณภาพ เรื่องการติดตามและตรวจสอบ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- ฝกึอบรมท าโครงการตามหลัก PDCA 
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 กลุ่มที่ 8  ประกอบด๎วย 

 รายชื่อ สังกัด 

1) นายวิรุฬห์  ท าทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2) นางสาวสุภิญญา  ยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

3) นายณัฐพงศ์  สิงห์อนิทร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

4) นางสาวศินาภรณ์  หนูจันทร์ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

5) นายฐานันดร  ธนสุวรรณศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

6) นายบวรศักดิ์  จันดาทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

7) นางสาวจันทิมา  ครอบกระโทก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

8) นางสาวนพพร  ธนะจนิดาวงษ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

9) นายสุธี  เฉลยสุข มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

 กลุํมที่ 8 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- ก าหนดนโยบายระดับบน 

- มอบภารกิจให๎ผูแ๎ทนนิสติ/นักศึกษา 

- ผูน๎ านิสิต/นักศึกษาดูแลกิจกรรมทั้งหมด 

- ประชาสัมพันธ์ขอ๎มูลขําวสารตาํงๆ 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- การฝึกอบรมผูน๎ านิสติ 

- การน าระบบ PDCA ไปใช๎ในชีวติประจ าวัน 

- โครงการพัฒนาแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา โดยกลุํมผูน๎ า

นิสติ/นักศึกษา 

- ปัญหาและแนวทางแก๎ไขในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในกิจกรรม 

  

 กลุ่มที่ 9  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นายนพนันท์  แจ๎งอาํงหิน มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

2) นางสาววรรณิศา  นาวาลอํง มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

3) นางสาวดารญิา  สเีนาวรัตน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

4) นายฐิตวิัฒน์  บุญญสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

5) นางสาวภัทร  แพรสีเจรญิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 
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6) นางสาวหนึ่งฤทัย  วงศ์ตั้ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

7) นายศิวกร  เนียมค า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

8) นายศิลป์วารสาร  ทองช๎อย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

 กลุํมที่ 9 มรีายละเอียดดังนี้ 

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- พัฒนากิจกรรมที่มีอยูํใหเ๎ป็นไปในแนวทาง PDCA 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตอํไป 

- มีการแลกเปลี่ยนความคิดเหจน/เสนอแนะกิจกรรมที่แตํละมหาวิทยาลัยจะจัดขึน้ 

- มีการสัมมนาเกี่ยวกับ “การเรียนดี กิจกรรมเดํน” 

- ปัญหาที่เกิดขึน้จากระบบประกันคุณภาพ จะมีแนวทางการแก๎ไขปัญหานี้อยํางไร 

- จัดให๎มกีารประกวดหรอืแขํงขันระบบประกันคุณภาพกิจกรรมนิสติ/นักศึกษา 

- การสรา๎งเครือขํายระหวํางนิสติ/นักศึกษาของแตํละมหาวิทยาลัย 

 กลุ่มที่ 10  ประกอบด๎วย 

รายชื่อ สังกัด 

1) นางสาวกรรณกิาร์  สุขเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

2) นายสถาพร  เพชรประดับ มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

3) นางสาวพิมพลอย  เทพดุลยพัฒน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน 

4) นางสาวภวิษย์พร  เจรญิพร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

5) นายธัชพล  มงคลวัฒนาพร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน 

6) นางสาวปาริฉัตร  แถมวิจติร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

7) นายนันทวุฒิ  เขียวย๎อย มหาวิทยาลัยศรปีทุม 

8) นางสาวกัลยรัตน์  แย๎มวารี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

 กลุํมที่ 10 มีรายละเอียดดังนี ้

1) แนวทางด าเนินการ ได๎แกํ 

- จัดอบรมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

- น าการประกันคุณภาพไปประยุกต์ใชใ๎นองค์การและท าการประเมนิผล 

- รณรงคใ์ห๎ใชก๎ารประกันคุณภาพในทุกกิจกรรม 

- เลือกโครงการที่ดีที่สุดน าไปประกวด 

- หาข๎อควรปรับปรุงแก๎ไขเพื่อน าไปใช๎ในโครงการครั้งตอํไป 

2) หัวข๎อสัมมนาครั้งตํอไป 

- โครงการพัฒนาการประกันคุณภาพกิจกรรมนสิิต/นักศึกษา 
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สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏบิัติท่ีดี  

ในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศกึษา  

ระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ปกีารศกึษา 2556 

 
 

1.   ข๎อมูลพืน้ฐาน 

เพศ 1. ชาย จ านวน 55 คน   2. เพศหญงิ จ านวน 34 คน 

 

ช้ันปี จ านวนคน 

ช้ันปีที่ 1 15 คน 

ช้ันปีที่ 2 19 คน 

ช้ันปีที่ 3  27 คน 

ช้ันปีที่ 4 14 คน 

สูงกวําปีที่ 4 4 คน 

 

มหาวิทยาลัย วิทยาเขต จ านวน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน  12 คน 

 วิทยาเขตก าแพงแสน  11 คน 

วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดสกลนคร 

5 คน 

หนวํยงานสนับสนุน  1 คน 

มหาวิทยาลัยศรปีทุม   16 คน 

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์   9 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  6 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์  6 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร   5 คน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   5 คน 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   3 คน 

มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย   3 คน 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี   2 คน 
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มหาวิทยาลัย วิทยาเขต จ านวน 

มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์   2 คน 

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ   2 คน 

มหาวิทยาลัยเกริก   1 คน 

 

2.การได้รับประโยชน์และความพึงพอใจต่อความรู้ที่ได้รับ 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ค่าเฉลี่ย 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

ด้านคุณภาพของเนื้อหา 

1. ความร๎ู ความเข๎าใจท่ีได๎รับจากการ

บรรยาย เร่ือง “แนวปฏบัิตท่ีิดใีนการ

สํงเสริมการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎

ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิต/

นักศกึษาสูรํะดับสากล” 

32 

(35.96%) 

45 

(50.56%) 

12 

(13.48%) 

- - 4.23 

2. ความร๎ูความเข๎าใจที่ได๎รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูเรื่อง“การพัฒนาคุณภาพกจิกรรมนสิิตขององค์กรผู๎น านิสติ/

นักศกึษาแตลํะสถาบัน” 

- มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 30 

(33.71%) 

47 

(52.81%) 

11 

(12.36%) 

1 

(1.12%) 

- 4.19 

- มหาวทิยาลัยหอการค๎าไทย 29 

(32.58%) 

44 

(49.44%) 

14 

(15.73%) 

2 

(2.25%) 

- 4.10 

- มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 24 

(26.97%) 

50 

(56.18%) 

14 

(15.73%) 

1 

(1.12%) 

- 4.08 

 

3. ประโยชนท่ี์ได๎รับจากกจิกรรมระดม

สมอง เร่ือง“แนวทางการขับเคลื่อนการน า

ระบบประกันคุณภาพไปใชใ๎นการพัฒนา

คุณภาพกิจกรรมนสิิต/นักศกึษาของ

เครอืขาํยผู๎น านสิิตระหวํางสถาบัน” 

38 

(42.70%) 

42 

(47.19%) 

9 

(10.11%) 

- - 4.32 

4. เนื้อหาในเอกสารท่ีจัดเตรียมมี

รายละเอยีดชัดเจน 

31 

(34.83%) 

43 

(48.31%) 

13 

(14.61%) 

2 

(2.25%) 

- 4.15 

5. ความพึงพอใจตํอกจิกรรมสันทนาการ 35 

(39.32%) 

33 

(37.08%) 

16 

(17.98%) 

5 

(5.62%) 

- 4.10 

ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 

6. ความสะดวกรวดเรจวในการลงทะเบียน 38 

(42.70%) 

39 

(43.82%) 

11 

(12.36%) 

1 

(1.12%) 

- 4.28 

 



 
 

 

44 

หัวข้อการประเมิน ระดับความพึงพอใจ/ประโยชน์ทีไ่ด้รับ ค่าเฉลี่ย 

มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สดุ 

7.  ความเหมาะสมของการด าเนนิ

โครงการฯ 

35 

(39.33%) 

41 

(46.07%) 

12 

(13.48%) 

1 

(1.12%) 

- 4.23 

8. ความเหมาะสมของการเปิดโอกาสให๎

แลกเปลี่ยนเรียนร๎ู 

39 

(43.82%) 

39 

(43.82%) 

11 

(12.36%) 

- - 4.31 

ด้านเจ้าหนา้ที่ผู้ให้บริการและสิ่งอ านวยความสะดวก 

9. ความเหมาะสมของส่ือและอปุกรณ์

ตาํงๆ 

36 

(40.45%) 

41 

(46.07%) 

12 

(13.48%) 

- - 4.26 

10. ความเหมาะสมของสถานท่ีในการจัด

โครงการฯ 

29 

(32.58%) 

44 

(49.44%) 

14 

(15.73%) 

2 

(2.25%) 

- 4.12 

11. ความเหมาะสมของอาหารวาํง และ

อาหารกลางวัน 

37 

(41.57%) 

43 

(48.31%) 

9 

(10.12%) 

- - 4.31 

12. ความเหมาะสมของการให๎บริการของ

เจ๎าหนา๎ที่ในภาพรวม 

40 

(44.94%) 

40 

(44.94%) 

9 

(10.12%) 

- - 4.34 

ภาพรวม 4.21 

จากตารางสวํนที่ 2 พบวําภาพรวมของการได๎รับประโยชน์/ความพึงพอใจ มีคําเฉลี่ย 4.21 อยูํ

ในระดับมาก และหัวข๎อการประเมินที่นิสิต/นักศึกษาได๎รับประโยชน์/และระดับความพึงพอใจ

มากที่สุดคือ ความเหมาะสมของการให๎บริการของเจ๎าหน๎าที่ในภาพรวม มีคําเฉลี่ย 4.34 อยูํในระดับ

มาก รองลงมาคือ ประโยชน์ที่ได๎รับจากกิจกรรมระดมสมอง เรื่อง“แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบ

ประกันคุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือขํายผู๎น านิสิตระหวําง

สถาบัน” มีคาํเฉลี่ย 4.32 อยูํในระดับมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสมของการเปิดโอกาสให๎แลกเปลี่ยน

เรียนรู๎ และความเหมาะสมของอาหารวําง และอาหารกลางวัน มีคาํเฉลี่ยเทํากันคือ 4.31 อยูํในระดับมาก 

สํวนหัวข๎อการประเมินที่นิสิต/นักศึกษาได๎รับประโยชน์/และระดับความพึงพอใจน๎อยที่สุด คือ ความรู๎

ความเข๎าใจที่ได๎รับจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เรื่อง“การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู๎น า

นิสติ/นักศึกษาแตลํะสถาบัน”มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ มีคาํเฉลี่ย 4.08 อยูํในระดับมาก 
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ความคดิเห็น / ข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการจัด 

1. โครงการ/กิจกรรมที่ต้องการให้จัดในครั้งต่อไป 

- มีการพบปะกับมหาวิทยาลัยอื่น เป็นการแลกเปลี่ยนความรู ๎(13) 

- อยากใหม๎ีการพัฒนาตํอไปเรื่อยๆ (3) 

- จัดนอกสถานที่ (2) 

- ระยะเวลาในการจัด 3 วัน 2 คืน จะได๎ท าความรูจ๎ักกับเพื่อนตาํงสถาบันได๎มากขึ้น (2) 

- ประชุมผูน๎ าองค์กรนสิิต มหาวิทยาลัยตํางๆ (2) 

- การแชร์ประสบการณ์หลังจาก PDCA ไปใช๎ในกิจกรรมตาํงๆ 3-อยากใหม๎ีเวลาจัดมากกวํานี ้ 

- ชํวยเสริมสร๎างและพัฒนาการประกันคุณภาพ 

- อยากใหม๎ีการจัดโครงการที่มหาวิทยาลัยเซนต์จอหน์ 

- อยากใหจ๎ัดโครงการเกี่ยวกับ AEC 

2. ความประทับใจจากการเข้มร่วมโครงการ 

- เพื่อนนาํรักมาก (2) 

- ได๎แนวคิดจากเพื่อนๆ สถาบันอื่นๆ (2) 

- ทุกคนที่เข๎ารํวมโครงการให๎ความรวํมมอืเป็นอยํางดี (2) 

- ประทับใจชมรมสัตวแพทย์อาสาพัฒนาชนบท 

- การดูแลผูเ๎ข๎ารํวมงานเป็นอยํางดี 

- เนือ้หาตํางๆ ในการสัมมนา 

- ยินดีที่ได๎เข๎ารํวมและได๎สรา๎งเครือขาํยเพิ่ม 

- ได๎เข๎าใจ PDCA มากยิ่งขึน้ 

- กิจกรรมสันทนาการท าให๎รู๎จักกันมากขึ้น 

- แตลํะสถาบันน าเสนอโครงการได๎ดีเข๎าใจงําย  

3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- เอกสารควรมีเพียงพอตํอผ๎ูเข๎ารํวมประชุม (2) 

 - ควรมีปูายบอกเส๎นทางห๎องสัมมนาโดยละเอียด (2) 

 - ยอดเยี่ยมอยูํแล๎วครับ 

 - ระยะเวลาควรมากกวํานี้ 

 - ควรจัดอีก 
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ภาคผนวกที่ 1 

โครงการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้แนวปฏบิัติท่ีดีในการขับเคลื่อนการประกนัคุณภาพ 

กิจกรรมนิสิต/นักศกึษา ระหว่างสถาบันเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 จากการก าหนดจุดมุํงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุํงเน๎นคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหํงชาติ พ.ศ. 2542 แก๎ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยก าหนด

รายละเอียดไว๎ในหมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด๎วย “ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช๎เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและ

มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ให๎สามารถด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได๎อยํางมีคุณภาพ อัน

จะน าไปสูํการสร๎างผลผลิตที่มีคุณภาพและสามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเปูาหมายของ

แตลํะกลุํมสถาบัน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน

ของประเทศ และพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558 

 สถาบันเครือขาํยการประกันคุณภาพการศึกษา  ได๎เลจงเหจนถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ

อุดมศึกษาไทย เพื่อให๎สอดรับกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ที่มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา

ไทย เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพคน ให๎มคีวามสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของ

สังคมไทย ที่สํงผลให๎ประเทศไทย มีสังคม มีเศรษฐกิจ มีการเมืองที่ดี มีเสถียรภาพและมาตรฐาน เป็นที่

ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก และเป็นหลักประกัน ถึงคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่แตํละสถาบันผลิต

บัณฑติให๎ได๎มาตรฐานคุณวุฒิ และมีคุณลักษณะที่เหมาะสมในวิชาชีพตํางๆ  

  สถาบันเครือขํายการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได๎มอบหมายให๎ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ด าเนินการจัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพ

กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา ของสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

2556” ขึ้น เพื่อเป็นกลไกส าคัญในการสร๎างพลังเครือขํายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษา

รํวมกันให๎เกิดวิถีชีวิตคุณภาพที่ดีระหวํางกัน และมุํงหวังที่จะให๎นิสิตนักศึกษาของแตํละสถาบัน ได๎มี

ความรูค๎วามเข๎าใจเกี่ยวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่

ดีในการด าเนินกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพ และสามารถน าความรู๎ที่ได๎ไปพัฒนาด าเนินโครงการ/กิจกรรม

ได๎อยํางมคีุณภาพอยํางตอํเนื่อง  
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2. วัตถุประสงค ์

1) เพื่อกระตุ๎นให๎นิสิต/นักศึกษาได๎เหจนความส าคัญและมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมนิสิตให๎มี

คุณภาพอยํางตอํเนื่อง 

2) เพื่อให๎นิสิต/นักศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหวํางองค์กรนิสิต/

นักศึกษาของแตํละสถาบันรวํมกัน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 คณะท างานประกันคุณภาพกองกิจการนิสิต รํวมกับคณะอนุกรรมการประสานงานด๎านประกัน

คุณภาพ ในคณะกรรมการกิจการนิสิตวิทยาเขตบางเขน และคณะท างานเครือขํายการประกันคุณภาพ

การศกึษา 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

1) ผูแ๎ทนนิสิต/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนสิิต/นักศึกษา จ านวน 130 คน  

  -  สถาบันเครือขาํย 14 สถาบัน สถาบันละ 7 คน (ผู๎แทนนิสิต/นักศึกษา เข๎ารํวม  6 คน และ

อาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา/ผ๎ูดูแลนักศกึษา 1 คน) 

 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต 

2) คณะอนุกรรมการประสานงานด๎านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

5.  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 1) มีสถาบันเครือขํายเข๎ารํวมโครงการ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 80 

 2) ผูเ๎ข๎ารํวมมคีวามพึงพอใจในภาพรวม มคีําเฉลี่ยไมํน๎อยกวํา 3.51  

6. ระยะเวลาและสถานที่ในการด าเนินงาน 

       วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ระหวํางเวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ ห๎องประชุม 1 ช้ัน 1  

กองกิจการนสิิต อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. วิธีการด าเนินงาน 

        ประกอบด๎วยกิจกรรมตํางๆ ดังนี้ 

 1)  การบรรยายเกี่ยวกับ “แนวปฏิบัติที่ดีในการน าระบบประกันคุณภาพไปใช๎ในการพัฒนา

คุณภาพกิจกรรมนิสติ/นักศึกษา”  

 2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู๎น า

นิสติ/นักศึกษาแตลํะสถาบัน” (ผูแ๎ทนองค์กรนิสติ/นักศึกษา จากสถาบันเครือขาํย จ านวน 4 สถาบัน) 

 3)  กิจกรรมระดมสมอง “แนวทางการขับเคลื่อนเครือขาํยผู๎น านิสติระหวํางสถาบัน” 

 4)  กิจกรรมนันทนาการ 
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8. ก าหนดการ 

เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ หอ๎งประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารระพี สาคริก  

กองกิจการนสิิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา 09.00 – 09.25 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นายกองค์การบริหาร องค์การนสิิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา 09.25 – 09.30 น. กลําวเปิดงานโครงการฯ โดย ผศ.นงลักษณ์  งามเจรญิ   

รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพ 

เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยาย เรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีในการสงํเสริมการน าระบบประกัน

คุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิต/นักศึกษาสูํระดับสากล” 

โดย อาจารย์ปัญญา  เหลาํอนันตธ์นา  

ผูชํ๎วยอธิการบดีฝาุยกิจการนิสติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารวําง 

เวลา 10.45 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิตของ

องค์กรผ๎ูน านิสติ/นักศึกษาแตํละสถาบัน” (4 สถาบันๆ ละ 25 นาที) 

โดย ผูแ๎ทนองค์กรนิสติ/นักศกึษาของสถาบัน 4 สถาบัน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ โดย นายกองค์การบริหาร องค์การนสิิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เวลา 13.15 – 14.15 น. กิจกรรมระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกัน

คุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิต/นักศึกษาของเครือขําย

ผูน๎ านิสิตระหวํางสถาบัน”  

โดย ดร.จริวัฒน์ วรีังกร  ผู๎ชํวยผูอ๎ านวยการกองกิจการนสิิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา 14.15 – 14.45 น.     การน าเสนอผลการระดมสมอง เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบ

ประกันคุณภาพไปใช๎ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนสิิต/นักศึกษาของ

เครือขาํยผู๎น านิสิตระหวํางสถาบัน” โดย ผูน๎ านิสติ/นักศึกษา 

เวลา 14.45 – 15.00 น. สรุปการด าเนินกิจกรรม และมอบของที่ระลึก 

เวลา 15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารวําง 

เวลา 15.15 – 16.00 น. ผูเ๎ข๎ารํวมเยี่ยมชมนทิรรศการโครงการประกวด 1 องค์กรนสิิต 1 กิจกรรม

คุณภาพ 

 

หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) นิสิต/นักศึกษาได๎เหจนความส าคัญและมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมนิสิตให๎มีคุณภาพ

อยํางตอํเนื่อง 

2) นิสิต/นักศึกษาได๎แลกเปลี่ยนเรียนรู๎การด าเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหวํางองค์กรนิสิต/

นักศึกษาของแตํละสถาบันรวํมกันอยํางตอํเนื่อง 

10. งบประมาณ  

 ค่าลงทะเบียน สถาบันละ 7 คนๆ ละ 300 บาท เพื่อเป็นคําอาหารวําง/กลางวัน เอกสาร

ประกอบการบรรยาย และคําใช๎จํายเบจดเตลจด 

 

 

  



 
 

 

51 

ภาคผนวกที่ 2 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
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ภาคผนวกที่ 3 

ภาพกิจกรรม 

 

            
กิจกรรมสันทนาการ 

         
 

          
รับฟังการบรรยายจากวิทยากร 

         
 

รองอธิการบดีฝุายประกันคุณภาพ กลําวเปิดงาน อาจารย์ปัญญา เหลาํอนันตธ์นา  วิทยากรบรรยาย 

การน าเสนอผลงาน  

โครงการสัตวแพทยอ์าสาพัฒนาชนบท 

การน าเสนอผลงาน 

โครงการ Freshman Festival & UTCC AWARD  
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พธีิมอบของท่ีระลึกส าหรับผู๎น าเสนอ โดย ผู๎ชวํยอธิการบดีฝาุยกิจการนสิิตและพัฒนากายภาพ  

         
กิจกรรมสันทนาการ และมอบของท่ีระลึกให๎ผู๎น ากิจกรรมสันทนาการ โดย ผู๎อ านวยการส านักงานประกันคุณภาพ 

           
ดร.จิรวัฒน์   วรัีงกร วทิยากรระดมสมอง และรับฟังการน าเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการน าระบบประกันคุณภาพ 

ไปใชใ๎นการพัฒนาคุณภาพกจิกรรมนสิิต/นักศกึษาของเครอืขาํยผู๎น านสิิตระหวํางสถาบัน 

         
ชมนทิรรศการผลงาน 1 องคก์รนิสติ 1 กิจกรรมคุณภาพ 

         
ภาพหมํูผู๎เข๎ารํวมโครงการ 
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เอกสารวิชาการ   1/2557 

 

จัดท าโดย 

 

งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  ส านักงานประกันคุณภาพ 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มีนาคม 2557 

โทร. 02-942-8299 ตํอ 21-23 (สายตรง) 

0 2942 8200 ภายใน 4920-24 

โทรสาร 0 29428299 ตํอ 15 

www.qa.ku.ac.th  E-mail: qa@ku.ac.th 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

สรุปผลการด าเนินงาน  
โครงการวันประกันคุณภาพ 

ครั้งที่ 2/2556 
วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2557 

ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ครั้งที่ 2 (CRU QA Day 2nd) 

โครงการวันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2 
(Chandrakasem Rajabhat University, Quality Assurance Day; CRU QA Day 2nd) 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 ดังนี้ มาตรา 47 ให้สถานศึกษาทุกแห่งมีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 48 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร และมาตรา 50 สถานศึกษาต้อง
เตรียมเอกสารหลักฐานแสดงต่างๆ ส าหรับการประกันคุณภาพการศึกษา จาก พ.ร.บ.ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้
เล็งเห็นความส าคัญในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา รวมถึงส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีนโยบายส่งเสริม
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยตรง เพ่ือให้เป็นแรงผลักดันในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ขึ้น และมุ่งหวังให้สถาบันอุดมศึกษามีการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อให้
นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อส่งเสริมการประกันคุณภาพของ
สถาบันให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 
 เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส่วนงานภายในต่อสาธารณชนได้รับทราบ อันจะน าไปสู่การสร้างความเช่ือมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและ
คุณภาพการด าเนินงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  และเป็นการสนับสนุนการพัฒนาแนวปฏิบัติด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ดี ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จึงก าหนดจัดให้มีโครงการ “วันประกัน
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คร้ังท่ี 2” (CRU QA Day 2nd) ขึ้น  
 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและกิจกรรมนักศึกษาทั้งภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

2. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเห็นความส าคัญของการด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการพัฒนาคุณภาพทุกกิจกรรมด้วยวงจรคุณภาพ (PDCA)  

3. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2556 

 
เป้าหมาย  

ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เครือข่ายด้านประกันคุณภาพการศึกษา นักศึกษา 
และผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งสิ้น 300 คน 
 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
เชิงปริมาณ 

- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม 
- เครือข่ายประกันคณุภาพการศึกษา 

 
300 
9 

 
คน 

เครือข่าย 
เชิงคุณภาพ 

- ระดับความส าเร็จของกิจกรรม 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นความรูค้วามเข้าใจ 
       ด้านความพึงพอใจ และ ด้านการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์  

 
80 

 
ร้อยละ 
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สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
1. ตัวบ่งช้ีที ่3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
2. ตัวบ่งช้ีที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ระยะเวลาการด าเนินงาน 

วันศุกร์ที่  7  กุมภาพันธ์  2557 
 
สถานที่ด าเนินงาน 

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2555 

2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไปใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
3. ได้การกระตุ้นให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเห็นความส า คัญของการด าเนินกิจกรรมตาม

กระบวนการพัฒนาคุณภาพด้วงวงจร (PDCA) 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและสามารถน าความรู้จากกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ได้ 

 
การติดตามและประเมินผล 
 1. แบบประเมินความส าเร็จของกิจกรรม 3 ด้าน ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านความพึงพอใจ และด้านการน าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ 
 2. วัดความส าเร็จของตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ก าหนดการ 
“วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2” 

(CRU QA Day 2nd) 
วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 08:00 – 17:30 น. 

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 
08:00 – 08:30 น.  ลงทะเบียน ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

08:30 – 09:00 น.  พิธีเปิดโครงการ “วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งท่ี 2” 
  ประธานเปิดงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
   ราชภัฏจันทรเกษม) 

09:00 – 12:00 น.  นักศึกษาและเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา น าเสนอโครงการด้วยวาจา  ห้องประชุม 
  จันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 
  นิทรรศการ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี 
  - โครงการคุณภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
  - โครงการคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาและเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

12:00 – 13:00 น.  พักกลางวัน 

13:00 – 17:00 น.  หน่วยงานภายในน าเสนอโครงการด้วยวาจา ห้องประชุมจันทร์จรัส ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี 

17:00 – 17:30 น.  ประกาศผล และมอบรางวัลโครงการคุณภาพ 
  พิธีปิดโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ไชยศุภรากุล (อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   จันทรเกษม) 
 
 
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการรอบตดัสิน ได้แก่ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต  ประธานผู้ทรงคุณวุฒิ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย แหวนเพชร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์ อุตภาพ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ดร.เอนก เทียนบูชา  กรรมการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 2. กิจกรรม และเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 3. รับประทานอาหารว่างเช้า-บ่าย ระหว่างการประชุม 
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เกณฑ์การตัดสิน 

ส าหรับนักศึกษาและเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กติกา 

1. โครงการคุณภาพที่ส่งให้พิจารณาต้องเป็นโครงการคุณภาพ ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ตามมาตรฐาน TQF ที่ระบุใน 
มคอ.2 ของหลักสูตร หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คณะ หรือประเด็นที่หน่วยงานก าหนด) ของนักศึกษาและเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพระหว่างมหาวิทยาลัย 

2. แนบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องตามข้อ 1. เช่น ประกาศอัตลักษณ์ ตารางวิเคราะห์ความเชื่อมโยง ฯลฯ 
3. โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องส่งรายละเอียดตามรูปแบบการน าเสนอโครงการที่มีกระบวนการคุณภาพ 

(PDCA) ตามแบบฟอร์มใน http://www.chandra.ac.th/office/qa/cruqaday ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้าของแบบฟอร์ม) 
กระดาษขนาด A4 พร้อมส่ง file word มาที่ E – mail : qa@chandra.ac.th 

4. การจัดส่งผลงานเข้าร่วมพิจารณาโครงการคุณภาพ จ าแนกได้ดังนี้ 
4.1 นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จัดส่งในนาม คณะ วิทยาลัย ศูนย์ โดยให้ผู้บริหารหน่วยงานลงนามในหนังสือส่ง

โครงการเข้าประกวด 
4.2 ส าหรับเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย ให้จัดส่งในนามสถาบันการศึกษา โดยให้

ผู้บริหารของสถานศึกษา เป็นผู้ลงนามในหนังสือ ส่งโครงการเข้าประกวด 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

แบ่งการพิจารณาเป็น 2 รอบ 
 

รอบคัดเลือก 
เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก ดังนี้ 

รายการ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หมายเหตุ (ระดับคะแนน) 
ส่วนที่หน่ึง (รายละเอียดโครงการ) 
1. บทสรุปของโครงการ 
2. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ตัวชี้วัดและเปา้หมายความส าเร็จของโครงการ 
5. ปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดความส าเร็จ 
6. แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

    พิจารณาการน าเสนอโครงการมีความ
ถูกต้องตรงประเด็นแต่ละหัวข้ออธิบายได้
กระชับ ชัดเจน เป็ นเหตุ เป็ นผล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

30 คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ  

5 
5 
5 
5 
5 
5 

ส่วนที่สอง (วิธีการและผลงานตามวงจร PDCA) 
7. วิธีการด าเนินโครงการตามหลัก PDCA 
8. ผลการด าเนินโครงการตามหลัก PDCA 

   พิ จารณาความถู กต้ องเหมาะสม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นเหตุ
เป็ นผล การใช้ เทคนิ คเครื่ องมื อใน
กระบวนการ PDCA และผลของโครงการ 
(Output) ที่เป็นรูปธรรม  

40 คะแนน 20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 
20 

ส่วนที่สาม (ผลของการด าเนินงานที่สะท้อนคุณธรรม 
จริยธรรมของนักศึกษา) 
9. ผลลัพธ์ คุณธรรม จริยธรรมที่เกิดจากโครงการคุณภาพ 
10. การน าเสนอ ร่องรอยหลักฐาน 

  พิจารณาการน าผลของการด าเนิน
โครงการไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
การน าเสนอผลลัพธ์ที่ เกิ ดขึ้ นพร้อม
ร่องรอยหลักฐาน 

30 คะแนน 
 

20 
10 

20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช้ 
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

รวม 100 คะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน และการประมวลผลคะแนน 
 1. ผลงานโครงการคุณภาพที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนท้ังหมด 
 2. การประมวลผลคะแนนของกรรมการให้ตัดคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดออก คะแนนท่ีเหลือน ามาหาค่าเฉลี่ย 
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รอบตัดสิน 

เกณฑ์การตัดสินรอบตัดสิน ดังนี้ 

 
เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนนให้นับคะแนนจากคณะกรรมการทุกท่านน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยและพจิารณาตัดสินตาม
เกณฑด์ังนี ้
  80 – 100   คะแนน  ยอดเยี่ยม 
  75 – 79   คะแนน  ดีเด่น 
  70 – 74   คะแนน  ด ี
  ต่ ากว่า 70  คะแนน  ปรับปรุง   
 
  

รายการ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หมายเหต ุ(ระดับคะแนน) 
1. การน าเสนอนิทรรศการ 
    1.1 การส่ือสารชัดเจน กระชับ สร้างความรู้ความ
เข้าใจ 
    1.2 ความสวยงาม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
    1.3 การจัดกิจกรรม ความน่าสนใจ 

   พิจารณาจากการจั ดบอร์ ด
นิทรรศการ น าเสนอเข้าใจง่าย 
สวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความน่าสนใจ 

30 คะแนน 
10 
 

10 
10 

10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช ้
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

2. การน าเสนอด้วยวาจา (โครงการละ 10 นาที) 
    2.1 การน าเสนอ เนื้อหาสาระ บุคลกิภาพ 
    2.2 สื่อ วธิีการ เทคนิค ความน่าสนใจ 
    2.3 การตอบข้อซักถาม 

   พิจารณาจากการน า เสนอ
โครงการมีความน่าสนใจ การ
ตอบข้อซักถาม กระชับ ครบถ้วน 
ตรงเวลา การออกเสียง อักขระ 
ควบกล้ า ชัดเจน การแต่งกาย
สุภาพเหมาะสม  

30 คะแนน 10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช ้
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

10 
10 
10 

3. พิจารณาจากโครงการ (Paper)  
    3.1 วิธกีารด าเนินงาน ตามกระบวนการวงจร 
PDCA 
    3.2 ผลการด าเนินงาน (Output) 
    3.3 ผลลัพธ์ (Outcome) 

   พิจารณาการน าผลของการ
ด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริ งส่ งผลให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและการ
น าเสนอผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นพร้อม
ร่องรอยหลักฐาน ซ่ึงจะพิจารณา
จากเอกสารโครงการในรอบ
คัดเลือก 

40 คะแนน 20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 
 

10 
10 
 

รวม 100 คะแนน  
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วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ครั้งที่ 2 (CRU QA Day 2nd) 

เกณฑ์การตัดสิน 

ส าหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
กติกา 
 1. โครงการคุณภาพที่ส่งเข้าพิจารณาต้องเป็นโครงการคุณภาพของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษม 

2. โครงการที่จะได้รับการพิจารณาต้องส่งรายละเอียดตามรูปแบบการน าเสนอโครงการที่มีกระบวนการคุณภาพ PDCA 
ตามแบบฟอร์มใน http://www.chandra.ac.th/office/qa/cruqaday ไม่เกิน 10 หน้า (ไม่รวมปกหน้า) กระดาษขนาด A4 
พร้อมส่ง file word และ paper ที่ ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ช้ัน 6 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม 

3. การจัดส่งให้ด าเนินการในนาม คณะ วิทยาลัย ศูนย์ ส านัก สถาบัน โดยคณบดี ผู้อ านวยการ เป็นผู้ลงนามในหนั งสือ
ส่งโครงการเข้าประกวด 
 
เกณฑ์การพิจารณา 

แบ่งการพิจารณาเป็น 2 รอบ 
 

รอบคัดเลือก 
เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก ดังนี้ 

รายการ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หมายเหตุ (ระดับคะแนน) 
ส่วนที่หน่ึง (รายละเอียดโครงการ) 
1. บทสรุปของโครงการ 
2. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
3. วัตถุประสงค์ 
4. ตัวชี้วัดและเปา้หมายความส าเร็จของโครงการ 
5. ปัจจัยเกือ้หนุนให้เกิดความส าเร็จ 
6. แนวทางที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคต 

    พิจารณาการน าเสนอโครงการมีความ
ถูกต้องตรงประเด็นแต่ละหัวข้ออธิบายได้
กระชับ ชัดเจน เป็ นเหตุ เป็ นผล มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  

30 คะแนน 5 ยอดเยี่ยม 
4 ดีมาก 
3 ดี 
2 พอใช้ 
1 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ  

5 
5 
5 
5 
5 
5 

ส่วนที่สอง (วิธีการและผลงานตามวงจร PDCA) 
7. วิธีการด าเนินโครงการตามหลัก PDCA 
8. ผลการด าเนินโครงการตามหลัก PDCA 

   พิ จารณาความถู กต้ องเหมาะสม 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นเหตุ
เป็ นผล การใช้ เทคนิ คเครื่ องมื อใน
กระบวนการ PDCA และผลของโครงการ 
(Output) ที่เป็นรูปธรรม  

40 คะแนน 20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 
20 

ส่วนที่สาม (โครงการคุณภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
ประจักษ์ (Out Come) ที่เกิดจากโครงการคุณภาพที่
เสนอ) 
9. โครงการคุณภาพที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงประจักษ์ 
(Outcome) ที่เกิดจากโครงการคุณภาพที่เสนอ 
10. ร่องรอย หลักฐาน การน าเสนอ 

  พิจารณาการน าผลของการด าเนิน
โครงการไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและ
การน าเสนอผลลัพธ์ที่ เกิ ดขึ้ นพร้อม
ร่องรอยหลักฐาน 

30 คะแนน 
 
 

20 
 

10 

20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช้ 
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

รวม 100 คะแนน  
 
เกณฑ์การตัดสิน และการประมวลผลคะแนน 
 1. ผลงานโครงการคุณภาพที่ผ่านการพิจารณารอบคัดเลือกจะต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของคะแนนท้ังหมด 
 2. การประมวลผลคะแนนของกรรมการให้ตัดคะแนนสูงสุด และคะแนนต่ าสุดออก คะแนนท่ีเหลือน ามาหาค่าเฉลี่ย 
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รอบตัดสิน 
เกณฑ์การตัดสินรอบตัดสิน ดังนี้ 

 
เกณฑ์การตัดสินและการประมวลผลคะแนน 
 การประมวลผลคะแนนให้นับคะแนนจากคณะกรรมการทุกท่านน ามาค านวณเป็นคะแนนเฉลี่ยและพจิารณาตัดสินตาม
เกณฑด์ังนี ้
  80 – 100   คะแนน  ยอดเยี่ยม 
  75 – 79   คะแนน  ดีเด่น 
  70 – 74   คะแนน  ด ี
  ต่ ากว่า 70  คะแนน  ปรับปรุง   
 
  

รายการ เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หมายเหต ุ(ระดับคะแนน) 
1. การน าเสนอนิทรรศการ 
    1.1 การส่ือสารชัดเจน กระชับ สร้างความรู้ความ
เข้าใจ 
    1.2 ความสวยงาม ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
    1.3 การจัดกิจกรรม ความน่าสนใจ 

   พิจารณาจากการจั ดบอร์ ด
นิทรรศการ น าเสนอเข้าใจง่าย 
สวยงาม ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความน่าสนใจ 

30 คะแนน 
10 
 

10 
10 

10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช ้
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

2. การน าเสนอด้วยวาจา (โครงการละ 10 นาที) 
    2.1 การน าเสนอ เนื้อหาสาระ บุคลกิภาพ 
    2.2 สื่อ วธิีการ เทคนิค ความน่าสนใจ 
    2.3 การตอบข้อซักถาม 

   พิจารณาจากการน า เสนอ
โครงการมีความน่าสนใจ การ
ตอบข้อซักถาม กระชับ ครบถ้วน 
ตรงเวลา การออกเสียง อักขระ 
ควบกล้ า ชัดเจน การแต่งกาย
สุภาพเหมาะสม  

30 คะแนน 10 ยอดเยี่ยม 
8 ดีมาก 
6 ดี 
4 พอใช ้
2 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

10 
10 
10 

3. พิจารณาจากโครงการ (Paper)  
    3.1 วิธกีารด าเนินงาน ตามกระบวนการวงจร 
PDCA 
    3.2 ผลการด าเนินงาน (Output) 
    3.3 ผลประโยชนจ์ากการด าเนินโครงการ 
(Outcome) 

   พิจารณาการน าผลของการ
ด าเนินโครงการไปใช้ประโยชน์
อย่างแท้จริ งส่ งผลให้ เกิดการ
พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและการ
น าเสนอผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นพร้อม
ร่องรอยหลักฐาน ซ่ึงจะพิจารณา
จากเอกสารโครงการในรอบ
คัดเลือก 

40 คะแนน 20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 ยอดเยี่ยม 
18 ดีมาก 
16 ดี  
14 พอใช้ 
12 ปรับปรุง 
0 ไม่น าเสนอ 

20 
 

10 
10 
 

รวม 100 คะแนน  
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วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ครั้งที่ 2 (CRU QA Day 2nd) 

ผลการตัดสินโครงการคุณภาพด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ของนักศึกษาและเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รางวัลชนะเลิศ 
โครงการ  ร้าน 0 บาท 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นางสาวสิรดา  แสนสิริ 
ชื่อหน่วยงาน ชุมนุมวัฒนธรรมใหม่ หัวใจรีไซเคิล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้รับรองโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บริบูรณ์  ศรีมาชัย  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการ  วิทยาศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์เพื่อชุมชน 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นางสาวสุพรรษา  สงฉิม 
ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ผู้รับรองโครงการ ดร.อรุณี  ส าเภาทอง  ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
โครงการ  รักบ้านเกิด 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นายพายนิสก์  ธรรมศิริกุล 
ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ที่ปรึกษาชุมนุม อาจารย์พิชิต  ธิอิ่น  อาจารย์แสงระวี  กระจ่างศาสตร์ และอาจารย์รจนา  แสงตาล 
ผู้รับรองโครงการ อาจารย์พงษ์รัตน์  วิสิทธิ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 

รางวัลชมเชย 
โครงการ  พี่รับน้องประคองกันไปร่วมมือร่วมใจสร้างจิตอาสา 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นางสาวชลดา  ศรีลาพันธ์ 
ชื่อหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้รับรองโครงการ อาจารย์ราเชนทร์  เหมือนชอบ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

รางวัลชมเชย 
โครงการ  นักศึกษารู้กาลเทศะ 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นายศุภรัช  เจริญ 
ชื่อหน่วยงาน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้รับรองโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชากร  วงศ์สวรรค์พร 
 

รางวัลชมเชย 
โครงการ  ครูสังคมร่วมใจปลูกป่าชายเลน คืนความสดใสให้ชายฝั่ง 
ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา หัวหน้าโครงการ นายนที ทรงประโคน 
ชื่อหน่วยงาน สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้รับรองโครงการ อาจารย์เยาวภา  โชติวิชัย 
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ผลการตัดสินโครงการคุณภาพ 
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

รางวัลชนะเลิศ 
โครงการ  สสว รอรับได้เลย 
ชื่อ-สกุล  หัวหน้าโครงการ อาจารย์สัมพันธ์  แหล่งป่าหมุ้น 
ชื่อหน่วยงาน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โครงการ  บริการวิชาการ อบรมวิชาชีพและอบรมความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ณ สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่ง 
             จ.นนทบุรี 
ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม 
ผู้รับรองโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

การขายผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการฝึกอาชีพ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
 
โครงการ  วันวิทยาการจัดการ 56 
ชื่อ-นามสกุล หัวหน้าโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม 
ชื่อหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ผู้รับรองโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกศกมล  สุขเกษม  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 
  



- 11 - 
วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม ครั้งที่ 2 (CRU QA Day 2nd) 

สรุปผลการประเมินโครงการ 
 
 จากการด าเนินงานโครงการ “วันประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ครั้งที่ 2” Chandrakasem 
Rajabhat University, Quality Assurance Day 2nd (CRU QA Day 2nd) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น  มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 346 คน สามารถเก็บแบบสอบถามได้ จ านวน 188 คน  คิดเป็นร้อยละ 54.34 โดยมีเกณฑ์ระดับคะแนนดังนี ้
 5 หมายถึง  ความส าเร็จระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  ความส าเร็จระดับมาก 
 3 หมายถึง  ความส าเร็จระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  ความส าเร็จระดับน้อย 
 1 หมายถึง  ความส าเร็จระดับน้อยที่สุด 
 
 หลักเกณฑ์การแปลระดับคะแนนโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ก าหนดช่วงการวัด ดังนี้ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553) 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.51-5.00 หมายถึง ความส าเร็จระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.51-4.50 หมายถึง ความส าเร็จระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.51-3.50 หมายถึง ความส าเร็จระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.51-2.50 หมายถึง ความส าเร็จระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00-1.50 หมายถึง ความส าเร็จระดับน้อยที่สุด 

 
 เมื่อวิเคราะห์ผลตามเกณฑ์การประเมินแล้ว สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน (คน) ร้อยละ 
1. สถานภาพ 
       - อาจารย์ 
       - บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
       - นักศึกษา 
       - อื่นๆ (ผู้บริหาร) 

 
26 
86 
74 
2 

 
13.8 
45.7 
39.4 
1.1 

รวม 188 100.0 
2. สถาบัน 
       - มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
       - วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

 
182 
6 

 
96.8 
3.2 

รวม 188 100.0 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมากที่สุด คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ รองลงมาคือ นักศึกษา อาจารย์ 

และผู้บริหาร ตามล าดับ สถาบันที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รองลงมาคือ วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความส าเร็จของการจัดโครงการ 

ประเด็น  ̅ S.D. ระดับความส าเร็จ 
   1. การให้บริการของผู้จัดโครงการ 4.30 .651 มาก 
   2. สถานท่ีจัดนิทรรศการ 4.24 .712 มาก 
   3. ห้องน าเสนอโครงการ 4.43 .557 มาก 
   4. ระยะเวลาในการจัดโครงการ 4.03 .693 มาก 
   5. ความรู้ความเข้าใจท่ีได้รับ 4.16 .591 มาก 
   6. การน าความรู้ที่ไดร้ับไปใช้ประโยชน ์ 4.17 .631 มาก 
   7. ความพึงพอใจในภาพรวม 4.24 .649 มาก 

ภาพรวม 4.22 .448 มาก 
  

จากตารางที่ 2 พบว่า ความส าเร็จในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ความส าเร็จของการจัด
โครงการระดับมากที่สุด คือ ห้องน าเสนอโครงการ รองลงมาคือ การให้บริการของผู้จัดโครงการ สถานที่จัดนิทรรศการและความ
พึงพอใจในภาพรวม และความส าเร็จระดับน้อยที่สุดคือ ระยะเวลาในการจัดโครงการ 
 
ตารางที่ 3  ข้อเสนอแนะของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ข้อเสนอแนะ ความถี่ ร้อยละ 
1.  เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดทุกปี และประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มีอาจารย์ บุคลากร 

นักศึกษา และเครือข่ายเข้าร่วมเพิ่มมากข้ึน 
10 23.81 

2.  สถานท่ีจัดนิทรรศการคับแคบ ควรมีพื้นที่จัดนิทรรศการอย่างเพียงพอเหมาะสมและแยกพื้นที่
จัดนิทรรศการแต่ละประเภทให้ชัดเจน 

8 19.05 

3.  ไมโครโฟนไม่เพียงพอ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 7 16.67 
4.  อยากให้มีการจัดกิจกรรมเสริม เช่น ให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ให้

ความรู้เรื่อง best practice เป็นต้น 
6 14.29 

5.  อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการน าเสนอโครงการ 5 11.90 
6.  อยากให้แยกโครงการของหน่วยงานเป็น 2 ประเภท ได้แก่ โครงการของอาจารย์ และโครงการ

ของเจ้าหน้าท่ี 
2 4.76 

7.  ไม่ควรใช้โบว์ติดล าดับบอร์ดโครงการ เพราะท าให้ผู้เข้าชมเข้าใจผิดว่าเป็นการให้รางวัล 2 4.76 
8.  อยากให้ผู้น าเสนอโครงการ เป็นผู้ควบคุม power point เอง 1 2.38 
9.  ควรให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีสิทธ์ิให้คะแนน vote การน าเสนอโครงการและบอร์ดนิทรรศการ 1 2.38 

รวม 42 100 
 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการให้ข้อเสนอแนะ 3 อันอับแรก คือ เป็นโครงการที่ดี อยากให้จัดทุกปี  และ
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มีอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และเครือข่ายเข้าร่วมเพิ่มมากขึ้น  รองลงมา คือ สถานที่จัด
นิทรรศการคับแคบ ควรมีพื้นที่จัดนิทรรศการอย่างเพียงพอเหมาะสมและแยกพื้นที่จัดนิทรรศการแต่ละประเภทให้ชัดเจน และ
ไมโครโฟนไม่เพียงพอ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์ให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน 
 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อโครงการที่เข้าร่วมประกวด 
1. ควรใช้กระบวนการ PDCA ในทุกกิจกรรม 
2. ควรมีการอ้างถึงการท ากิจกรรมในครั้งท่ีแล้วว่าเป็นอย่างไร และน ามาพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อเนื่อง 
3. ตัวช้ีวัดต้องเป็น KPI และตัวช้ีวัดต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 
4. ควรมีการส ารวจความต้องการของผู้รับบริการก่อนจัดโครงการ 
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ภาพกิจกรรม 
 

 
ประธานกล่าวเปิดงาน 

 

 
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
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การน าเสนอโครงการของนักศึกษาและเครือข่ายการประกันฯ 

และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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ผู้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอโครงการ  
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นิทรรศการโครงการคุณภาพ  
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นิทรรศการโครงการคุณภาพ 
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ผู้รับรางวัล 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  คร้ังที ่2/ปีการศึกษา 2556 

วนัพฤหัสบดีที ่ 20 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมบรรจบ พนัธุเมธา ช้ัน 4  อาคารส านักงานอธิการบดี  มหาวทิยาลยัราชภัฎจันทรเกษม 

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

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.ดร.เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม  ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัเกริก   ประธานท่ีประชุม 

2. นางมุกดา  เกตุแกว้ แทนผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. อ.สมสมยั เจริญสุข   หวัหนา้ส านกัประกนัคุณภาพ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

4. อ.พงศป์ณต   หาญพิพฒัน์พงศา ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัเซนตจ์อห์น 

5. อ.พรจกัรี  พิริยะกลุ                     ผูอ้  านวยการกองประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

6. ผศ.ดร.สนัทนา  วจิิตรเนาวรัตน์ ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

7. ผศ.ดร.สิตา  ทิศาดลดิลก     ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

8. อ.รัชฎาพร  วงษโ์สพนากลุ   ผูช่้วยอธิการบดี มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

9. อ.วราภรณ์   โพธ์ิงาม  ผูอ้  านวยการส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

10. ผศ.ส าราญ   ทองเลก็ ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาและแผนงาน  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

11. รศ.ดร.โกสุม  สายใจ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  วทิยาลยัราชพฤกษ ์

12. อ.จงกลณี   อศัวเดชก าจร ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม เลขานุการท่ีประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.รุ่งอรุณ  จิตคงกาล เจา้หนา้ท่ีส านกัประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัเกริก 

2. น.ส.สุรีย ์ วงคอ์กนิษฐ ์ นกัวชิาการศึกษา ส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3. นายธงชยั จะริบรัมย ์  เจา้หนา้ท่ีส านกัประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

4. น.ส.โสรยา  โส๊ะเหลา๊ เลขานุการส านกัประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 

6. น.ส.ศศธร  ชินชู นกัวชิาการส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

7. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

8. นายขนก  ฤกษดี์ นกัวชิาการคอมพิวเตอร์ ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

9. น.ส.นรีกานต ์ ภูมิคงทอง นกัวชิาการศึกษาส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ    มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ 

ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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10. น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา     เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ  มหาวทิยาลยัราชภฎั                

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

11. น.ส.ศิริขวญั  ยิง่เจริญ              หวัหนา้งานควบคุมและพฒันา  มหาวทิยาลยัราชภฎัราชนครินทร์   

12. อ.อมัพร  พลไชย อาจารยป์ระจ าส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

13. อ.พฒัน์กฤษต์ิ  ตระกลูฉว ี หวัหนา้แผนกประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

14. อ.ชิดใจ  วงษว์ฒิุพงษ ์ อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวทิยาลยัศรีปทุม   

15. อ.สุชาดา  ไชยหงษ ์  อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวทิยาลยัศรีปทุม   

16. อ.พชัร  พิลึก อาจารยป์ระจ าคณะบริหารธุรกิจและส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา วทิยาลยัราชพฤกษ ์

 

ผู้ลาประชุม 

1. ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม   

2. ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร 
 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ ์ แทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   มหาวทิยาลยัราชภฎัเทพสตรี 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

           รศ.ดร.สุมาลี  ไชยศภรากุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการเครือข่าย                    

การประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมีผศ.ดร.เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม  ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกริก 

กล่าวขอบคุณอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภฎัจันทรเกษมท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีประชุม  หลงัจากนั้นผศ.ดร.เพ็ญประภา  ภทัรานุกรม  

ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกริก ซ่ึงไดม้อบหมายจากผศ.กลัยาภรณ์ ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้น

แผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ท าหนา้ท่ีแทนประธานท่ีประชุม ไดเ้ปิดการประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระ

การประชุม ดงัน้ี                        

 
ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองประธานแจ้งทีป่ระชุมทราบ 

1.1 แนะน าผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา   

ผศ.ดร.เพญ็ประภา  ภทัรานุกรม  ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกริก  ประธาน              

ท่ีประชุม ได้แจ้งว่า มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรีได้ส่งผศ.ดร.ศศิธร  วิชรปัญญาพงศ์  แทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

มหาวทิยาลยัราชเทพสตรี เขา้ร่วมสงัเกตการณ์การประชุมเพ่ือขอเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ  และเห็นควรให้ด าเนินการตามขั้นตอนการขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย
การประกนัคุณภาพการศึกษาตามทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
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ระเบียบวาระที ่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
               -  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพ คร้ังท่ี  1/ปีการศึกษา 2556  เม่ือองัคารท่ี  5  
พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 โดยไม่มีการแกไ้ข 

 
ระเบียบวาระที ่ 3  เร่ืองสืบเนือ่ง 
  3.1 โครงการวจิยัเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา   

นางจงกลณี  อัศวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เลขานุการ                  
ท่ีประชุม ไดแ้จง้วา่ ตามท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1/2556  เม่ือองัคารท่ี  5  พฤศจิกายน  
พ.ศ. 2556 มีมติท่ีประชุมเห็นควรให้ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก  ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถมัภ ์ เป็นหวัหนา้คณะวจิยัเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมีตวัแทนสถาบนัการศึกษาละ 1 คน เป็นคณะผูว้ิจยั  และ
หลงัจากนั้นจึงไดมี้การประชุมคณะท างานวิจยัการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 1/2556 เม่ือวนัองัคารท่ี 17 ธนัวาคม 2556 และ           
คร้ังท่ี 2/2556  เม่ือวนัองัคารท่ี  12  กมุภาพนัธ์ 2557  ซ่ึงคณะท างานฯ ไดจ้ดัท าโครงร่างการวจิยั เร่ือง การรับรู้และการมีส่วนร่วมดา้น
การประกนัคุณภาพการศึกษาของบุคลากร และแบบสอบถาม  และไดส่้งโครงร่างานวิจยัและแบบสอบถามให้ผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน  5 
ท่าน เพ่ือพิจารณาเคร่ืองมือและหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม (Index  of  Item Objective 
Congruency: IOC)  เรียบร้อยแลว้  โดยมีรายนามต่อไปน้ี 

1) รองศาสตราจารย ์ดร.ภาวณีิ  ศรีสุขวฒันานนัท ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
2) รองศาสตราจารย ์ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนนัตพงษ ์    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต 
3) รองศาสตราจารย ์ดร.วไิลลกัษณ์  รัตนเพียรธมัมะ    มหาวทิยาลยัเกริก 
4) ดร.สุเทพ  บุญซอ้น       มหาวทิยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์                       

                                                                                     ในพระบรมราชูปถมัภ ์
5) ดร.วารุณี  ลภันโชคดี        มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นควรให้ปรับปรุงแบบสอบถาม  และกรอบแนวคิดในการวิจัยตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ  พร้อมกันนี้ให้จัดประชุมคณะท างานวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาความคืบหน้า                  
การด าเนินงาน ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 เวลา 13.30 น. ณ  ห้องประชุมบรรจบ  มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 

 
  3.2 โครงการบรรยาย เร่ือง การบริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา   

นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม 
ได้แจ้งว่า  ตามท่ีได้ทาบทามคุณวารุณี ปรีดานนท์   หุ้นส่วนและท่ีปรึกษาด้านการบริหารความเส่ียง บริษัท ไพร้ซวอเตอร์                          
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส  เพื่อเป็นวิทยากรโครงการอบรม เร่ือง การบริหารความเส่ียง ในวนัพุธท่ี 12 มีนาคม 2557 นั้น  เน่ืองจาก
วิทยากรติดภารกิจในวนัดังกล่าว ดงันั้น จึงขอเล่ือนก าหนดการเป็นวนัท่ี  22 หรือ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -12.00 น.                          
ณ หอ้งประชุมจนัทร์จรัส ชั้น  3  อาคารส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม  ดงันั้น จึงขอเรียนปรึกษาท่ีประชุมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานจดัโครงการดงักล่าว  
        มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้เลื่อนก าหนดการจัดโครงการบรรยาย เร่ือง การบริหารความ
เส่ียง เป็นวนัพุธที ่ 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ  และขอให้มคีณะท างานเพือ่เตรียมความพร้อมในการด าเนินงานต่อไป 
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  3.3  โครงการเสวนาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) 
       นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม 

ไดแ้จง้วา่  ตามท่ีแผนด าเนินการกิจกรรมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 มีก าหนดการจะจดัโครงการ

เสวนาตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563) ในเดือนพฤษภาคม 2557 นั้น เน่ืองจากส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  ยงัด าเนินการปรับปรุงตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)  ไม่แลว้เสร็จ  ดงันั้น คาดวา่จะสามารถจดัโครงการดงักล่าวไดใ้นเดือนตุลาคม 2557  

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
   

3.4 โครงการศึกษาดูงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
                                       นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวทิยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม
ไดแ้จง้วา่  ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  ผูป้ระสานงานโครงการ
ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย ดูงาน ไดด้ าเนินติดต่อการศึกษาดูงานไปยงัผูท่ี้
เก่ียวขอ้งแลว้แตย่งัไม่ไดรั้บค าตอบกลบัมา หากมีความคืบหนา้จะไดแ้จง้ท่ีประชุมต่อไป 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
  

ระเบียบวาระที ่ 4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
              4.1 โครงการพฒันานักศึกษาเพือ่สร้างความเข้าใจในระบบประกนัคุณภาพ    

นางมุกดา  เกตุแกว้  แทนผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  ไดแ้จง้ว่า 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้จัดโครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดีในการขบัเคล่ือนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/
นกัศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 เม่ือวนัพุธท่ี 5 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคารระพี  สาคริก กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ เพ่ือเป็นกลไกในการสร้างพลงัเครือข่ายการพฒันาคุณภาพกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาร่วมกนัให้เกิดวิถีชีวิต
คุณภาพท่ีดีระหวา่งกนั และเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดีในการด าเนินกิจกรรมนิสิตนกัศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง โดย
ไดรั้บเกียรติจาก รองอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีกิจกรรมต่างๆ ประกอบดว้ย  

1. การบรรยาย เร่ือง “แนวปฏิบติัท่ีดีในการส่งเสริมการน าระบบประกนัคุณภาพไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาสู่ระดบัสากล” โดย อาจารยปั์ญญา  เหล่าอนันตธ์นา  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ
นิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบติัท่ีดี “การพฒันาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององคก์รผูน้ านิสิต/นกัศึกษาแต่ละ
สถาบนั” โดย ผูแ้ทนองคก์รนิสิตนกัศึกษา จาก 3 สถาบนั ไดแ้ก่  
- โครงการ ZERO WASTE” (ลดขยะ ให้เป็นศูนย)์ ของ ชมรมรักเรารักษ์ส่ิงแวดลอ้ม หลักสูตร

วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดลอ้ม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระ
บรมราชูปถมัภ ์  

- โครงการ Freshman Festival & UTCC AWARD ของ ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย                  
หอการคา้ไทย 

- โครงการสัตวแพทย์อาสาพฒันาชนบท ของ ชุมนุมสัตวแพทย์อาสาพฒันาชนบท สโมสรนิสิต                
คณะสตัวแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

     3. กิจกรรมระดมสมองโดย ดร.จิรวฒัน์ วรัีงกร ผูช่้วยผูอ้  านวยการกองกิจการนิสิต มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  
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                                   ทั้งน้ี การจดัโครงการดงักล่าวมีผูเ้ขา้ร่วม ทั้งหมด 163 คน ประกอบดว้ย คณะอนุกรรมการประสานงานดา้น
ประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 16 คน อาจารย ์เจา้หน้าท่ี นิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์และ
สถาบนัเครือข่าย แบ่งเป็นนิสิตจากมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วทิยาเขต จ านวน 64 คน และจากสถาบนัเครือข่าย จ านวน 83 คน  
โดยมีผูต้อบแบบประเมิน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 54.60 ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการไดรั้บประโยชน์/ความพึง
พอใจต่อความรู้ ท่ีได้รับ มีค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก ซ่ึงหัวข้อการประเมินที่ นิสิต/นักศึกษาได้รับประโยชน์/และ
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุดคือ ความ เหมาะสมของการให้บริการของเจา้หน้าท่ีในภาพรวม มีค่าเฉล่ีย 4.34 อยูใ่นระดบัมาก 
รองลงมาคือ ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกิจกรรมระดมสมอง เร่ือง“แนวทางการขบัเคล่ือนการน าระบบประกนัคุณภาพไปใชใ้นการพฒันา
คุณภาพกิจกรรมนิสิต/นกัศึกษาของเครือข่ายผูน้ านิสิตระหวา่งสถาบนั” มีค่าเฉล่ีย 4.32 อยูใ่นระดบัมาก รองลงมาคือ ความเหมาะสม
ของการเปิดโอกาสใหแ้ลกเปล่ียนเรียนรู้ และความเหมาะสมของอาหารวา่ง และอาหารกลางวนั มีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.31 อยูใ่นระดบั
มาก ส่วนหัวขอ้การประเมินท่ีนิสิต/นักศึกษาไดรั้บประโยชน์/และระดบัความพึงพอใจน้อยท่ีสุด คือ ความรู้ความเขา้ใจท่ีไดรั้บจาก
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ือง“การพฒันาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององคก์รผูน้ านิสิต/นกัศึกษาแต่ละสถาบนั”   มีค่าเฉล่ีย 4.08 อยูใ่น
ระดบัมาก 

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระที ่ 5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  

5.1  การรับสถาบนัอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายการประกนัคุณภาพ 

                       นางจงกลณี   อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม เลขานุการท่ีประชุม  

แจ้งว่า วิทยาลัยราชพฤกษ์ได้ส่งหนังสือขอเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นทางการมายงั

มหาวิทยาลยัศรีปทุม   ดงันั้น   จึงขอเสนอท่ีประชุมไดพิ้จารณาการรับสถาบนัดงักล่าวเขา้เป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพ

การศึกษา  

                     มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมได้พจิารณาแล้วว่าคุณสมบัตขิองวิทยาลัยราชพฤกษ์ เป็นไปหลักเกณฑ์และแนวทางรับ

สถาบันการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  ดงันั้น จงึเห็นชอบให้รับสถาบันดงักล่าวเป็นสมาชิกเครือข่าย

การประกนัคุณภาพการศึกษาเพิม่เตมิ  

 
  5.2 บันทกึแนบท้ายบันทกึข้อตกลงความร่วมมอืเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ส าหรับสมาชิกใหม่  

นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม 
ไดเ้สนอท่ีประชุมพิจารณาบนัทึกแนบทา้ยบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ส าหรับสมาชิกใหม่ 
รายละเอียดตามแนบ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบบันทึกแนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกัน
คุณภาพการศึกษา ส าหรับสมาชิกใหม่ และมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานงานไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อลงนาม   โดยการลงนามบันทึก
แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา จะต้องลงนามทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสถาบัน  ระดับ
คณะ และระดบันิสิตนักศึกษา   
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ระเบียบวาระที ่ 6  เร่ืองอืน่ ๆ 

6.1 การปรับเปลีย่นตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม 

แจง้ว่า  ขณะน้ีมีสถาบนัการศึกษาแจง้ความประสงคข์อเขา้ร่วมเครือข่ายเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ  ขณะท่ีตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนั

คุณภาพการศึกษา ปรากฏจ านวนสถาบันไวจ้ านวน 12 สถาบัน  ดังนั้น จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาตราสัญลกัษณ์เครือข่าย                    

การประกนัคุณภาพการศึกษา วา่ควรระบุจ านวนสถาบนัหรือไม่  

มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมพจิารณาเหน็ชอบปรับเปลีย่นตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาโดย
ให้ตดัจ านวนสถาบันทีเ่ป็นสมาชิกเครือข่ายออกจากตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา   

 

              6.2  สรุปค่าใช้จ่ายโครงการประกวดตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

                    นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม  เลขานุการท่ีประชุม  

ไดแ้จง้สรุปค่าใชจ่้ายโครงการประกวดตราสัญลกัษณ์เครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  ซ่ึงมีรายรับจากการสนับสนุนสถาบนั

สมาชิก 9 แห่ง ๆ ละ 4,000.00 บาท  รวมทั้งส้ิน 36,000.00   มีรายจ่าย ค่าของขวญักรรมการตดัสิน  8,100.00  รางวลัชนะเลิศ  

10,000.00  ค่าท ากรอบตั้งโชว ์727.60  รวมทั้งส้ิน 26,527.60  บาท  และมียอดคงเหลือ  9,472.40 บาท    

                 มตปิระชุม  ทีป่ระชุมรับทราบและเห็นควรให้น าเงนิทีเ่หลอืไว้ส ารองจ่ายในการจดักจิกรรมเครือข่ายการคุณภาพ

การศึกษา 

               6.3 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาคร้ังต่อไป   

              ท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2556   โดยมีมติท่ีประชุมเห็นชอบให้จดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 3/ปีการศึกษา 

2556   ในวนัพฤหัสบดีท่ี  15 พฤษภาคม 2557  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการจะได้

ประสานงานแจง้หอ้งประชุมไปยงัแต่ละสถาบนัต่อไป   

                 มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 
(นางชิดใจ  วงษว์ฒิุพงษ)์ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 

 
(นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 



รายงานสรุปผลด าเนินงานโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

หลักสูตร 2  ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์    

ระหว่างวันจันทร์ที่  3 – พุธที่  5  มีนาคม 2557  

ณ  ห้อง Convention 1  ชัน้ 4  อาคาร  40  ปีศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 

 หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาได้พฒันาตวับ่งชีก้ารประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน  โดยใช้

องค์ประกอบคณุภาพมาตรฐานตามกฎกระทรวงวา่ด้วย ระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน

สถานศึกษา ระดบัอุดมศกึษา พ.ศ. 2546   ท่ีสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบมีความสมดุลของมมุมองการ

บริหารจัดการทุกด้าน และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานเเละหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการศกึษาอื่น ๆ รวมทัง้กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา  และ

ความเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพภายนอกของส านกังานรับรองมาดรฐานและประเมินคณุภาพการศกึษา (สมศ.) 

และส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาจึงมีความเห็นชอบ

ให้สถานศึกษา ระดบัอุดมศึกษาตวับ่งชีไ้ปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ตัง้เเต่ปี

การศกึษา 2550  เป็นต้นไป  รวมทัง้เพ่ือรองรับการประเมินคณุภาพการศกึษาภายนอก ส านกังานคณะกรรมการการ

อดุมศกึษาจงึได้จดัท าคูม่ือการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2553  (ฉบบัเดือน

กรกฎาคม) ขึน้ โดยมีวตัถุประสงค์ให้สถาบันอุดมศึกษามีแนวทางปฏิบัติใน   การก ากบัและพัฒนาคณุภาพการจัด

การศกึษาท่ีชดัเจนสอดคล้องกบักรอบแผนพฒันาอดุมศกึษาระยะยาว มาตรฐานเก่ียวกบัการศกึษา ระดบัอดุมศกึษา

ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และสามารถรองรับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบสามอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล   

 ส านกังานประกนัคณุภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ จงึมีความตระหนกัและเห็นความส าคญัท่ีจะพฒันาบุคลากร

และสร้างผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ให้มีเเนวปฏิบตัิในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเป็นมาตรฐาน

เดียวกนั  จงึได้ก าหนดจดัโครงการอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน หลกัสตูร 3 วนั  ส าหรับผู้ ไมม่ีประสบการณ์  

ระหวา่งวนัจนัทร์ท่ี  3 – พธุท่ี 5  มีนาคม 2557  เพ่ือให้บคุลากรของมหาวิทยาลยัได้รับความรู้ความเข้าใจ และสามารถ

เป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในท่ีมีเเนวปฏิบตัิในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั    

และเพ่ือท าหน้าท่ีส่งเสริมเเละพฒันาการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศกึษาในมหาวิทยาลยัให้มีความต่อเน่ืองเเละ

ยัง่ยืนตอ่ไป   

วัตถุประสงค์ 

1.   เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัระบบและการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษา

ภายในระดบัสาขาวิชา  คณะ เเละมหาวิทยาลยั 

2.   เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคณุภาพ

การศกึษาภายในคณะ และมหาวิทยาลยั 
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3.   เพ่ือให้ผู้ เข้าร่วมโครงการมีแนวปฏิบตัิในการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั เเละ

เช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอก 

 

วิทยากร  

  ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร วิทยากรหลกั  (ตามบัญชีรายช่ือของสกอ.)  ,รองศาสตราจารย์            

ศรีสมรัก  อินทจุนัทร์ยง วิทยากรร่วม (ตามบญัชีรายช่ือของสกอ.) และวิทยากรกลุม่  จ านวน  4  คน รวมจ านวน 6  คน 

 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ผู้ เข้าร่วมโครงการ รวมทัง้สิน้  70   คน ดงันี ้

1.  ผู้ เข้ารับการอบรม   จ านวน   45  คน 

2.  ผู้สงัเกตการณ์  จ านวน  15 คน 

3.  วิทยากรและผู้ด าเนินการโครงการ จ านวน 10 คน 

 

คุณสมบัตผู้ิเข้ารับการอบรม 

ผู้บริหารคณะและผู้ รับผิดชอบด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัคณะ/หน่วยงาน ท่ียงัไม่ เคยได้รับการ

ฝึกอบรมตามหลักสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา   ของส านักงาน

คณะกรรมการการอดุมศกึษา 

โครงสร้างหลักสูตร ภาคบรรยาย อภิปราย และทดลองปฏิบตัิ  32  ชัว่โมง   

หวัข้อการบรรยายและอภปิราย ดังนี ้

1.  การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษาภายใต้บริบทใหม ่

2.  ตวับ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน  

3.  บทบาทหน้าท่ีจรรยาบรรณของผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาและเทคนิคการประเมินคณุภาพและการ

ประเมินคณุภาพ 

4.  วิธีการเขียนรายงานการประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน (บทสรุป  วิธีการวิเคราะห์จดุแข็ง  จดุออ่น) 

5.  การอภิปรายร่วมกนัระหวา่งผู้ เข้าอบรมและวิทยากร 
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การฝึกปฏบิัติ 

1. ฝึกวิเคราะห์ประเดน็ปัญหาจาก SAR และเอกสารหลกัฐานอ้างอิง ตลอดจนฝึกวางแผนการเก็บข้อมลู 

2.  ฝึกตรวจเย่ียมคณะและเก็บข้อมลูหลกัฐาน 

3.  ฝึกสรุปผลการประเมินคณุภาพ เขียนรายงานการประเมินคณุภาพ ประเมินรายงานการประเมินคณุภาพ 

    ของตนเอง และการให้ข้อมลูย้อนกลบั 

4.  การจดัท ารายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในผ่านระบบ CHE QA Online 

 

เกณฑ์การประเมินผล 

ผู้ เข้าร่วมโครงการจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลกัสูตรฝึกอบรมผู้ประเมินคณุภาพ  การศกึษาภายในของ

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา  จงึจะได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษาภายในของ ดงันี ้

1.  เข้ารับการฝึกอบรมในภาคบรรยาย ภาคปฏิบตัิ  และการอภิปรายครบเตม็เวลาท่ีก าหนด 

2.  ผ่านการประเมินจากวิทยากร 

3.  ผ่านการฝึกประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคณุภาพภายในอย่างน้อยหนึง่ครัง้ในระดบัคณะวิชา/สถาบนั โดยใน

ค าสัง่แต่งตัง้ผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต้องมีสดัส่วนของกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีขึน้ทะเบียนแล้วตอ่ผู้ ฝึกประสบการณ์ไมเ่กินจ านวนกรรมการท่ีขึน้ทะเบียนโดยได้รับความเห็นชอบ

จากประธานคณะกรรมการประเมิน ฯ 

 

ประโยชน์คาดว่าจะได้รับ 

1. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัการด าเนินงานประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบั
สาขาวิชา  คณะเเละมหาวิทยาลยั 

2. ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความสามารถ และมีทกัษะในการท าหน้าท่ีเป็นผู้ประเมินคณุภาพการศกึษา

ภายในระดบัสาขาวิชา  คณะ และมหาวิทยาลยั 

3.  มหาวิทยาลัยมีผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีแนวปฏิบัติในการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในท่ีมีมาตรฐานเดียวกนั  เเละเช่ือมโยงกบัการประกนัคณุภาพการศกึษาภายนอก 

4.  มหาวิทยาลัยมีผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในท่ีได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นผู้ ประเมินคุณภาพ

การศกึษาภายในของส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาเพ่ิมมากขึน้ 
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ตารางแสดงผลส ารวจความคิดเห็นที่ มีต่อโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2  

ส าหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์    

รายการข้อค าถาม ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

เน้ือหาวิชาการ 

1. ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการบรรยาย 43.18 
(19) 

43.18 
(19) 

6.82 
(3) 

6.82 
(3) 

 

2. ทกัษะท่ีได้รับจากการแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบตัิ 59.09 
(25) 

29.53 
(13) 

9.27 
(4) 

2.27 
(1) 

- 

3. ความรู้และทกัษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยกุต์เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิ
ได้จริง 

52.27 
(23) 

38.63 
(17) 

4.55 
(2) 

4.55 
(2) 

- 

การน าเสนอ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒชัิย  ธนาพงศธร   

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจน ตรงประเดน็ 61.36 
(27) 

29.55 
(13) 

6.82 
(3) 

- 2.27 
(1) 

5. วิทยากรสามารถกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรม 56.81 
(25) 

34.09 
(15) 

6.82 
(3) 

- 2.27 
(1) 

6. วิทยากรมีการยกตวัอย่างประกอบท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย 63.64 
(28) 

22.72 
(10) 

9.09 
(4) 

2.27 
(1) 

2.27 
(1) 

7. วิทยากรสามารถจดัการกบัการฝึกอบรมและตอบปัญหาได้อย่าง
ชดัเจน 

52.27 
(23) 

36.36 
(16) 

6.82 
(3) 

2.27 
(1) 

2.27 
(1) 

8. วิทยากรมีการสรุปประเดน็ส าคญัตลอดการบรรยาย 59.09 
(26) 

34.09 
(15) 

4.55 
(2) 

- 2.27 
(1) 

9. วิธีการน าเสนอเหมาะสมกบัเนือ้หาและเวลา 43.18 
(19) 

43.18 
(19) 

11.36 
(5) 

2.27 
(1) 

2.27 
(1) 

การน าเสนอ โดยรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก   อนิทุจันทร์ยง  

10. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจน ตรงประเดน็ 70.45 
(31) 

25.00 
(11) 

2.27 
(1) 

- 2.27 
(1) 

11. วิทยากรสามารถกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แกผู่้ เข้าร่วมอบรม 47.73 
(21) 

45.45 
(20) 

4.55 
(2) 

- 2.27 
(1) 

12. วิทยากรมีการยกตวัอย่างประกอบท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย 54.55 
(24) 

36.36 
(16) 

6.82 
(3) 

- 2.27 
(1) 

13. วิทยากรสามารถจดัการกบัการฝึกอบรมและตอบปัญหาได้อย่าง
ชดัเจน 

65.91 
(29) 

27.27 
(12) 

4.55 
(2) 

- 2.27 
(1) 
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รายการข้อค าถาม ระดับความคดิเหน็ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

14. วิทยากรมีการสรุปประเดน็ส าคญัตลอดการบรรยาย 50.00 
(22) 

40.92 
(18) 

6.18 
(3) 

- 2.27 
(1) 

15. วิธีการน าเสนอเหมาะสมกบัเนือ้หาและเวลา 43.18 
(19) 

45.45 
(20) 

9.09 
(4) 

2.27 
(1) 

2.27 
(1) 

ด้านการจัดโครงการ 
16. การจดัเตรียมเอกสารประชมุการฝึกอบรม 27.27 

(12) 
54.55 
(24) 

9.09 
(4) 

9.09 
(4) 

- 

17. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 27.27 
(12) 

47.73 
(21) 

15.91 
(7) 

9.09 
(4) 

- 

18. สถานท่ีในการจดัฝึกอบรมมีความเหมาะสม 59.09 
(26) 

31.82 
(14) 

6.82 
(3) 

2.27 
(1) 

- 

19. บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 47.73 
(21) 

47.73 
(21) 

2.27 
(1) 

2.27 
(1) 

- 

20. การบริการและการประสานงานของฝ่ายจดัอบรม 50.00 
(22) 

36.36 
(16) 

11.36 
(5) 

2.27 
(1) 

- 

 

รายการข้อค าถาม ระดับความคดิเหน็ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เน้ือหาวิชาการ 4.36 0.80 

1. ความรู้เชิงทฤษฎีท่ีได้รับจากการบรรยาย 4.23 0.86 

2. ทกัษะท่ีได้รับจากการแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบตัิ 4.45 0.76 

3. ความรู้และทกัษะท่ีได้รับสามารถน าไปประยกุต์เพ่ือใช้ในการปฏิบตัิได้จริง 4.39 0.78 
การน าเสนอ โดยศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒชัิย  ธนาพงศธร   4.39 0.86 

4. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจน ตรงประเดน็ 4.48 0.82 

5. วิทยากรสามารถกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมอบรม 4.43 0.82 

6. วิทยากรมีการยกตวัอย่างประกอบท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย 4.43 0.93 

7. วิทยากรสามารถจดัการกบัการฝึกอบรมและตอบปัญหาได้อย่างชดัเจน 4.34 0.89 
8. วิทยากรมีการสรุปประเดน็ส าคญัตลอดการบรรยาย 4.48 0.79 

9. วิธีการน าเสนอเหมาะสมกบัเนือ้หาและเวลา 4.18 0.90 
การน าเสนอ โดยรองศาสตราจารย์ศรีสมรัก   อนิทุจันทร์ยง  4.42 0.81 

10. วิทยากรสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจน ตรงประเดน็ 4.61 0.78 

11. วิทยากรสามารถกระตุ้นและสร้างความสนใจให้แกผู่้ เข้าร่วมอบรม 4.36 0.78 
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รายการข้อค าถาม ระดับความคดิเหน็ 

ค่าเฉล่ีย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

12. วิทยากรมีการยกตวัอย่างประกอบท่ีชดัเจน เข้าใจง่าย 4.41 0.82 

13. วิทยากรสามารถจดัการกบัการฝึกอบรมและตอบปัญหาได้อย่างชดัเจน 4.55 0.79 

14. วิทยากรมีการสรุปประเดน็ส าคญัตลอดการบรรยาย 4.36 0.81 

15. วิธีการน าเสนอเหมาะสมกบัเนือ้หาและเวลา 4.23 0.89 
ด้านการจัดโครงการ 4.23 0.81 
16. การจดัเตรียมเอกสารประชมุการฝึกอบรม 4.00 0.86 
17. ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม 3.93 0.90 
18. สถานท่ีในการจดัฝึกอบรมมีความเหมาะสม 4.48 0.73 
19. บริการด้านอาหารและเคร่ืองดื่ม 4.41 0.66 
20. การบริการและการประสานงานของฝ่ายจดัอบรม 4.34 0.78 

ภาพรวม 4.35 0.83 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควบคมุเร่ืองก าหนดเวลาดีมาก  (1 คน) 

2. ไมค่วรสร้างความเครียดให้ผู้ เข้าอบรม  (1 คน) 

3. ควรน าเสนอเนือ้หาความรู้เชิงทฤษฎีให้มากกวา่ท่ีเป็นอยู่ ให้เวลาเพ่ิมมากขึน้ ควรยก case มาอภิปรายกนัใน

กรณีท่ีมีความเห็นตา่งๆกนั  เพราะในการประเมินจริงก็มกัมีความเห็นตา่งเสมอ (1 คน) 

4. ควรบริหารจดัการเร่ืองเวลาให้กระชบักวา่ท่ีเป็นอยู่  และไมค่วรท าให้สบัสน (1 คน) 

5. วิทยากรประจ ากลุม่ควรอยู่ประจ ากลุม่และให้ค าแนะน าอย่างแท้จริง  (1 คน) 

6. ควรมีการเพ่ิมเติมการซกัถามระหวา่งผู้ประเมินและผู้ถกูประเมินในระหวา่งการตรวจหลกัฐานเพ่ือจะได้ตอบ     

ข้อสงสยั (1 คน) 

7. ควรให้มีการจดัท่ีมีการค้างคืนเพราะเน่ืองจากมีระยะเวลาในก าหนดการที่ลว่งเลยไปถงึ  3  ทุ่ม ล าบากตอ่การ

เดินทาง (2 คน) 

8. วิทยากรควรชีแ้จงภาพรวมและขัน้ตอนในการท ากิจกรรมลว่งหน้าให้ชดัเจน (1 คน) 

9. อยากเรียนรู้ทกัษะการจบัประเดน็หรือ key word  ของการตรวจประเมินในแตล่ะบ่งชี ้(1 คน) 

10. ควรมีการยกตวัอย่าง หลกัฐานท่ีดีและถกูต้อง ทกุองค์ประกอบ (1 คน) 

11. อาจมีหลกัฐานเบือ้งต้นก่อนหลกัสตูรนีจ้ะดีมาก (1 คน) 
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รายช่ือผู้เข้ารับการอบรม 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถาบัน 

1 อาจารย์ศิวาพร อ้นสวุรรณ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

2 อาจารย์มกุดาฉาย  แสนเมือง บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

3 อาจารย์นบัทอง ทองใบ นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

4 อาจารย์สจิุนต์ สขุะพงษ์ ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

5 ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชบุ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

6 ดร.ภรชยั  จอูนวุฒันกลุ   วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

7 ผศ.ดร.อมตะ ทศันภกัด์ิ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

8 ผศ.สพุล พรหมมาพนัธุ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

9 อาจารย์มาลิวรรณ  บญุพลอย   เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

10 อาจารย์มาสวีร์  มาศดิศรโชติ  เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

11 ผศ.ดร.กนัยารัตน์  ศรีวิสทิยกลุ เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

12 ดร.นิเวศ  จิระวิชิตชยั เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

13 ผศ.ดร.เทพฤทธ์ิ  บณัฑิตวฒันาวงศ์   เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

14 ดร.วสวุรรธน์  พงศ์ขจร เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

15 อาจารย์พรรณทิพย์ อย่างกลัน่ บญัชี มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

16 อาจารย์สรีุย์ฉาย  พลวนั นิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

17 อาจารย์นภนต์   คณุะนิติสาร   ดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

18 อาจารย์วิชยั  โยธาวงศ์ ดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

19 อาจารย์ภานวุฒัน์  สิทธิโชค ดิจิทลัมีเดีย มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถาบัน 

20 ผศ.ดร.วิชิต  อูอ้่น 
วิทยาลยับณัฑิตศกึษา 

ด้านการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

21 ดร.ณฐัสพนัธ์ เผ่าพนัธ์ 
วิทยาลยับณัฑิตศกึษา 

ด้านการจดัการ 
มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

22 อาจารย์วนัชยั จนัไกรผล  ส านกังานบริการการศกึษา             มหาวิทยาลยัศรีปทมุ  ขอนแก่น 

23 อาจารย์ศิริพงศ์  อคัรชยัภมูิสกลุ นิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

24 อาจารย์สทุธิดา   นาคเจริญ          นิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

25 อาจารย์ปราณี  เปียช้าง    บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

26 ผศ.จิรพงษ์  จนัทร์งาม บญัชี  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

27 อาจารย์ธีรุตย์  กนกธร บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

28 อาจารย์เจกิตาน์   ศรีสรวล     ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

29 ดร.ชลธิศ  ดาราวงษ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

30 ดร.ปริยา  รินรัตนากร บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีปทมุ วิทยาเขตชลบรีุ 

31 ดร.พงศ์ธร  คงมัน่ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

32 ดร.ทศัไนย  จารุวฒันพนัธ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

33 อาจารย์สจิุตตา เรืองรัศมี คณะเกษตร  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

34 อาจารย์ชเนตตี  พิพฒันางกรู ส านกังานวิชาการ  มหาวิทยาลยัเกริก 

35 อาจารย์จารุวรรณ  อมรศิลสวสัด์ิ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัเกริก 

36 ดร.อาภาพร   สิงหราช        บณัฑิตวิทยาลยั                   มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

37 ผศ.ดร.ทศันีย์  เจนวิถีสขุ   คณะวิทยาการจดัการ           มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

38 อาจารย์ศทุธินี  พวัพรพงษ์  
คณะมนษุย์ศาสตร์และ

สงัคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

39 อาจารย์สยาม  ค้าสวุรรณ 
 กองประกนัคณุภาพ

การศกึษา       
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
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ล าดับ ชื่อ-นามสกุล คณะ/หน่วยงาน สถาบัน 

40 อาจารย์ศศธร  ชินช ู
กองประกนัคณุภาพ

การศกึษา 
มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

41 อาจารย์ธนากร พลานพุฒัน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลยัเซนต์จอห์น 

42 อาจารย์พชัร  พิลกึ 
ส านกังานประกนัคณุภาพ

การศกึษา 
วิทยาลยัราชพฤกษ์ 

43 ดร.นิสา พกัตร์วิไล 
คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ 

44 อาจารย์สมุาลี  ธนวฒิุคติวรกลุ ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์ 

 

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

 



 

 

 

 

 

รายงานสรุปโครงการอบรม  

“บริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา” 

วันพุธท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมจันทรจรัส ชั้น 3  

อาคารสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดย 

เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



ก 

คํานํา 

 

รายงานสรุปการดําเนินโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา ฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพื่อสรุปการ

ดําเนินงานอีกภารกิจหน่ึงของเครือขายการประกันคุณภาพ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อใหสมาชิกเครือขายการประกัน

คุณภาพมีความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดอยางเปน

ระบบตามเกณฑตัวบงช้ีของ สมศ. (ตัวบงช้ีที่ 11) และเกณฑมาตรฐานของ สกอ. (ตัวบงช้ีที่ 7.4) และ เพื่อให

สมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณการบริหารความเสี่ยง รวมถึง

เปนการแสดงถึงการดําเนินกิจกรรมของเครือขายการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 

การดําเนินกิจกรรมในครั้งน้ีสําเร็จลงไดดวย ความรวมแรงรวมใจของคณะทํางานเครือขายการประกัน

คุณภาพการศึกษาทั้ง 14 แหง ทําใหไดผลการดําเนินงานออกมาอยูในระดับดี คณะทํางานเครือขายการประกัน

คุณภาพการศึกษาขอขอบพระคุณ ผูบริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่ใหความอนุเคราะห

สถานที่และอํานวยความสะดวกทุกดานเปนอยางดีย่ิง รวมถึงบุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายการ

ประกันคุณภาพทุกทานที่ใหความรวมมืออยางดี หากการดําเนินการใด ที่ทําใหเกิดขอบกพรองหรือผิดพลาด

ประการใด คณะทํางานฯ กราบขออภัยมา ณ โอกาสน้ี  

 

 

คณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 

                   15 พฤษภาคม 2557 
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สรุปผลการดําเนนิงานโครงการอบรม 

เรื่อง “บริหารความเสี่ยงในสถาบนัอดุมศกึษา” 

ณ หองประชุมจันทรจรัส ช้ัน 3 อาคารสํานกังานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

วันพุธที ่23 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 
……………………………………. 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

ไดกําหนดมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงช้ี 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการ ศึกษา (สมศ. ) ไดกํ าหนดร าง ตัวบ ง ช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่  

(พ.ศ. 2559 – 2563) ตัวบงช้ี 11 การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหสถาบันการศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยงที่มี

การบริหาร การควบคุมปจจัยและกิจกรรม ตลอดจนกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุความเสียหาย 

ที่สงผลใหระดับความเสี่ยงที่เกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยวิธีการปองกันหรือ

บรรเทาความรุนแรงของปญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มี

ความพรอมใชงาน มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ือง และทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของ

สถาบัน 

 คณะกรรมการเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา ตระหนักถึงความสําคัญในการสรางความรู 

ความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดมีความเขาใจในระบบ กระบวนการ

ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง โดยสามารถวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ประเมินโอกาสและผลกระทบ 

จัดลําดับความเสี่ยง จัดทําแผนความเสี่ยง และติดตามเฝาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความ

เสียหายดานชีวิต ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม และภัยสังคมใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม

กับการดําเนินงานของแตละสถาบันใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อสรางความรู ความเขาใจในระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับตัวบงช้ี

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 – 2563) ของ สมศ. และตัวบงช้ีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ สกอ. 

 2. เพื่อเปนกิจกรรมใหสมาชิกของสถาบันเครือขายมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแชร

ประสบการณรวมกัน 

3. เปาหมาย  

บุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพ จํานวน 175 คน 
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4. การดําเนินงาน 

แผนการแบงงาน โครงการอบรม “บริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา” 

กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบงาน 

รางโครงการ/ทําหนังสือเชิญ - รางโครงการและงบประมาณ “การบริหารความเส่ียงใน

สถาบันอุดมศึกษา” เสนอที่ประชุมเครือขาย  

- ทําหนังสือเชิญและสงอีเมลใหสมาชิกเครือขายเขารวม

โครงการ 

- แจงชองทางการชําระเงินใหสมาชิกเครือขาย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การประสานงานกับวิทยากร - ประสานงานกับวิทยากรเพื่อนัดหมายวัน เวลาที่ จัด

โครงการ 

- สงขอมูลการบริหารความเส่ียงใหแก วิทยากร ไดแก 

รายละเอียดตัวบงช้ีที่ 7.4 ของสกอ. และรางตัวบงช้ีที่ 11 

ของ สมศ. 

- ทําหนังสือเชิญวิทยากร 

- ขอประวัติวิทยากร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การเตรียมเอกสาร - ประสานงานเพื่อขอเอกสารประกอบการบรรยายกับ

วิทยากร 

- สงไฟลเอกสารการบรรยายใหมรภ.จันทรเกษมเพื่อผลิต

เอกสาร 

- สงไฟลเอกสารการบรรยายใหกับสมาชิกเครือขาย 30 คน 

ที่ไมเสียคาลงทะเบียน กอนวันงาน 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การทํากระเปาใสเอกสาร - ส่ังทํากระเปาใสเอกสาร + สกรีนลายโลโกเครือขาย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การจัดเตรียมเอกสารใสกระเปา เตรียมกระเปาเอกสาร ประกอบดวย 

- กําหนดการ 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- แบบประเมินโครงการ 

- ปากกา 

มรภ.จันทรเกษม 

การเตรียมการถายภาพ เตรียมเจาหนาที่ถายรูประหวางการจัดโครงการ มรภ.จันทรเกษม 

การจัดทําแบบประเมินโครงการ ทําแบบประเมินโครงการบริหารความเส่ียง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

คํากลาวเปดงาน/รายงานการ

จัดโครงการ 

- รางคํากลาวตอนรับใหแกอธิการบด ี

- รางคํากลาวรายงานใหแก ผอ.สํานักประกันคุณภาพ

การศึกษา มรภ.จันทรเกษม 

- รางคํากลาวเปดงานใหแกประธานเครือขาย 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

การตอนรับวิทยากร 

(08.30 – 09.00 น.)  

- ใหการตอนรับวิทยากรหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี 

- ดูแลการจัดอาหารวางเล้ียงรับรอง ช้ัน 3 (วิทยากร,

อธิการบดี,ประธานเครือขาย)  

- แจงกําหนดการพิธีการแกวิทยากร 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มรภ.จันทรเกษม 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบงาน 

ลงทะเบียนแจกเอกสาร + 

อาหารวาง 

(08.30 – 09.00 น.) 

แบงจุดรับลงทะเบียน 2 จุด แยกเปน 

จุดที่  1 โตะของ ผู เข ารวมงานที่ ชํ าระคาลงทะเบียน   

+ แจกเอกสาร + อาหารวาง 

 

 

 

 

 

มรภ.จันทรเกษม 

ม.เกษตรศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกริก 

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

จุดที่  2 โตะของผู เขารวมงานที่ ไม ชําระคาลงทะเบียน  

(ไมแจกเอกสาร) + อาหารวาง 

มรภ.พระนคร 

มรภ.วไลยอลงกรณ 

พิธีเปด 

(09.00 – 09.15 น.) 

- พิธีกรแจง กําหนดการโดยสังเขปและเชิญอธิการบดี  

มรภ.จันทรเกษม กลาวตอนรับ 

- พิ ธี ก ร เ ชิญ  ผอ. สํ า นั กปร ะ กันคุณภ าพการ ศึ กษา  

มรภ.จันทรเกษมกลาวรายงานการจัดโครงการ 

- พิธีกรเชิญประธานคณะกรรมการเครือขายการประกัน

คุณภาพกลาวเปดงาน 

มรภ.จันทรเกษม 

 

 - พิธีกรกลาวเชิญ วิทยากร ขึ้นบนเวทีเพื่อถายภาพ 

- ถายภาพบนเวที 

ชุดที่ 1 วิทยากร + อธิการบดี + ประธานเครือขาย 

ชุดที่  2 วิทยากรและผู อํานวยการสํานักงานประกัน

คุณภาพ 14 สถาบัน 

มรภ.จันทรเกษม 

เจาหนาที่ มรภ.จันทรเกษม

กํากับคิวถายภาพ 

เตรียมไฟลการบรรยาย เตรียมไฟลการบรรยายใหวิทยากร มรภ.จันทรเกษม 

การบรรยายเรื่อง”โครงการ

บริหารความเส่ียงใน

สถาบันอุดมศึกษา” 

(09.15 – 11.45 น.) 

- พิธีกรแจงกําหนดการตอไปคือ การบรรยายของวิทยากร  

พรอมกลาวประวัติวิทยากร  และเชิญบรรยาย  

- วิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารความเส่ียงใน

สถาบันอุดมศึกษา”  

มรภ.จันทรเกษม 

 

 

คุณวารุณี ปรีดานนท 

จดประเด็นการบรรยาย 

(9.15 – 11.45 น.) 

จดประเด็นการบรรยายและทําสรุป มรภ.ราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

มอบของที่ระลึกแกวิทยากร  

 

- พิธีกรเชิญอธิการบดี มรภ.จันทรเกษมขึ้นมอบของที่ระลึก มรภ.จันทรเกษม 

เก็บแบบประเมินโครงการ รวบรวมแบบประเมินโครงการภายในงาน มรภ.เทพสตรี 

วิทยาลัยราชพฤกษ 

รับประทานอาหารกลางวัน รับรองวิทยากรและผูเก่ียวของรับประทานอาหารกลางวัน 

ณ หองรับรองช้ัน 3 

 

 

 

มรภ.จันทรเกษม 
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กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูรับผิดชอบงาน 

การดําเนินการหลังการจัดโครงการ 

วิเคราะหแบบประเมิน วิ เ ค ราะหกา รตอบแบบปร ะ เ มินและทํ า สรุป ผลส ง  

มรภ.จันทรเกษม 

มรภ.เทพสตรี 

ทําสรุปประเด็นการบรรยาย ทํ า ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น ก า ร บ ร ร ย า ย จ า ก วิ ท ย า ก ร ส ง  

มรภ.จันทรเกษม 

มรภ.ราชนครินทร 

มหาวิทยาลัยปทุมธานี 

ทํารายงานสรุปโครงการบริหาร

ความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา 

- รวบรวมขอมูลของ มรภ.เทพสตรี, มรภ.ราชนครินทรและ

มหาวิทยาลัยปทุมธานี แลวทํารายงานสรุปโครงการ 

บริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา  

- สงเมลรายงานสรุปใหสมาชิกเครือขายทราบ 

มรภ.จันทรเกษม 

 

5. ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย หนวยนับ 

เชิงปริมาณ 

- บุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพ 

 

175 

 

คน 

เชิงคุณภาพ 

- บุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพมีความรู 

ความเขาใจในระบบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับ 

ตัวบงช้ีการประเมินคุณภาพ 

- บุคลากรของสถาบันที่เปนสมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพม ี

ความพึงพอใจในกิจกรรมดานการมีสวนรวม การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

และการแชรประสบการณรวมกันระหวางสถาบันเครือขาย 

 

80 

 

 

80 

 

รอยละ 

 

 

รอยละ 

 

6. สอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษา   

1. ตัวบงช้ีที่ 7.4 ระบบบรหิารความเสี่ยง 

2. ตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 
 

8. สถานท่ีดําเนินงาน 

 ณ หองประชุมจันทรจรสั ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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9. แผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ 

กิจกรรม หนวยนับ 
แผนปฏบิตัิงาน 

ไตรมาสที่ 1 

(ต.ค. - ธ.ค. 2556) 

ไตรมาสที่ 2 

(ม.ค. - มี.ค. 2557) 

ไตรมาสที่ 3 

(เม.ย. - มิ.ย. 2557) 

ไตรมาสที่ 4 

(ก.ค. - ก.ย. 2557) 

ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ ปริมาณ งบประมาณ 

กิจกรรมที่ 1  

อบรม “บริหารความเส่ียง

ในสถาบันอุดมศึกษา” 

 

คน 

 

175 

 

24,250 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

175 

 

24,250 

 

- 

 

- 

 

10. งบประมาณ 

    งบดําเนินงาน 24,250 บาท 

- คาตอบแทน 6,000 บาท 

- คาใชสอย 8,250 บาท 

- คาวัสดุ 10,000 บาท 

รายละเอียดการใชงบประมาณแตละกิจกรรม 
 

กิจกรรมท่ี 1 อบรม “บริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา” งบประมาณ 24,250 บาท 
  

งบดําเนินงาน 24,250 บาท 

คาตอบแทน 6,000 บาท 

 - คาตอบแทนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ 1 ทาน ทานละ 3 ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 2,000 บาท 

    เปนเงิน 6,000 บาท 

 คาใชสอย 8,250 บาท 

 - คาอาหารวางสําหรับผูเขารวมประชุม 175 คน คนละ 30 บาท จํานวน 1 มื้อ 

   เปนเงิน 5,250 บาท 

 - คาอาหารกลางวันสําหรับคณะทํางานเครอืขายฯ 30 คน คนละ 100 บาท  

   จํานวน 1 มื้อ เปนเงิน 3,000 บาท 

คาวัสดุ 10,000 บาท 

- คาจัดซื้อวัสดุในการดําเนินกิจกรรม คาทําเอกสาร และอื่นๆ เปนเงิน   3,000 บาท 

- คาตกแตงสถานที่ ปายเวที จัดดอกไม ปายประชาสัมพันธ ฯลฯ เปนเงิน  2,500 บาท 

- คากระเปาใสเอกสารสกรีนโลโก เปนเงิน      4,500 บาท 

 

11. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1. สมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพมีความรู ความเขาใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

สามารถดําเนินการบริหารความเสี่ยงไดอยางเปนระบบตามเกณฑตัวบงช้ีของ สมศ. (ตัวบงช้ีที่ 11) และ 

เกณฑมาตรฐานของ สกอ. (ตัวบงช้ีที่ 7.4) 
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2. สมาชิกเครือขายการประกันคุณภาพไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชรประสบการณการบริหาร 

ความเสี่ยง และมีการดําเนินกิจกรรมเครือขายการประกันคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 

12. การติดตามและประเมินผล 

 1. วิธีสังเกตและซักถาม 

 2. แบบประเมินโครงการ 

 3. วัดความสําเร็จของตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

 

13. ผูรับผิดชอบโครงการ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม รวมกับสํานักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และ

คณะทํางานเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผลการประเมินโครงการ 

 

โครงการน้ีจัดทําเมื่อวันพุธ ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยมีผูเขารวมจากมหาวิทยาลัยในเครือขาย

ทั้ง 14 แหง โดยไดทําการสรุปผลการประเมินโครงการ ดวยการใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 

โดยสรุปดังน้ี 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป 

ผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ จาก 14 มหาวิทยาลัย  จํานวนทั้งสิ้น  181 คน 

จํานวนผูตอบแบบประเมิน ทัง้สิ้น 133 คน    คิดเปนรอยละ 73.48 

 

ตารางที่ 1 จํานวนของผูลงทะเบียนเขารวมโครงการ จําแนกตามสถาบันการศึกษา 

สถาบันการศึกษา 
จํานวน 

(Frequency) 
รอยละ 

(Percent) 

1. มหาวิทยาลัยเกรกิ 11 6.1 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 12 6.6 

3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 19 10.5 

4. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 11 6.1 

5. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 11 6.1 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 22 12.2 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 9 5.0 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 12 6.6 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  9 5.0 

10. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 4 2.2 

11. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 16 8.8 

12. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 26 14.4 

13. วิทยาลัยราชพฤกษ 10 5.5 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 9 5.0 

รวม 181 100 
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ตารางที่ 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถาบันการศึกษา 
 

สถาบันการศึกษา 
จํานวน 

(Frequency) 
รอยละ 

(Percent) 

1. มหาวิทยาลัยเกรกิ 6 4.5 

2. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 7 5.3 

3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 12 9.0 

4. มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 7 5.3 

5. มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 5 3.8 

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 6 4.5 

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 6 4.5 

8. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 9 6.8 

9. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  6 4.5 

10. มหาวิทยาลัยนอรทกรุงเทพ 3 2.3 

11. มหาวิทยาลัยปทุมธานี 10 7.5 

12. มหาวิทยาลัยศรปีทุม 20 15.0 

13. วิทยาลัยราชพฤกษ 5 3.8 

14. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 8 6.0 

15. ไมระบุ สถาบันการศึกษา 23 17.3 

รวม 133 100.0 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถาบันการศึกษามีผูตอบ

แบบสอบถามจํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยเรียงลําดับรายขอที่มีผูตอบแบบสอบถาม            

สูงสุด 3 อันดับแรกดังน้ี ผูตอบแบบสอบถามไมระบุสถาบัน มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.3 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.0 รองลงมาเปนมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีจํานวน 

12 คน คิดเปนรอยละ 9.0  
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ตารางที่ 3 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานภาพ 
 

สถานภาพ 
จํานวน 

(Frequency) 
รอยละ 

(Percent) 

ผูบริหาร 29 21.8 

อาจารย 48 36.1 

หัวหนางานประกัน/ฝายสนับสนุนการเรียนการสอน 29 21.8 

อื่นๆ 16 12.0 

ไมระบุ สถานภาพ 11 8.3 

รวม 133 100 

 

จากตารางที่ 3 พบวา ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ดานสถานภาพ มีผูตอบแบบสอบถาม

จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยเรียงลําดับรายขอที่มีผูตอบแบบสอบถามสูงสุด 3 อันดับแรกดังน้ี 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนอาจารย มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.1 รองลงมาเปนผูบริหาร  

มีจํานวน 29 คน คิดเปนรอยละ 21.8 และหัวหนางานประกัน/ฝายสนับสนุนการเรียนการสอนมีจํานวน  

29 คน คิดเปนรอยละ 21.8  

 
ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอการจัดโครงการ 

ตารางที่ 4 ความคิดเห็นตอการจัดโครงการ ดานการบรรยายพิเศษ หัวขอ “การบริหารความเสี่ยง” 
 

ดานการบรรยายพิเศษ หัวขอ 

“การบริหารความเสี่ยง” 

ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Std. Deviation) 

การแปลคา 

1. เน้ือหาการบรรยายตรงกับหัวขอที่กําหนด 4.29 .585 มาก 

2. สามารถถายทอดความรูไดชัดเจนตรงประเด็น 4.14 .625 มาก 

3. มีเทคนิคการนําเสนอที่นาสนใจ 3.72 .732 มาก 

4. มีการสรุปประเด็นสําคัญตลอดการบรรยาย 3.96 .667 มาก 

5. การเปดโอกาสใหซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 4.06 .723 มาก 

6. วิทยากรตอบคําถามไดชัดเจนตรงประเด็น 4.09 .630 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 4.05 .485 มาก 

 
จากตารางที่ 4 พบวา  ความคิดเห็นตอการจัดโครงการ ดานการบรรยายพิเศษ หัวขอ “การบริหาร

ความเสี่ยง” ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 4.05, S.D. = .485) โดยเรียงลําดับรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 

อันดับแรก ดังน้ี  เน้ือหาการบรรยายตรงกับหวัขอที่กําหนดอยูในระดับมาก ( x = 4.29, S.D. = .585) สามารถ
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ถายทอดความรูไดชัดเจนตรงประเด็นอยูในระดับมาก  ( x = 4.14, S.D. = .625) วิทยากรตอบคําถามได

ชัดเจนตรงประเด็นอยูในระดับมาก  ( x = 4.09, S.D. = .630) 

 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นตอการจัดโครงการ ดานภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
 

ดานภาพรวมของการจัดกิจกรรม 
ความคิดเห็น 

คาเฉลี่ย 
(Mean) 

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน
(Std. Deviation) 

การแปลคา 

1. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 3.90 .809 มาก 

2. ความเหมาะสมของการลงทะเบียน 4.27 .676 มาก 

3. ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย 4.13 .681 มาก 

4. ความเหมาะสมของสถานที่จัดงาน 4.09 .773 มาก 

5. ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ 2.83 .925 มาก 

6. การใหบริการดานอาหารวาง 3.50 .804 มาก 

7. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรม 3.84 .652 มาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 .538 มาก 

 
จากตารางที่ 5 พบวา  ขอมูลความคิดเห็นตอการจัดโครงการ ดานภาพรวมของการจัดกิจกรรม      

ในภาพรวมอยูในระดับมาก ( x = 3.79, S.D. = .538) โดยเรียงลําดับรายขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 

ดังน้ี ความเหมาะสมของการลงทะเบยีนอยูในระดับมาก ( x = 4.27, S.D. = .676) ความเหมาะสมของเอกสาร

ประกอบการบรรยายอยูในระดับมาก ( x = 4.13, S.D. = 681) ความเหมาะสมของสถานที่จัดงานอยูในระดับ

มาก  ( x = 4.09, S.D. = .773) 
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ขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ไดทําการสรุปขอมูลเชิงพรรณนาโดยแยกเปนรายดาน รายละเอียดดังน้ี 

1. ดานวิทยากร 

1.1  เวลาในการอบรบนอยเกินไปตองการใหมกีารอบรมเต็มวัน เพื่อความเขาใจในรายละเอียดมากข้ึน 

1.2  ควรมีการทํา Workshop  

1.3  ควรใหผูเขารวมไดมีการแลกเปลี่ยนประสบการณในการบริหารความเสี่ยง 

1.4  วิทยากรมีความรูในการถายทอดดี สามารถนําไปประยุกตใชได 

1.5  ทานวิทยากรบรรยายเรงรีบเกินไปทําใหไมเขาใจในเน้ือหา 

 

2. ดานสถานที่และอปุกรณโสตทัศนูปกรณ 

2.1  วิทยากรและหนวยงานทีจ่ัดการอบรมควรมีการประสานงานเรือ่งการใชอุปกรณ เทคโนโลยี

ตางๆ เพื่อไมใหเกิดปญหาติดขัดระหวางบรรยาย 

2.2  ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ มีการขัดของทําใหเสียเวลาในการบรรยาย 

2.3  การจัดโตะเกาอี้ระหวางแถวติดกันเกินไป 

 

3. ดานอาหารวางและอาหารกลางวัน 

3.1  อาหารวาง ช้ืน เกา ไมนารับประทาน 

3.2  ควรมีการจัดอาหารกลางวัน 

 

4. ดานอื่นๆ 

4.1  เอกสารการอบรมควรมีการเย็บเลมใหเปนระเบียบไมควรทําเปน Sheet  

4.2  ธงชาติอาเซียนหนาตึกควรเปลี่ยนใหม เกาและขาดดูไมเหมาะสม 
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สรุปรายงานการบรรยาย “การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศกึษา” 

โดยเครอืขายการประกนัคณุภาพการศกึษา 14  สถาบัน 

วันพุธที่ 23 เมษายน 2557   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

ผูบรรยาย :  วารุณี ปรีดานนท  ,Governance, Risk, Compliance and Internal  Audit Services. 

                      บริษัท ไพรชวอเตอรเฮาสเปอรส เอบเีอเอส จํากัด 

เน้ือหาของการบรรยายแบงออกเปน 3 สวน 

1. ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

2. กระบวนการจัดทําแผนบรหิารความเสี่ยง 

3. ตัวอยางของความเสี่ยงในรปูแบบตาง ๆ 

 

 เครือขายการประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน  ไดจัดโครงการบริหารความเสี่ยงในสถาบัน 

อุดมศึกษา  โดยเชิญวิทยากร  คือ  คุณวารุณี  ปรีดานนท ซึ่งเปนผูมีความรู  ความเช่ียวชาญในการบริหาร

ความเสี่ยง  สามารถสรุปเน้ือหาสาระสําคัญ  ดังน้ี     

จากประสบการณที่ดําเนินการบริหารความเสี่ยง พบวา หนวยงานทุกแหงตองถูกประเมินความเสี่ยง  

โดยจะมีเสียงบนจึงไมใชเรื่องแปลก  ในเรื่องความเสี่ยงตองอาศัยความรวมมือจากบุคลากรในองคกรทุกคน  

แตปญหาที่พบ  คือ ประเด็นแรก ทําอยางไรจึงจะทําใหทุกคนในองคกรใหความรวมมือกับคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยง   ประเด็นที่สอง  คือ  เมื่อดําเนินงานความเสี่ยงแลว  แตยังเกิดความเสียหายและ

เสียช่ือเสียง  ใครจะเปนผูรับผิดชอบ  ดังน้ัน  จึงตองมีการทําความเขาใจเกี่ยวกับเรื่องน้ี  เพื่อใหเกิด 

การพัฒนาและทําใหการบริหารความเสี่ยงประสบความสําเร็จได   

สําหรับองคกรที่เพิ่งเริ่มกอต้ังมีแนวคิดคือทําอยางไรใหองคกรอยูรอด  และเริ่มที่จะมองผลการ

ดําเนินงาน  และบริหารงานตามที่ต้ังหรือกําหนดไว  ปจจุบันองคกรตองมีการประเมินคุณภาพมากข้ึนและ

เผยแพรขอมูลใหหนวยงานภายนอกรับทราบ  ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสีย  ดังน้ัน  มหาวิทยาลัยจึงตองให

ขอมูลที่สาธารณชนตองการรับทราบ  แตหนวยงานเอกชนจะมองไปถึงความย่ังยืนขององคกร  หลักการที่ทํา

ใหองคกรมีความย่ังยืน มี 3 สวน  คือ 1) งบประมาณในการบริหาร 2) ความรับผิดชอบตอสังคม   

และ 3) การรักษาสภาพแวดลอม  ทั้งน้ี  เปนหลักการทุกหนวยงานไมวาจะเปนมหาวิทยาลัยหรือภาคเอกชน 

มีเปาหมายเหมือนกัน  แตตางกันคือ  ใครคือผูบริหาร  และเปาหมายในการดําเนินงาน  สิ่งที่ตองหยิบยก

เพื่อใหเปาหมายเปนไปในทางที่ดี  ในภาคธุรกิจจะมีการประเมินธรรมาภิบาลดวย   

การบริหารตามยุทธศาสตร  ไมควรบริหารงานดวยความสบายใจรอยเปอรเซ็นต  เพราะบางอยางมี

เหตุการณที่ไมสามารถคาดคะเนได  แตการที่จะบริหารใหอยูรอดไดน้ันตองมีการบริหารความเสี่ยง  ขณะน้ี

มหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียงบางแหงนักศึกษานอยลง  น้ันคือความเสี่ยง  และอนาคตการศึกษาจะมีรูปแบบใด  

อะไรคือปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา คือ  



13 
 

1. บุคลากร  

2. การแขงขัน 

3. งบประมาณ (เงินทุน) 

4. เทคโนโลยีในการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยวางไวไดคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงขางตนหรือไม  ผลดี  ผลลบ  และจะมีการ

ดําเนินการอยางไรในเรื่องของการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งเปนปจจัยที่ตองศึกษาและมองไปขางหนา นักศึกษา 

ที่จบแลวไมมีงานทํา  น่ันคือความเสี่ยงหรือไม  เพราะเหตุการณน้ีเกิดข้ึนไดในอนาคต  การจัดการเรียน 

การสอนในอนาคตมีแนวโนมที่จะใชเทคโนโลยีมากข้ึน  โดยวิวัฒนาการของการเรียนการสอนเริม่จากการเขียน

กระดาน  แผนใส  เรียนแบบออนไลน  และอนาคตคือการเรียนการสอนโดยใชของจริงมากข้ึน  นักศึกษาได

สัมผัสจากประสบการณตรงมากข้ึน  เปนการเรียนการสอนแบบ real time มากข้ึน  สวนในภาคธุรกิจความ

เสี่ยงคือ  ขาดบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่จะสามารถขับเคลื่อนองคกร  บุคลากรที่ตองการมากที่สุด  

คือ  บุคลากรที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค  คิดใหม  ทําใหม  แตปญหาที่พบ  คือ บุคลากรมีความคิดแบบเกา 

และไมพรอมรับการเปลี่ยนแปลง  ถึงจะมีการแกปญหาโดยการจัดอบรม  แตอบรมแลวบุคลากรน้ันลาออก  

และทําใหเกิดการแขงขันแยงชิงบุคลากรที่มีความรู ความสามารถจากภายนอกเขามาทํางานในองคกรมากข้ึน 

 

ความสําคัญของการบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยในการพจิารณา  คือ 

1. เปาหมายที่ตองการ  คือ  เปาหมายตองชัดเจน  สอดคลองกับสิ่งที่ตองการหรือผลลัพธที่จะได 

2. เหตุการณที่ตองเผชิญ  โดยคํานึงถึง  เหตุการณที่เกิดน้ันรุนแรงหรือไม  จะจัดการเหตุการณน้ันได

หรือไม  และใครมีหนาที่ในการจัดการ 

การบริหารความเสี่ยง  คือ  การบริหารสิ่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคต เชน ภาคธุรกิจกําหนดวา 5 ปบริษัท

จะมีผลกําไรเพิ่มมากกวาเดิม 5 เทา  แตในชวงเวลา 2 – 3 ป ไดเห็นโอกาสหรือมีชองทางใหมในการเพิ่ม

รายได  บริษัทสามารถปรับแผนโดยไมตองรอใหถึง 5 ป  จะเห็นไดวาอนาคตคือความไมแนนอนตองมองไป

ขางหนาเพื่อหาโอกาสและลดความเสี่ยง 

ประโยชนของการบริหารความเสี่ยง (ขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม) 

1. เปนสวนหน่ึงของหลักการบริหารบานเมืองที่ดี 

2. ผูบริหารทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงหลักที่สําคัญ  และสามารถทําหนาที่ในการกํากับดูแล

มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. สรางฐานขอมูลความรูที่มีประโยชนตอการบริหาร  และการปฏิบัติงานในองคกร 

4. สะทอนใหเห็นภาพความของความเสี่ยงที่สําคัญทั้งหมด 

5. เปนเครื่องมือชวยใหผูบริหารมหาวิทยาลัยมีความมั่นใจวา ความเสี่ยงไดรับการจัดการอยาง

เหมาะสมและทันเวลา  รวมทั้งเปนเครื่องมือที่สําคัญของผูบริหารในการบริหารงานและการตัดสินใจดานตาง ๆ  
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กรอบการบริหารความเสี่ยง 

 สวนใหญใชแนวทฤษฎี COSO (The committee of Sponsoring of the Treadway 

Commission) มาใชเปนกรอบในการบริหารความเสี่ยง  และเพื่อศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่เปนระบบ   

ซึ่งเปนนักวิชาชีพ  5 วิชาชีพ  คือ 

1. นักบัญชี 

2. ผูสอบบัญชี 

3. สถาบันการเงิน 

4. ผูบริหาร 

5. ผูตรวจสอบภายใน 

หลักเกณฑท่ีเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 

ในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงซึ่งเปนตัวบงช้ีในการประเมินคุณภาพการศึกษา  โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. คือ ตัวบงช้ีที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง  และสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.  รอบ 4 คือ ตัวบงช้ีที่ 11 การบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี  

สกอ. จะพิจารณาจากระบวนการในการดําเนินงาน  สวน สมศ. จะพิจารณาผลลัพธของการดําเนินงานที่

เกิดข้ึน 

คําศัพทท่ีสําคัญ 

1. ความเสี่ยง  คือ  เหตุการณที่ไมแนนอนที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต  และอาจมีผลกระทบตอองคกร 

2. ปจจัยความเสี่ยง  คือ  อะไรคือความเสี่ยง  และเสี่ยงอยางไร  

3. ระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได  เปรียบเหมือนเปนคนไข  โรคน้ันจะรุนแรงหรือไมข้ึนอยูกับระดับ

ความเสี่ยงของตนเองที่ยอมรับได  เชน  เมื่อเกิดอาการไอไปหาหมอทันที  น่ันคือ  ความเสี่ยงของบุคคลเดียว

แตถาเปนเปนการตัดสินจากกลุมคนที่มากกวา 1 หรือคณะกรรมการ  ตองคิดใหเปนเรื่องเดียวกันไมใชคิดเพียง

คนเดียวตองรวมกันคิด  ใครคือผูกําหนดความเสี่ยงคือผูที่อยูสูงสุดของบริษัทน่ันคือคณะกรรมการบริหารของ

บริษัท  โดยผูบริหารนําเสนอใหคณะกรรมการวิเคราะหการยอมรับของความเสี่ยง  เชน  เหตุการณในเชิงลบ  

ที่มีผลกระทบ  จึงตองศึกษาปจจัยใหรายละเอียดถึงสาเหตุของการเกิดความเสี่ยง  ตองมีขอมูลที่ชัดเจน   

เพื่อหาวิธีการจัดการที่ตรงเปาหมาย  ในการวิเคราะหความเสี่ยงตองหาสาเหตุใหพบเพื่อกําหนดวิธีการ

แกปญหาที่ตรงจุด 

4. การจัดการความเสี่ยง  คือ  เมื่อเกิดปญหา  และดําเนินการจัดการกับความเสี่ยงน้ันอยางไร 

5. การควบคุมภายใน  คือ การดําเนินงานตามกระบวนการที่กําหนด 

6. การตรวจสอบภายใน  คือ มีกระบวนการที่มีผูอื่นมาตรวจสอบกระบวนการที่ดําเนินการอยู 
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องคประกอบสําคัญ 

1. ทุกคนในองคกรตองรับผิดชอบรวมกัน  ตองมีความตระหนักรวมกัน 

2. มยุีทธศาสตรและเปาหมายที่ชัดเจน  โดยเทียบกับเปาหมายที่ตองการในอนาคต  เพื่อวิเคราะห

ความเสี่ยงใหชัดเจนมากข้ึน 

3. ตองสามารถวิเคราะหเหตุการณที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตทั้งโอกาสและความเสี่ยง  เชน  บุคลากร  

คูแขง  นโยบายของรัฐ  การเมือง  เทคโนโลยี  งบประมาณ  ชุมชน  ตองจัดการทั้งหมดหรือไม   

4. ตองประเมินความรุนแรงของความเสี่ยง  โดยเรียงลําดับความสําคัญของความเสี่ยง  เพื่อวิเคราะห

ความเสี่ยง   

5. เลือกกลยุทธในการจัดการความเสี่ยง   

6. วางระบบการควบคุมภายในของกระบวนตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ 

7. มกีารสื่อสารขอมูลที่จําเปนอยางทั่วถึง  เชน  การมีเครือขายจะเปนผลดีตอสถาบันที่อยูภายใน

เครือขาย  เพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ดีรวมกัน 

8. มีการติดตามผลอยูเสมอ  ตองรายงานความเสี่ยงอยางนอยปละ  1 ครั้ง  แตระหวางการบริหาร

หากมีเหตุการณรุนแรงเกิดข้ึนก็สามารถปรับการรายงานผลไดโดยไมตองรอใหถึง 1 ป 

การกําหนดกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. การติดตามผล

และการทบทวน 
6. การรายงานผล 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การกําหนดวัตถุประสงค 

2. การระบุความเสี่ยง 

3. การประเมินความเสี่ยง 

4. การกําหนดมาตรการควบคุม 

7. สื่อสารทั่วทั้งองคกร 
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ควรเริ่มจากกําหนดวัตถุประสงค  การระบุความเสี่ยง  การประเมินความเสี่ยง  การกําหนดมาตรการ

ควบคุม  โดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเก็บขอมูลในการจัดทํารายงานผล  และควรมีการสื่อสารผลให

ทั่วทั้งระหวางหนวยงานและมหาวิทยาลัย  รวมถึงตองมีการติดตามผลและทบทวนทุกข้ันตอนอยางสม่ําเสมอ

และตอเน่ือง 

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

 ปญหาที่พบ  คือ  การระบุความเสี่ยง  หลายองคกรหนักใจเพราะไมทราบวาความเสี่ยงที่วิเคราะห

ครอบคลุมหรือยัง  ทั้งน้ีจากเกณฑการประเมินคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. ไมตางกัน  มหาวิทยาลัยตอง

ประเมินความเสียหายที่เกิดข้ึนที่จะยอมรับไดคืออะไร  เชน  การเสียช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย  การลดลงของ

นักศึกษา  สวนภาคธุรกิจคํานึงครอบคลุมถึงงบประมาณ  และการทําผิดกฎ ระเบียบ  ดังน้ันจึงตองมีการ

กําหนดการยอมรับไดใหชัดเจน  เพื่อปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงใหมีผลเสียนอยที่สุด  หรือเหตุการณที่

เกิดข้ึนน้ันคาดคะเนไมไดจะตองมีแผนสํารองฉุกเฉินที่สามารถยอมรับได  โดยตองมีการซอมแผนสํารอง  เชน  

ซอมเหตุการณไฟไหม 

 มีแผนความเสี่ยง  มีแผนสํารองฉุกเฉิน 

 การควบคุมความเสี่ยง คือ มีกระบวนการซอมตามแผนสํารอง 

 การบริหารความเสี่ยง กระทบตอช่ือเสียง  ทรัพยสิน  ชีวิตหรือไม 

 หายุทธศาสตรที่ชัดเจน   มีกระบวนการแกไขที่ชัดเจน  มีการดําเนินงานเพื่อแกไขปรับปรุง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 

เปาประสงค    ความเสี่ยง        

ตองมีการประเมินตามประเด็นยุทธศาสตร    มหาวิทยาลัย 

ตัวช้ีวัด     และตองสอดคลองกบัยุทธศาสตร   

 

โครงการ/ ผูรบัผิดชอบ 

 

เปาประสงค      คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย   

     ความเสี่ยง 

ตัวช้ีวัด       กระบวนการ 

 

กระบวนการ/ผูรับผิดชอบ 
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 กระบวนการบริหารความเสีย่งอาจมีโครงสรางการบริหารความเสี่ยงของแตละหนวยงานไมเหมือนกัน  

แตตองรายงานผลไดครอบคลุมทั้งหนวยงาน  เชน  บางหนวยงานมีคณะกรรมการประเมิน 2 ชุดที่ประเมิน

ระดับคณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย  และระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งตองมีการระบุหนาที่ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดที่แตกตางกัน  เวลาประเมินตองประเมินทั้ง 2 ระดับ  จึงตองมีการกําหนดที่ชัดเจน  

แตบางหนวยงานใชคณะกรรมการชุดเดียวประเมิน  ซึ่งโครงสรางจะเปนแบบใดข้ึนอยูกับผูบริหารและบริบท

ของแตละหนวยงานโดยหลักการของการบริหารความเสี่ยง  คือ  ตองกํากับดูแลใหการบริหารความเสี่ยง

เปนไปตามหลักเกณฑ  มีเน้ือหาครบถวน  ซึ่งตองเปนความเสี่ยงจริง ๆ  ตองมีคณะกรรมการตรวจสอบ 

การบริหารความเสี่ยง  หรืออาจไมมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงก็ได  แตตองรายงานความเสี่ยงได 

ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงในประเด็นตาง ๆ เชน   

• ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธสถาบัน  ผูรบัผิดชอบ คือ CEO หรือผูบริหารระดับสูง   

• ความเสี่ยงดานนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ  ขอบังคับ 

• ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  การบรหิาร  

งานวิจัย  ระบบงาน  ระบบประกันคุณภาพ  

• ความเสี่ยงดานบุคลากร และความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล  โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย

และบุคลากร 

• ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  เชน  ภัยพิบัติ  คูแขง  ชุมชน 

• ความเสี่ยงดานทรัพยากร  เชน  งบประมาณ 

• อื่น ๆ ตามบรบิทของสถาบัน 

ตัวอยางความเสี่ยงรายแรงท่ีใหผลประเมินเปนศูนย (0) คะแนน   

1. มีการเสียชีวิตและถูกทํารายรางกายหรือจิตใจอยางรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร

ภายในสถาบัน ทั้ง ๆ ที่อยูในวิสัยที่มหาวิทยาลัยสามารถปองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณที่เกิดข้ึนได แต

ไมพบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไมพบความพยายามของมหาวิทยาลัยในการระงับเหตุการณดังกลาว 

2. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณที่ไมดี  อันเน่ืองมาจากปจจัยตาง ๆ 

เชน คณาจารย นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง 

และเกิดเปนขาวปรากฏใหเห็นตามสื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ ขาว online เปนตน  

3. มหาวิทยาลัยหรือหนวยงานขาดสภาพคลองในดานการเงินจนทําใหตองปดหลักสูตรหรือไม

สามารถปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

สงผลกระทบตอนักศึกษาปจจุบันที่เรียนอยูอยางรุนแรง 
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ตัวอยางการไมเขาขายท่ีทําใหผลการประเมินไดคะแนนเปนศูนย (0) ไดแก 
1. สถาบันมีการวิเคราะหและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปองกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด

ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําใหเกิดเรื่องรายแรงดังกลาวไวลวงหนา และดําเนินการตามแผน 
2. เปนเหตุสุดวิสัย อยูนอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปองกัน) ของสถาบัน  
3. เหตุการณรายแรงดังกลาวมีความรุนแรงที่ลดนอยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ไดกําหนดไว

ลวงหนา 
 

แผนบริหารความเสี่ยงหากมีการดําเนินงานตามแผนแลวแตยังมีเหตุการณเกิดข้ึนอีก  ควรม ี

การทบทวนแผนใหม  เพื่อใหสามารถบรรเทาจนเปนที่พอใจหรือยอมรับได  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดกําหนดไว 

แคไหน  แผนที่ใชเพียงพอหรือไม  ควบคุมไดหรือไม  แผนจัดการตองใหเกิดความมั่นใจวาสามารถแกปญหาที่

เกิดข้ึนไดจริง ๆ  ดังน้ัน  ควรพิจารณาจากภาพรวมของมหาวิทยาลัย  และใหคณะ  สํานัก  รับไปพิจารณาตอ  

โดยใหสามารถเช่ือมโยงและสอดคลองกัน  แตคณะ  สํานักอาจมีการบริหารที่แตกตางกับระดับมหาวิทยาลัย

ได  เน่ืองจากบริบทตางกัน  ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความมั่นใจในการบริหารความเสี่ยงไดอยางถูกตอง โดยข้ึนอยูกับ

สถานการณและเวลาดวย  เพราะวันน้ีอาจใชแตอีกวันอาจไมใชก็ได  ความเสี่ยงประกอบดวย 2 สวน คือ 

1) ความเสี่ยงภายนอก  เชน  สภาพเศรษฐกิจ  ความพรอมของเงินทุน  ผลตอบแทนการลงทุน  การวางงาน  

อัตราดอกเบี้ย  และ 2) ความเสี่ยงภายใน  เชน  บุคลากร  สิ่งที่สําคัญอีกขอคือ  การมีผูสืบทอดตําแหนง  

เพราะอาจเกิดการขาดชวงของการบริหารในกรณีตําแหนงผูบริหารวางหรือหมดวาระตําแหนง  ทั้งน้ีสวนใหญ

ที่ดําเนินการเพี่อปองกันความเสี่ยง  คือ  ติดตามการเปลี่ยนแปลงใหกาวทันตอเหตุการณ  เพื่อเตรียมพรอม

รองรับปญหาที่เกิดข้ึน  และวางแผนใหสอดรับการเปลี่ยนแปลง   

ขอคิดจากเหตุการณกับความเสี่ยง 

• ควรมีมาตรการกับทุกคนใหความสนใจและต่ืนตัวกับสถานการณตาง ๆ เชน  หากมีการสง

ขอความออนไลนภายในหนวยงาน  ควรใหความสนใจและทําตามคําแนะนําอยางเครงครัด เพื่อเตรียมพรอม

รับความรุนแรงที่อาจเกิดข้ึน 

• ควรมีการใหความรูเกี่ยวกับจรรยาบรรณของอาจารย  และบุคลากร  เพื่อไมใหเกิดผลเสียตอ

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัยในเรื่องการผิดจรรยาบรรณตาง ๆ  เชน   

o กระบวนการจัดซื้อ  ตองเปนไปตามระเบียบ เพราะเปนการใชจายเงินขององคกร   

อาจใชผิดวัตถุประสงคได  ควรมีอยูในแผนใหชัดเจน 

o การลอกวิทยานิพนธของนักศึกษา  วิธีการจัดการ  มหาวิทยาลัยมีการใหความรูเกี่ยวกับ

การอางอิงผลงานที่ถูกตองหรือไม  มีบทลงโทษและข้ันตอนเกี่ยวกับการลอกผลงานหรือไม  และมหาวิทยาลัย

มีวิธีการตรวจหาการลอกผลงานในงานวิจัยของนักศึกษาหรือไม 

o นักศึกษาแลกเกรด  แผนมหาวิทยาลัยมีกฎเกณฑหรือนโยบายความสนิทสนมของ

อาจารยกับนักศึกษาหรือไม 
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ขอควรระวังความเสี่ยง 

“ปญหา  คือ  รูปญหาท่ีชัดเจน  ตองวิเคราะหหาสาเหตุใหชัดเจน เพ่ือหาวิธีการแกไขไดตรง” 

หัวขอสําคัญท่ีตองมีในแผนบริหารความเสี่ยง 

ขอ ความเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

มาตรการ

จัดการความ

เส่ียงที่มีอยูแลว 

ผลการประเมิน 

ความเส่ียง 

มาตรการจัดการ

ความเส่ียงที่ตอง

ทําเพิ่มเติม 

ผูรับผิดชอบ 

กําหนดเวลา 

ที่คาดวาจะ

แลวเสร็จ โอกาสเกิด ผลกระทบ 

         

         

         

         

 

การประเมินความเสี่ยง   

สามารถเปนไดทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ความเสี่ยงที่มีมาตรการจัดการแลว  แตความเสี่ยงยังคงมี

อยูควรจัดการใหความเสี่ยงที่เหลืออยูน้ันใหอยูในระดับที่ยอมรับได  ทั้งน้ี  โอกาสการเกิดความเสี่ยง   

อาจพิจารณาจากอดีต  และแนวโนมที่เหตุการณจะเกิดข้ึนในอนาคต  สวนผลกระทบจะพิจารณาในเรื่องของ

งบประมาณ (การเงิน) เปนสวนใหญ 

การจัดการความเสีย่ง  สามารถจัดการได 4 วิธีการ 

1. การยอมรับ  คือ  เปนการยอมรับความเสี่ยงที่เกิดข้ึน  เน่ืองจากไมคุมคาในการจัดการควบคุมหรือ

ปองกันความเสี่ยง   

2. ลดความเสี่ยง  คือ  เปนการปรับปรุงระบบการทาํงานหรอืการออกแบบวิธีการทาํงานใหม  เพื่อลด

โอกาสที่จะเกิดหรือผลกระทบใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได 

3. การกระจายความเสี่ยง  คือ  เปนการกระจายหรือถายโอนความเสี่ยงใหผูอื่นชวยแบงความ

รับผิดชอบรวมกัน   

4. การหลีกเลี่ยง  คือ  เปนการจัดการกับความเสี่ยงที่มีอยูในระดับสูงมาก  และหนวยงานไมอาจ

ยอมรับได  จึงตองตัดสินใจยกเลิกโครงการหรือกิจกรรมน้ันไป 

ขั้นตอนในการกําหนดแผนจัดการความเสี่ยง 

1. พิจารณาถึงประสิทธิผลของแผนการจัดการความเสี่ยงวาเปนมาตรการที่ชวยลดผลกระทบหรือ

โอกาสเกิดของความเสี่ยงหรือทั้งสองอยาง 

2. กําหนดผูรับผิดชอบและกําหนดเวลาในการดําเนินงานที่คาดวาจะแลวเสร็จ (วันเดือนป) ของ

แผนการจัดความเสี่ยง  ขาวของความเสี่ยงจะตองพิจารณาตนทุนหรือผลตอบแทนจากแผนจัดการความเสี่ยง

ตาง ๆ และนําเสนอใหกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่ออนุมัติ 
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3. เจาของความเสี่ยงเปนผูรับผิดชอบในการนําแผนไปปฏิบัติหรือควบคุมใหแผนดังกลาวไดรับ 

การนําไปปฏิบัติอยางเหมาะสมและทันเวลา 

เทคนิคในการกําหนดแผนจัดการความเสี่ยง 

1. พิจารณาวาอะไรคือสาเหตุที่แทจรงิของความเสี่ยง  ความเสีย่ง 1 ขอ อาจมีสาเหตุมากกวา 1 ขอก็ได 

2. กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหสอดคลองกับสาเหตุของความเสี่ยง 

3. พิจารณามาตรการที่มีอยูแลวในปจจุบัน  แผนจัดการความเสี่ยงไมควรเปนกิจกรรมที่ทําอยูแลว 

ในปจจุบัน  เวนแตเปนการมุงเนนการดําเนินงานตามมาตรการเดิมใหเขมงวดมากย่ิงข้ึน 

4. พิจารณาวาควรกําหนดแผนจัดการความเสี่ยงที่ลดโอกาสเกิดและหรือผลกระทบ 

5. พิจารณาความเหมาะสมของแผนจัดการความเสี่ยง  โดยคํานึงถึง Cost & Benefit ดวย 

6. กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงใหมีความชัดเจนวาทําอยางไร 

7. ระบุผูรับผิดชอบแผนจัดการความเสี่ยง  ซึ่งอาจเปนคนเดียวกันกับเจาของความเสี่ยงหรือไมก็ได 

8. ระบุกําหนดเวลาในการดําเนินงานที่คาดวาจะแลวเสร็จ (วันเดือนป) ใหชัดเจน 

9. หากเปนกิจกรรมที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  ควรระบุกําหนดเวลาที่จะเริ่มดําเนินการและ

ความถ่ีใหชัดเจนดวย  เชน  เดือนละครั้ง  หรือไตรมาสละครั้ง  เปนตน   

กิจกรรมการควบคุม   

 รูปแบบของกิจกรรมการควบคุม  แบงไดดังน้ี 

1. การควบคุมเชิงปองกัน  เปนการควบคุมที่ชวยปองกันเหตุการณเชิงลบ  ธุรกรรมที่ผิดปกติหรือ

ความผิดพลาดตาง ๆ 

2. การควบคุมเชิงเน้ือหา  เปนการควบคุมที่ชวยติดตามประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกิจกรรม  

กระบวนการ  หรือการควบคุมที่มีอยู  เพื่อใหมั่นใจไดวาหากมีเหตุการณเชิงลบ  ธุรกรรมที่ผิดปกติ  หรือความ

ผิดพลาดใด ๆ ผูบริหารจะไดรับรายงานและสามารถแกไขไดทันทวงที 

3. การควบคุมเชิงแกไข  เปนการควบคุมที่ชวยแกไขสถานการณใหเขาสูสภาวะปกติ  หรืออยางนอย

ชวยลดผลกระทบที่เกิดข้ึนจากเหตุการณเชิงลบหรือความผิดพลาดตาง ๆ 

กิจกรรมการควบคุมความเสี่ยง  ซึ่งจะใชการควบคุมแบบใดตองมีการวิเคราะห  หากการควบคุมมี

จุดออนจะสงผลตอความเสี่ยง  จึงตองมีการตรวจสอบภายในเพื่อพิจารณากระบวนการควบคุม  ปญหาที่พบ  

คือ  ไมใชปญหาที่แทจริง   ไมครอบคลุมปจจัยความเสี่ยงที่เกิดข้ึน จะสงผลทําใหความเสี่ยงน้ันไมสามารถ

แกปญหาได  ความเสี่ยงเปนความรับผิดชอบของทุกคน   

การติดตามผล 

การติดตามผลการดําเนินงาน  ตองเริ่มจากผูรับผิดชอบตองประเมินตนเองและติดตามการดําเนินงาน

อยางตอเน่ือง  โดยประเมินคุณภาพและความเหมาะสมของวิธีการจัดการบริหารความเสี่ยง  และมีการ

ตรวจสอบความคืบหนาของมาตรการควบคุมที่ไดกําหนดไว  เมื่อพบปญหาที่เกิดข้ึนตองพิจารณาดําเนินการ
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แกไขปญหากอน  หากมีการทําเปนกระบวนการแลวจะเกิดความมั่นใจในการควบคุมความเสี่ยงมากข้ึน 

หลังจากน้ันจะเปนการประเมินโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ  และประเมินโดยคณะ

กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะติดตามเปนรายครั้ง  น้ันคือกระบวนการภายใน

หนวยงาน  หลังจากน้ันจะรับการประเมินโดยหนวยงานอิสระตอไป 

ปจจัยความสําเร็จสาํหรับการบริหารความเสี่ยง 

 ผูบริหารสูงสุดตองใหความสําคัญ  เพราะ ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา  ตองติดตาม

สถานการณ  เพื่อใหมีแผนจัดการที่ดี  ทั้งน้ี  ตองรายงานตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเปนการรับทราบผล 

การดําเนินงานที่ผูบริหารกํากับดูแล  ติดตาม  ดังน้ัน  ปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหแผนการจัดการความเสี่ยงเกิด

ประสิทธิผลตองดําเนินการ  ดังน้ี 

1. ตองการการกํากับดูแล  การสนับสนุน  การมีสวนรวมในภาคปฏิบัติของบุคลากรทุกระดับ 

2. ตองติดตามสถานการณที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอยางสม่ําเสมอ 

3. ตองมีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ 

4. ตองมีการรายงานใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทราบอยางสม่ําเสมอ 

5. ตองมีการรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ชวงการถาม-ตอบขอสงสัย 

ขอคําถาม  : ปกติเวลาพูดถึงความไมแนนอน  ซึ่งเปนสวนหน่ึงของความเสี่ยง  ความไมแนนอนที่ไมสามารถ

ควบคุมไดน้ันจะมีหลักการในการตัดสินใจไดอยางไร  เพราะมนุษยไมสามารถรูเหตุการณลวงหนาหรือ

คาดคะเนได 

ตอบ :   ความไมแนนอน  อาจเกิดทั้งดานบวกหรือลบ  หากดานลบ  มีทั้งคาดได  และคาดไมถึง  เชน  

นักศึกษาลอกขอสอบ  ซึ่งเปนเหตุการณที่สามารถคาดคะเนได  สวนเชิงลบที่ไมสามารถคาดคะเนได  คือ  วิบัติ

ภัยธรรมชาติ  เน่ืองจากไมเคยมีปรากฏการณดังกลาวเกิดข้ึนจึงเปนความเสี่ยงที่ยากมาก  หากเกิดข้ึนแลวให

ผลกระทบสูงมาก  เชน  วิกฤติการณนํ้าทวม  การชุมนุม  ดังน้ันจึงตองมีการจัดทําแผนฉุกเฉิน  เพื่อแกปญหา

น้ันใหมีผลกระทบเกิดข้ึนกับองคกรใหนอยที่สุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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กําหนดการโครงการอบรมบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 

วันพุธท่ี 23 เมษายน 2557 เวลา 08.30 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมจันทรจรัส ชั้น 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนรบัเอกสารและอาหารวาง 

09.00 – 09.15 น.  พิธีเปด 

09.15 – 11.45 น.  บรรยายเรือ่ง “การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา”  

   โดย คุณวารุณี ปรีดานนท  บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบเีอเอส 

11.45 – 12.00 น.  ตอบขอซักถาม 

12.00 น.   เสร็จสิ้นโครงการ 
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แบบประเมินผลโครงการการบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา 

ณ ห้องประชุมจนัทร์จรัส   ชัน้ 3 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

วันพุธที่ 23 เมษายน   พ.ศ. 2557    เวลา 08.30 น. – 12.00 น. 

 
คําชีแ้จง    โปรดทําเคร่ืองหมาย    ลงในช่องที่ตรงตามความคิดเห็นของท่านมากที่สดุ 

ส่วนที่ 1  ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบ   

  สถาบันการศึกษา …........................................................... 

                 สถานภาพ    1) ผู้บริหาร      2) อาจารย์       3) หวัหน้างานประกนัคุณภาพ / ฝ่ายสนบัสนนุการ

เรียนการสอน 

       4) อื่น ๆ  (โปรดระบุ) …......................................................                                             

ส่วนที่ 2  ความคิดเห็นต่อการจัดโครงการ 

ลําดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ที่สุด 

การบรรยายพิเศษ    หัวข้อ  “การบริหารความเสี่ยงในสถาบันอุดมศึกษา” 

1 เนือ้หาการบรรยายตรงกบัหวัข้อที่กําหนด      

2 สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ชดัเจน ตรงประเด็น      

3 มีเทคนิคการนําเสนอที่น่าสนใจ      

4 มีการสรุปประเด็นสาํคัญตลอดการบรรยาย      

5 การเปิดโอกาสให้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น      

6 วิทยากรตอบคําถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น      

ภาพรวมของการจดักิจกรรม 

1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจดักิจกรรม      

2 ความเหมาะสมของการลงทะเบียน      

3 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการบรรยาย      

4 ความเหมาะสมของสถานทีจ่ดังาน      

5 ความเหมาะสมของอปุกรณ์โสตทศันปูกรณ์      

6 การให้บริการด้านอาหารว่าง      

7 ความพงึพอใจในภาพรวมของการจดักิจกรรม      

ข้อเสนอแนะ   

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

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

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

 ขอขอบคณุที่ตอบแบบประเมินโครงการ 
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รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1 ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก 
2 อาจารยวิภาวี ตลึงจิตร มหาวิทยาลัยเกริก 
3 ผศ.ดร.อมรรัตน กุลสจุริต มหาวิทยาลัยเกริก 
4 อาจารยรัชนี คงภักดี มหาวิทยาลัยเกริก 
5 ผศ.ดวงทิพย จันทรอวม มหาวิทยาลัยเกริก 
6 ผศ.ดร.บุญอยู ขอพรประเสริฐ มหาวิทยาลัยเกริก 
7 อาจารยสุจิตรา สามัคคีธรรม มหาวิทยาลัยเกริก 
8 อาจารยหฤทัย กมลศิริสกลุ มหาวิทยาลัยเกริก 
9 นางสาวรุงอรุณ จิตคงการ มหาวิทยาลัยเกริก 
10 นางสาวขวัญสุดา เฮงสมบรูณ มหาวิทยาลัยเกริก 
11 นายณรงค ใจเที่ยง มหาวิทยาลัยเกริก 
12 นายชัยวัฒน  สุทธิวิเศษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
13 อาจารยจันทวรรณ อนันตประยูร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
14 น.ส.ฐิติรัตน สุพลธวณิชย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
15 น.ส.สลักจิตร ทวีวิโรตมกิตติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
16 น.ส.วิไลรัตน วิริยะวิบูลยกจิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
17 นางมุกดา เกตุแกว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
18 นายธเนศ ดวงรุงโรจน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
19 นายศักด์ิสิทธ์ิ บุศยพลากร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
20 นางสาวณัฐธิภา เค็งสม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
21 นางสาวกันทมิา จันทรอําไพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
22 นางวรางคนา พันธุมโพธอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
23 นายสุทธิศักด์ิ ทองคําดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
24 อาจารยสุระพรรณ พนมฤทธ์ิ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
25 อาจารยสุทธิวรรณ กัลยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
26 รศ.สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
27 อาจารยชรินทรทิพย จันทพันธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
28 อาจารยพรีศักด์ิ วิลัยรัตน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
29 วาที่ ร.ต.อ.ดร.วิกรม พนิชการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
30 อาจารยจิระจิตรา ฮิคคินส มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
31 อาจารยนฤตย หม็องพรา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
32 อาจารยนภาพร อยูถาวร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
33 ผศ.ดร.นิภากร กําจรเมนุกลู มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
34 อาจารยศุธพัฒน สรรพจกัร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
35 อาจารยณัฐณิชา เกื้อลาว มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
36 อาจารยจิตรา กลิ่นหอม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
37 อาจารยอติพล สุวรรณดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
38 อาจารยโสภนา ทิพยมนตร ี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
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39 นายธงชัย จะรบิรมัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
40 อาจารยสมสมัย เจริญสุข มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
41 ผศ.อิงอร ต้ันพันธ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
42 นางสาวโสรยา โสะเหลาะ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
43 ผศ.ดร.มนูญ โตะอาจ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
44 ผศ.ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
45 ดร.ภคกนก รัตนวราภรณ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
46 อาจารยธนากร พลานุพัฒน มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
47 อาจารยชานนท ช่ืนจิตร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
48 อาจารยนิพฐิพนธ สนิทเหลือ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
49 ดร.สวัสดิ อโณทัย มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
50 อาจารยอรณี ฤทัยผอง มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
51 อาจารยวิษณุ กอพยัคฆินทร มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
52 อาจารยวัชริณี ตระการสาธิต มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
53 อาจารยพงศปณต หาญพิพฒันพงศา มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 
54 อาจารยวิยะดา วรานนทวนิช มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ 
55 ดร.ธนภร นิลพยัคฆ มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ 
56 อาจารยปญจปพัชรภร บุญพรอม มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ 
57 นางสาวสุภาภรณ ออนแกว มหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ 
58 นางสาวกนกพร ศรีใสท ี มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
59 นางสาวรัศม ี บุญศณี มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
60 อาจารยสุกัญญา หมูเย็น มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
61 อาจารยมงคล จิตรโสภิณ มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
62 อาจารยอรวรรณ พรรณบัวหลวง มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
63 นางสาวพรกมล เน้ือแนน มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
64 อาจารยวัชรินทร เหรียญหลอ มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
65 อาจารยบุญเพ็ง จันทรงาม มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
66 อาจารยสมพร จิตรัตนพร มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
67 อาจารยฉัตรชนก กระจับนาค มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
68 อาจารยสุจิตรา แนใหม มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
69 อาจารยกญัญา ช่ืนอารมณ มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
70 อาจารยธนัสมัญญ เหลืองกิติกอง มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
71 อาจารยวราภรณ โพธ์ิงาม มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
72 นางสาวอัมพร พลไชย มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
73 นางสาวภัทรนันท วุฒิสนิท มหาวิทยาลัยปทมุธานี 
74  ดร. เอนก เทียนบูชา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
75 นางสาววิลาวัลย โพธ์ิดํากล่ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
76 อาจารยรัฐพล ศรประเสริฐ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
77 นางสาวภัทราวรรณ ธัญธนาพงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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78 นางสาวอมรรัตน  คลายสินธ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
79 นางสาวพนิดา เอกวรรณัง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
80 นางสาวสุกฤตยา พุมพะเนิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
81 นางสาวพริม้เพรา เลิศศร ี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
82 อาจารยวิจิตร จารุโณประถัมภ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
83 นางสาวพรพิมล วงษศุข มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
84 อาจารยสุรชาติ รัชตโภคิน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
85 นางสาวชยาภา อัตชู มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
86 นางสาวพรทิพย ไกรถาวร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
87 นายบุญเกียรติ ชีระภากร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
88 นายราเชนทร  เหมอืนชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
89 ผศ.สมนึก ธัญญาวินิชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
90 ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
91 นางสาวประภาพร  เสตะปุระ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
92 นางสาวอัจฉรา หัมพานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
93 นายขนก ฤกษดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
94 นางสาวรุงรัตน ดวงสรอยทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
95 นางสาวกนกวรรณ ทองพิทกัษ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
96 ผศ.ดร.ศศิญ วองปญญาภรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
97 อาจารย ดร.เฉลมิชัย หาญกลา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
98 อาจารยบุญสนอง เภาคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
99 อาจารยไชยพล กลิ่นจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
100 ผศ.ดร.ประสิทธ์ิ ปุระชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
101 นางสาวสุภารัตน สินสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
102 นางสาวสมดา วินิจกําธร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
103 นางสาววันเพ็ญ เตะขันหมาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
104 นางสุกญัญา มากม ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
105 อาจารยขนิษฐา อุมอารีย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
106 ดร.เบญจวรรณ ศรีมารุต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
107 นางชลธิชา ยอดจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
108 อาจารยสาวิตร ี คุมทะยาย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
109 อาจารย ดร.วฤชา ประจงศักด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
110 อาจารยนพรัตน มัดสมบูรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
111 อาจารย ดร.ประยูร ปอมสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
112 นางรวมพร เพ็ชรเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
113 นางสาวเสาวรส ศรีสุข มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
114 นางสาวดาเรศ วีระพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
115 นายสราวุธ โรจนศิร ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
116 นายภูมิพัฒน กาคํา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
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117 นางสาววันดี หวังคะพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
118 นางปฏิญญา ฤทธ์ิฤาธร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
119 นางนฤชล เรือนงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
120 นางสาวปรารถนา มณีฉาย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
121 นางสาววาทิตา เอื้อเจรญิ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
122 นายอุดม คุมภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
123 นางพรพรรณ ดอนพนัส มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
124 นางธิดาพร ปทุมวี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
125 นางสาวศิริขวัญ ย่ิงเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 
126 ผศ.ดร.สิตา ทิศาดลดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
127 น.ส.เนตรชนก สีรบัขวา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
128 นางนรีกานต ภูมิคงทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
129 รศ.ดวงตา สราญรมย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
130 อาจารยทรสัตี สงวนนาม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
131 อาจารยปณณรัตน วงศพัฒนาพิภาส มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
132 นางปราณี นายาว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
133 นางสาวปทมา พรมหมสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
134 ดร.วงคธีรา สุวรรณิน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฯ 
135 ผศ.ดร.ศิริลกัษณ อุสาหะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
136 ผศ.จริพงษ จันทรงาม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
137 ผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
138 ผศ.เยาวนารถ พันธุเพ็ง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
139 นายมนตร ี พลเย่ียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
140 ดร.เศรษฐชัย ชัยสนิท มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
141 นางณิชาภา เทียมคล ี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
142 นายสุภาค สิทธิทองแพง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
143 ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
144 นางสาวปราณี เปยชาง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
145 นางสาวชนธัญ ศรีนาวาวงศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
146 ผศ.เอกธิดา เสริมทอง มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
147 อาจารยพรรณทิพย อยางกลั่น มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
148 อาจารยจิตรลดา สุดดีพงษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
149 อาจารยสุภาวดี ฮะมะณี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
150 อาจารยชนกพร ไผทสทิธิกุล มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
151 อาจารยอจัจมิา มณฑาพันธุ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
152 อาจารยณัฐกมล ถุงสุวรรณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
153 ผศ.เจียมจิต สุวรรณนอย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
154 ดร.ปยะธิดา ทองอราม มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
155 ดร.อนุพงศ อวิรุทธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
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156 ดร.กอศักด์ิ อาชวกร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
157 อาจารยผกาวรรณ ศรีสุทธางกูร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
158 อาจารยจงกลณี อัศวเดชกําจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
159 อาจารยสุชาดา ไชยหงษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
160 อาจารยชิดใจ วงษวุฒิพงษ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
161 อาจารยพรจกัร ี พิริยะกลุ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
162 คุณศศธร ชินชู มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
163 ผศ.แกวตา กรุงวงศ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
164 ผศ.พิมจันทร อรุณศรีโสภณ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
165 ผศ.สมพร กิตติโสภากูร มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
166 ผศ.ลินดา พัฒนวิทยากลุ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
167 คุณกิตติภณ ลีทัพไทย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
168 คุณสยาม คาสุวรรณี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
169 คุณจารุณี คงเมือง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
170 คุณปฐมธิดา พุมเจริญ มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
171 คุณศิรินทร มีขอบทอง มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
172 อาจารยพนิดา วัชระรังษี วิทยาลัยราชพฤกษ 
173 อาจารยพัชร พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ 
174 อาจารยศุภมิตร คูศรีสุวรรณ วิทยาลัยราชพฤกษ 
175 อาจารยพรพิมล สัมพัทธพงศ วิทยาลัยราชพฤกษ 
176 ผศ.ไพสรณ สูงสมบัติ วิทยาลัยราชพฤกษ 
177 อาจารยธรรมกิตต์ิ ขวัญเกื้อ วิทยาลัยราชพฤกษ 
178 อาจารยกันทลสั ทองบญุมา วิทยาลัยราชพฤกษ 
179 ดร.เสกสรรค มานวิโรจน วิทยาลัยราชพฤกษ 
180 นายสุวัตถ์ิ ไกรสกลุ วิทยาลัยราชพฤกษ 
181 นางสาวพัฒนธนัชพร วิปสูงเนิน วิทยาลัยราชพฤกษ 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  คร้ังที่ 3/ปีการศึกษา 2556 

วนัพฤหัสบดทีี่  15  พฤษภาคม พ.ศ. 2557  เวลา 13.30 – 15.30 น. 

ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ช้ัน 3  อาคาร 1 มหาวทิยาลยันอร์ทกรุงเทพ  วทิยาเขตสะพานใหม่ 

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

ผู้เข้าประชุม 

1. ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประธานท่ีประชุม 

2. ผศ.อิงอร  ตั้นพนัธ์ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

3. อ.พรจกัรี  พิริยะกลุ                  ผูอ้  านวยการกองประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

4. อ.วราภรณ์   โพธ์ิงาม  ผูอ้  านวยการส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

5. อ.ประไพ  เสนาบุญฤทธ์ิ ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษาและแผนงาน  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

6. น.ส.รุ่งอรุณ  จิตคงกาล แทนผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัเกริก 

7. น.ส.สุรีย ์ วงคอ์กนิษฐ์ แทนผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ   มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

8. น.ส.ศรีนวล  แตบสวสัด์ิ แทนผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัเซนตจ์อห์น 

9. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ แทนผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

10. นางอจัฉราวดี  ธนูทอง แทนผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัพระนคร 

11. รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย ์    แทนผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

12. ผศ.ดร.ศศิธร  วิชรปัญญาพงศ ์ แทนผูช่้วยอธิการบดี   มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

13. อ.จงกลณี   อศัวเดชก าจร ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม เลขานุการท่ีประชุม 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. น.ส.ขวญัสุดา  เฮงสมบูรณ์ เจา้หนา้ท่ีส านกัประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัเกริก 

2. อ.สมสมยั   เจริญสุข   หวัหนา้ส านกัประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัเกษมบณัฑิต 

3. น.ส.ศศธร  ชินชู นกัวิชาการส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

4. อ.สยาม  คา้สุวรรณ นกัวิชาการส านกังานการประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

5. น.ส.อจัฉรา  หม้ฬานนท ์ เจา้หนา้ท่ีวิจยั ส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม 

6. น.ส.นรีกานต ์ ภูมิคงทอง นกัวิชาการศึกษาส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ    มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์

7. น.ส.เนตรชนก  สีรับขวา     เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป ส านกัมาตรฐานและจดัการคุณภาพ  มหาวิทยาลยัราชภฎั                

วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ ์
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8. ผศ.วนิดา  เพ่ิมศิริ มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 

9. น.ส.อมัพร  พลไชย เลขานุการส านกัแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

10. ผศ.ส าราญ   ทองเลก็ ผูช่้วยผูอ้  านวยการศูนยน์นทบุรี  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

11. น.ส.สุภาภรณ์  อ่อนแกว้ เจา้หนา้ท่ีประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 

12. อ.ชิดใจ  วงษว์ุฒิพงษ ์ อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

13. อ.สุชาดา  ไชยหงษ ์  อาจารยป์ระจ าส านกังานประกนัคุณภาพ    มหาวิทยาลยัศรีปทุม   

 

ผู้ลาประชุม 

1. รศ.ดร.โกสุม  สายใจ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  วิทยาลยัราชพฤกษ ์

2. อ.รัชฎาพร  วงษโ์สพนากลุ   ผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัราชนครินทร์  

 

ผู้สังเกตการณ์ 

1. ผศ.ดร.วิวรรธน ์ ปาณะสิทธิพนัธ์ุ ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัรังสิต 

2. น.ส.สุนิสา  สุคนัธปรีชา เลขานุการส านกังานประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัรังสิต 
 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

           ดร.สิทธิพร  ประวติัรุ่งเรือง   รองอธิการบดี มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ  กล่าวตอ้นรับคณะกรรมการเครือข่าย                    

การประกนัคุณภาพการศึกษา  โดยมีผศ.กลัยาภรณ์   ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยั

ศรีปทุม ประธานท่ีประชุม  กล่าวขอบคุณรองอธิการบดี  มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพท่ีเอ้ือเฟ้ือสถานท่ีประชุม และไดเ้ปิด                

การประชุมและด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี                        
 

ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
1.1 ร่างคู่มอืการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2557  

ผศ.กลัยาภรณ์   ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประธาน            
ท่ีประชุม  แจง้ว่า ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเอกชนไดป้รับปรุงตวับ่งช้ีและเกณฑใ์นการประเมินใหม่  โดยมี           
ตวับ่งช้ี ทั้งหมด 14 ตวับ่งช้ี แบ่งเป็นตวับ่งช้ีมาตรฐาน จ านวน  1  ตวับ่งช้ี ซ่ึงประกอบไปดว้ยเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรและ
เกณฑต่์างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร พ.ศ.2548    และตวับ่งช้ีพฒันา  จ านวน 13 ตวั  ซ่ึงจะท าการประเมิน
ตั้งแต่ระดบัหลกัสูตร  และถา้หลกัสูตรใดไม่ผ่านจะส่งผลท าให้คณะไม่ผ่านและไม่ไดรั้บการรับรอง   ทั้งน้ี ผศ.กลัยาภรณ์   
ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประธานท่ีประชุม  ขอให้สมาชิกเครือข่ายแต่
ละสถาบนัแจง้ใหบุ้คลากรรับทราบขอ้มลูดงักล่าว 

ที่ประชุม  มตทิี่ประชุม 
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1.2  ร่างตวับ่งช้ีและเกณฑ์การประเมนิคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)  
ผศ.กลัยาภรณ์   ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประธานท่ี

ประชุม แจง้ว่า  ตามท่ีส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ไดพ้ฒันาตวับ่งช้ีและ
เกณฑก์ารประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี (พ.ศ.2559-2563)  และไดท้ าการประชาพิจารณ์ไปแลว้นั้น    สถาบนัการศึกษา
จะตอ้งมีคะแนนค่าเฉล่ียผา่นอยา่งนอ้ย  3.5 ทุกตวับ่งช้ี  จึงจะผา่นการประเมิน  ทั้งน้ี  หากสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพ
การศึกษาต้องการให้จัดการเสวนาแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี 
(พ.ศ.2559-2563)  ประธานท่ีประชุมมีความยินดีท่ีจะเป็นวิทยากร 

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่  2  รับรองรายงานการประชุม 
               -  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพ คร้ังท่ี  2/ปีการศึกษา 2556                               
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี  20  กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2557  โดยไม่มีการแกไ้ข 

 
ระเบียบวาระที่  3  เร่ืองสืบเน่ือง 

3.1 โครงการศึกษาดูงานการประกนัคุณภาพการศึกษาประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย 
                                ผศ.กลัยาภรณ์  ปานมะเริง  ผูช่้วยอธิการบดีดา้นแผนและประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม ประธาน
ท่ีประชุม  ไดแ้จง้ว่า  ตามท่ีมติท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาเห็นชอบใหมี้การดูงานศึกษา           
ณ ประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซียนั้น  เน่ืองจากผูป้ระสานงานโครงการดงักล่าวไม่สามารถสรุปการด าเนินงานใหไ้ด ้ 
เพราะไม่ทราบรายละเอียดของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  ดงันั้น  จึงขอปรึกษาว่า คณะกรรมการ ฯ สนใจจะร่วมเดินทางศึกษาดูงาน 
ณ ประเทศไตห้วนัร่วมกบัสมาคมสถาบนัอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยหรือไม่   ซ่ึงถา้สถาบนัการศึกษาใดสนใจจะเขา้
โครงการและจะไดด้ าเนินการประสานงานให ้ซ่ึงจะท าใหป้ระหยดังบประมาณค่าใชจ่้าย 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศไต้หวัน ร่วมกับสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 
 
ระเบียบวาระที่  4  เร่ืองเสนอเพือ่ทราบ 
  4.1 สรุปรายงานผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เร่ือง การบริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา   

       ผศ.ดร.ศศิธร  วิชรปัญญาพงศ ์ แทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี 
ไดน้ าเสนอรายงานผลการด าเนินงานโครงการบรรยาย เร่ือง การบริหารความเส่ียงในสถาบนัอุดมศึกษา  วนัพุธท่ี 23 เมษายน 
2557 เวลา 08.30 -12.00 น.  ณ หอ้งประชุมจนัทร์จรัส ชั้น  3  อาคารส านกังานอธิการบดี  มหาวิทยาลยัราชภฎัจนัทรเกษม    
ดงัน้ี  

- ผูล้งทะเบียนเขา้ร่วมโครงการทั้ง 14  สถาบนัการศึกษา มีจ านวนทั้งส้ิน  176 คน จ านวนผูต้อบแบบ

ประเมิน ทั้งส้ิน 133 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.57 ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย ์มีจ านวน 48 คน          

คิดเป็นร้อยละ  36.1 รองลงมาเป็นผูบ้ริหาร มีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 และหวัหนา้งานประกนั/

ฝ่ายสนบัสนุนการเรียนการสอนมีจ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 21.8 
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- ความคิดเห็นต่อการจดัโครงการ ดา้นการบรรยายพิเศษ หวัขอ้ “การบริหารความเส่ียง” ในภาพรวมอยู่

ในระดบัมาก ( x = 4.05, S.D. = .485) โดยเรียงล าดบัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบัแรก ดงัน้ี  

เน้ือหาการบรรยายตรงกบัหวัขอ้ท่ีก าหนดอยู่ในระดบัมาก ( x = 4.29, S.D. = .585) สามารถถ่ายทอด

ความรู้ไดช้ดัเจนตรงประเด็นอยู่ในระดบัมาก  ( x = 4.14, S.D. = .625) วิทยากรตอบค าถามไดช้ดัเจน

ตรงประเด็นอยู่ในระดบัมาก  ( x = 4.09, S.D. = .630)  ส่วนความคิดเห็นต่อการจดัโครงการ ดา้น

ภาพรวมของการจดักิจกรรม พบวา่ ความคิดเห็นต่อการจดัโครงการ ดา้นภาพรวมของการจดักิจกรรม      

ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x = 3.79, S.D. = .538) โดยเรียงล าดบัรายขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 อนัดบั

แรก ดงัน้ี ความเหมาะสมของการลงทะเบียนอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.27, S.D. = .676) ความเหมาะสม

ของเอกสารประกอบการบรรยายอยูใ่นระดบัมาก ( x = 4.13, S.D. = 681) ความเหมาะสมของสถานท่ี

จดังานอยูใ่นระดบัมาก  ( x = 4.09, S.D. = .773) 

-   ขอ้เสนอแนะ  

1. ดา้นวิทยากร  ไดแ้ก่   เวลาในการอบรบนอ้ยเกินไปตอ้งการใหมี้การอบรมเตม็วนั เพ่ือความเขา้ใจในรายเอียดมากข้ึน   

ควรมีการท า Workshop   ควรใหผู้เ้ขา้ร่วมไดมี้การแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการบริหารความเส่ียง   วิทยากรมีความรู้ใน

การถ่ายทอดดี สามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้ และวิทยากรบรรยายเร่งรีบเกินไปท าใหไ้ม่เขา้ใจในเน้ือหา 

2. ดา้นสถานท่ีและอุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์  ไดแ้ก่  วิทยากรและหน่วยงานท่ีจดัการอบรมควรมีการ

ประสานงานเร่ืองการใชอุ้ปกรณ์ เทคโนโลยีต่างๆ เพ่ือไม่ใหเ้กิดปัญหาติดขดัระหว่างบรรยาย   อุปกรณ์โสตทศันูปกรณ์ มี

การขดัขอ้งท าใหเ้สียเวลาในการบรรยาย  และการจดัโต๊ะเกา้อ้ีระหวา่งแถวติดกนัเกินไป 

3. ดา้นอาหารว่างและอาหารกลางวนั  ไดแ้ก่ อาหารว่าง ช้ืน เก่า ไม่น่ารับประทาน และควรมีการจดั

อาหารกลางวนั 

4. ดา้นอ่ืนๆ ไดแ้ก่  เอกสารการอบรมควรมีการเยบ็เล่มใหเ้ป็นระเบียบ  

       มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ  
 

4.2  ความคืบหน้าโครงการวจิยัเกีย่วกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา   
รศ. ดร.ดวงตา  สราญรมย ์   ผูแ้ทนผูช่้วยอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

ราชูปถมัภ ์ แจง้ว่า ขณะน้ีคณะท างานวิจยัการประกนัคุณภาพการศึกษาก าลงัด าเนินการปรับแกแ้บบสอบถาม ซ่ึงคาดว่าจะ
สามารถแลว้เสร็จทนัตามก าหนดการท่ีจะการประชุมคณะท างานวิจยั ฯ ในวนัท่ี  23 พฤษภาคม  2557   

ผศ.ดร.ศศิธร  วิชรปัญญาพงศ์   ผูแ้ทนผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายประกนัคุณภาพ   มหาวิทยาลยัราชภัฎ             
เทพสตรี แจง้ว่า  มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรีขออนุญาตน าโครงร่างงานวิจยัการประกนัคุณภาพเป็นโครงการวิจยัของ
มหาวิทยาลยัราชภฎัเทพสตรี ซ่ึงขณะไดด้ าเนินเสร็จเรียบร้อยแลว้ไปบางส่วน  

 



5 
 

นอกจากนั้นท่ีประชุมไดอ้ภิปรายเก่ียวกบัการปรับปรุงและเปล่ียนแปลงตวับ่งช้ีและเกณฑม์าตรฐาน
ใหม่ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน)   ดงันั้น  จึงขอเรียนปรึกษาวา่จะด าเนินการท าวิจยัการประกนัคุณภาพการศึกษาต่อไปหรือควรชะลอไวก่้อน   

มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบให้ด าเนินการดงันี ้
1. อนุญาตมหาวทิยาลยัราชภัฏเทพสตรีน าโครงร่างงานวิจยัไปปรับเป็นโครงการวจิยัภายในสถาบัน  
2. ควรชะลอการด าเนินงานการวิจัยการประกันคุณภาพการศึกษาออกไปก่อน  เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดในการด าเนินงาน   
   
ระเบียบวาระที่  5  เร่ืองเสนอเพือ่พจิารณา  

5.1  การรับสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมเครือข่ายการประกนัคุณภาพ 

                       นางจงกลณี   อศัวเดชก าจร  ผูอ้  านวยการส านกังานประกนัคุณภาพ มหาวิทยาลยัศรีปทุม   เลขานุการ

ท่ีประชุม  แจง้ว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัเทพสตรีไดส่้งหนงัสือขอเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา

อยา่งเป็นทางการมายงัมหาวิทยาลยัศรีปทุมเรียบร้อยแลว้   ดงันั้น   จึงขอเสนอท่ีประชุมไดพิ้จารณาการรับสถาบนัดงักล่าวเขา้

เป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  

                     มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วว่าคุณสมบัติของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นไป

หลกัเกณฑ์และแนวทางรับสถาบันการศึกษาเข้าเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังน้ัน จึงเห็นชอบให้รับ

สถาบันดงักล่าวเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาเพิม่เตมิ  

 
ระเบียบวาระที่  6  เร่ืองอืน่ ๆ 

6.1 แนะน าผู้แทนเข้าร่วมสังเกตการณ์ประชุมเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา   

อ.วราภรณ์   โพธ์ิงาม    ผูอ้  านวยการส านกัประกนัคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลยัปทุมธานี   ไดแ้จง้

ว่า มหาวิทยาลยัรังสิตได้ส่งผศ.ดร.วิวรรธ  ปาณะสิทธิพนัธ์ุ  ผูอ้  านวยการส านักงานประกนัคุณภาพการศึกษา  เขา้ร่วม

สงัเกตการณ์การประชุมเพ่ือขอเขา้ร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา  

                      มตทิี่ประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

6.2  ก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษาคร้ังต่อไป   

              ท่ีประชุมไดพิ้จารณาก าหนดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ า             

ปีการศึกษา 2556   โดยมีมติท่ีประชุมเห็นชอบใหจ้ดัประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกนัคุณภาพการศึกษา คร้ังท่ี 4/             

ปีการศึกษา 2556   ในวนัองัคารท่ี  22  กรกฎาคม 2557  เวลา 13.30 -16.30 น. ณ  มหาวิทยาลยัศรีปทุม   ทั้งน้ี ฝ่ายเลขานุการ

จะไดป้ระสานงานแจง้หอ้งประชุมไปยงัแต่ละสถาบนัต่อไป   

                 มตทิี่ประชุม รับทราบ 
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ปิดการประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 
(นางชิดใจ  วงษว์ุฒิพงษ)์ 

ผูจ้ดรายงานการประชุม 

 

 
(นางจงกลณี  อศัวเดชก าจร) 

ผูต้รวจรายงานการประชุม 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน 

ประจ าปีการศึกษา 2556 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปการด าเนินงานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน ประจ าปีการศึกษา 2556 

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2556 ให้มหาวิทยาลัยเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินงานกิจกรรม การท าวิจัยเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบันนั้น ได้ร่วมกัน
ประชุมเพ่ือระดมความคิดเก่ียวกับหัวข้อกาวิจัย กรอบแนวคิดการวิจัย และวิธีด าเนินการวิจัย จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
 ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ชื่อเรื่อง  การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมตามองค์ประกอบคุณภาพ ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรด้านการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กับระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา  
ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ  
เครื่องมือที่ใช้  แบบสอบถาม อยู่ระหว่างด าเนินงานสร้างแบบสอบถาม และวิเคราะห์แบบสอบถาม 
วิธีการด าเนินงานวิจัย  

1. หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ และกรอบการท าวิจัย ทุกมหาวิทยาลัยใช้รูปแบบเดียวกัน  
2. การเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูล ให้แต่ละมหาวิทยาลัยด าเนินการของตนเองด้วยวิธีการเดียวกัน  
3. การวิเคราะห์ผลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเครือข่ายทั้ง 14 สถาบัน และด าเนินการจัดท ารูปเล่มวิจัยเพื่อ
เผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ด าเนินการ 

งบประมาณ   
1. ทุกมหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง  

           2. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ รับผิดชอบงบประมาณกลางในการจัดประชุม และท ารูปเล่มภาพรวมของ
เครือข่าย  
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรม / ระยะเวลา 
ธันวาคม 2556 – ตุลาคม 2557 

ผู้รับผิดชอบ 
ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

1. พิจารณาหัวข้องานวิจัย            มรภ.วไลยอลงกรณ ์
2. ทบทวนเอกสาร            วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

3. เครื่องมือท่ีใช้ในงานวิจัย            วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
   - ประชุมพิจารณาร่างแบบสอบถาม 

  
อยู่ระหว่างด าเนินงาน 

    
เครือข่าย 14สถาบัน 

5. เก็บข้อมูล            เครือข่าย 14สถาบัน 

6. วิเคราะห์ข้อมลู            เครือข่าย 14สถาบัน 

7. อภิปราย/สรุปผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลยัเครือข่าย 

           
เครือข่าย 14สถาบัน 

8.อภิปราย/สรปุผลการวิจยัภาพรวม            มรภ.วไลยอลงกรณ ์

9. ท ารูปเล่ม/เผยแพร่ เป็นภาพรวม
ของทุกสถาบัน 

           
มรภ.วไลยอลงกรณ ์

 



 

รายงานการประชุม  
การวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ๑๓ สถาบัน 

(คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖) 
วันอังคารที่  ๑๗  ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๓ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

................................................................................. 
ผู้เข้าประชุม         

๑.   ผศ.รท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
๒.   ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓.   ผศ.อิงอร  ต้ันพันธ์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๔.   อ.ธงชัย  จะริบรัมย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๕.   อ.สมสมัย  เจริญสุข   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
๖.   น.ส.สุรีย์  วงศ์อกนิษฐ์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๗.   นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
๘.   อ.พรชัย  ไชยเสนา   มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
๙.   อ.ดาเรศ  วีระพันธ์      มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
๑๐. น.ส.ศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
๑๑. น.ส.วราภรณ์  โพธิ์งาม   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๑๒. น.ส.อัมพร  พลไชย   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
๑๓. ผศ.ส าราญ  ทองเล็ก   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
๑๔. อ.พรจักรี  พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
๑๕. อ.จงกลณี  อัศวเดชก าจร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑๖. อ.สุชาดา    ไชยหงษ์             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
๑๗. อ.พัชร  พิลึก    วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๑๘. อ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ  วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๑๙. นางพิกุล   สุกัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒๐. น.ส.นรีกานต์   ภูมิคงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๒๑. น.ส.เนตรชนก   สีรับขวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น. 
          

ระเบียบวาระที่ ๑  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี  เกียรติศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 
 ตามท่ีประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันอังคารท่ี  
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มีมติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  
การท าวิจัยเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ๑๓ สถาบัน เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 
  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
          ๒.๑ พิจารณาหัวข้องานวิจัย 

 ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.สิตา ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี แจ้ง ท่ีประชุมถึงร่างหัวข้องานวิ จัย 
ท่ีมหาวิทยาลัยเครือข่ายส่งเข้ามาเพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาจ านวน ๓ เรื่อง ดังนี้ 
  ๑. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยในกลุ่มเครือข่าย 
เสนอโดยมหาวิทยาลัยเซนจอห์น 
  ๒. การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพของบุคลากร ๑๓ สถาบัน เสนอโดยวิทยาลัย 
ราชพฤกษ์  
  ๓. การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพ ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา เสนอโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุมได้พิจารณาร่างหัวข้อวิจัยท้ัง ๓ เรื่อง โดยพิจารณาท้ังในแง่ของการน าผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาปรับปรุงงานประกันคุณภาพการศึกษา และความเหมาะสมของกรอบเวลาในการด าเนินงาน หลังจาก
การอภิปราย ท่ีประชุมมีมติเลือกหัวข้อวิจัย เรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพของบุคลากร ๑๓ 
สถาบันของวิทยาลัยราชพฤกษ์ และท่ีประชุมได้ขอให้มีการปรับเปล่ียนหัวข้อวิจัย เป็นเรื่อง การรับรู้และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ เพื่อความเหมาะสม ลักษณะของงานวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจเครื่องมือท่ีใช้
เป็นแบบสอบถาม โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๑. เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
๒. เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร 
๔. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อคะแนนการประเมินคุณภาพ 

 
 ๒.๒ วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 ท่ีประชุมมีมติให้ทุกมหาวิทยาลัยใช้หัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ และกรอบการท าวิจัยรูปแบบเดียวกัน ในการเก็บ
ข้อมูลให้แต่ละมหาวิทยาลัยเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยตนเองด้วยวิธีการเดียวกัน เมื่อด าเนินการ
แล้วเสร็จ ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์น าผลการวิเคราะห์ของมหาวิทยาลัยเครือข่ายแต่ละแห่งมาสรุปเป็น
ภาพรวมของ มหาวิทยาลัยเครือข่ายท้ัง ๑๓ แห่ง และด าเนินการจัดท ารูปเล่มวิจัยเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่างๆ 



 

 

๒.๓ งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานวิจัย 
 ทุกมหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลของตนเอง ส าหรับ
งบประมาณกลางในการจัดประชุมและท ารูปเล่มภาพรวมของเครือข่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
เป็นผู้รับผิดชอบ 

๒.๔ ก าหนดปฏิทินปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบ 
ท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดกรอบการด าเนินงานวิจัย ดังนี้ ให้วิทยาลัยราชพฤกษ์ด าเนินการรีวิวเอกสาร

งานวิจัยเพิ่มเติม และสร้างเครื่องมือวิจัยเป็นร่างแบบสอบถามเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป ซึ่งก าหนดประชุม
ในวันท่ี ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. และในการประชุมครั้งหน้าขอให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือ
ผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ท่ีประชุมคัดเลือกเหลือประมาณ ๓ – ๕ คน เพื่อแต่งต้ังให้เป็นผู้เช่ียวชาญในการตรวจพิจารณาหา
ความตรง และความเช่ือมั่นของเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย เมื่อจัดท ารูปเล่มวิจัยเสร็จ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
รับหน้าท่ีน าเสนอผลงานวิ จัยให้เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบนน าไปใช้ประโยชน์ เพื่อแลกเปล่ียนกัน 
รายละเอียดกิจกรรมและกรอบเวลาในการด าเนินการวิจัยดังตาราง 

กิจกรรม / ระยะเวลา 
๑๗ ธ.ค. 

๕๖ 
๓๑ ม.ค. 

๕๖ 
๔ ก.พ. 

๕๗ 
มี.ค. 
๕๗ 

เม.ย. 
๕๗ 

พ.ค. 
๕๗ 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. พิจารณาหัวข้องานวิจัย       มรภ.วไลยอลงกรณ ์
๒. ทบทวนเอกสาร       วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๓. เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย       วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
๔. ประชุมพิจารณาร่างเครื่องมือ       มรภ.วไลยอลงกรณ ์
๕. เก็บข้อมูล       เครือข่าย ๑๓ สถาบัน 
๖. วิเคราะห์ข้อมูล       เครือข่าย ๑๓ สถาบัน 

๗. อภิปราย/สรุปผลการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยเครือข่าย 

      เครือข่าย ๑๓ สถาบัน 

๘.อภิปราย/สรุปผลการวิจัยภาพรวม       มรภ.วไลยอลงกรณ ์
๙. ท ารูปเล่ม/เผยแพร่ เป็นภาพรวม
ของทุกสถาบัน 

      มรภ.วไลยอลงกรณ ์

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองอื่น ๆ 
       - 
 

ปิดประชุมเวลา ๑๕.๑๕ น. 
 
 
    นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา 

   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม  
การวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 13 สถาบัน 

(คร้ังที่ 2/2556) 
วันอังคารที่  12  กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 13.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  

................................................................................. 
ผูเ้ข้าประชุม         

1.   ผศ.รท.หญิงวิภาวี   เกียรติศิริ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ประธานท่ีประชุม  
2.   ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  เลขานุการ 
3.   รศ.ดวงตา  สราญรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
4.   ผศ.ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก 
5.   น.ส.รุ่งอรุณ จิตคงกาล  มหาวิทยาลัยเกริก 
6.   น.ส.ขวัญสุดา  เฮงสมบูรณ์  มหาวิทยาลัยเกริก 
7.   น.ส.โสรยา  โส๊ะเหล๊า   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
8.   อ.ธงชัย  จะริบรัมย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
9.   อ.สมสมัย  เจริญสุข   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
10.   น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
11. นายธเนศ  ดวงรุ่งโรจน ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
12. น.ส.สุรีย์  วงศ์อราพัษฐ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
13. อ.พงศ์ปณต  หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
14. ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
15. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
16. น.ส.อัจฉรา  หัมพานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
17. อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
18. น.ส.ศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
19. น.ส.วราภรณ์  โพธิ์งาม  มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
20. น.ส.อัมพร  พลไชย   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
21. ผศ.ส าราญ  ทองเล็ก   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
22. อ.พรจักรี  พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
23. อ.จงกลณี  อัศวเดชก าจร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
24. อ.สุชาดา    ไชยหงษ์             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
25. อ.พัชร  พิลึก    วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
26. อ.ศุภมิตร  คูศรีสุวรรณ  วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
27. นางพิกุล   สุกัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
28. น.ส.นรีกานต์   ภูมิคงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
29. น.ส.เนตรชนก   สีรับขวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
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เร่ิมประชุม เวลา 13.00 น. 
          
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี  เกียรติศิริ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
 ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุม ดังนี้ 

จากกิจกรรมช่วงเช้า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จัดโครงการบรรยายพิเศษเรื่อง เกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก สมศ.รอบส่ี โดย ดร.ฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ กรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ซึ่งมีมหาวิทยาลัย
เครือข่าย และมหาวิทยาลัยใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟั งร่างเกณฑ์การประเมินรอบส่ี แต่ละสถาบันมีข้อค าถาม 
ข้อเสนอแนะต่างๆ ในครั้งนี้ท่านวิทยากรจะน ากลับไปพิจารณาต่อไป 
  
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรังรองรายงานการประชุม 
          - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 1/2556 เมื่อวันอังคารท่ี  17  ธันวาคม 2556 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 3.1 ร่างแบบเสนอโครงการวิจัย 
  อาจารย์พัชร พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ น าเสนอร่างแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา
ปรับแก้ไขในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  3.1.1 ช่ือโครงการวิจัย 
 อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาปรับหัวข้อเป็น  

เรื่อง การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัย  โดยท่ีประชุม
เห็นชอบ 

3.1.2 บทน า ไม่มีการแก้ไข 

3.1.3 ค าถามการวิจัย 
ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก เสนอแนะให้ปรับวัตถุประสงค์ และปรับข้อ

ค าถามการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตามท่ีประชุมมีมติครั้งท่ีแล้ว ดังนี้ 
1) เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
2) เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ของ ระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อคะแนนการประเมิน คุณภาพ 
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  3.1.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 

มติท่ีประชุมสรุปว่า ควรเพิ่มกรอบการวิจัย ตัวแปรตาม ผลคะแนนการประเมินของมหาวิทยาลัย 
ปรับแกก้รอบแนวคิดการวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3.1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ ในท่ีประชุมสรุปให้ตัดนิยามศัพท์ท่ีไม่จ าเป็นออก สรุปให้เขียนค านิยามศัพท์
เฉพาะในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. การประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การรับรู้การรับการประกันคุณภาพการศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. บุคลากร  
5. ต าแหน่งบริหาร  
 
3.1.6 วิธีด าเนินการวิจัย  

ท่ีประชุมเสนอให้หาจ านวนกลุ่มตัวอย่างโดยการค านวณสูตรจากของ Taro Yamane 

การมีส่วนร่วม 
การประกันคณุภาพการศกึษา 

1) การวางแผน 
2) การปฏิบัติ 
3) การตรวจสอบ 
4) การปรับปรุงแก้ไข 

คะแนนผลการประเมินคณุภาพ 

1) คะแนนผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามองค์ประกอบคุณภาพ 
2) คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก 

การรบัรูก้ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

1) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2) ตามตัวบ่ง ช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
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3.1.7 ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเครื่องมือ  
ท่ีประชุมมีมติเลือกผู้เช่ียวชาญพิจารณาเครื่องมือ ดังนี้ 
1) อ.ดร.วารุณี  ลัภนโชคดี   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
3) รศ.ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
4) รศ.ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ มหาวิทยาลัยเกริก 
5) อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 
โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม รับผิดชอบท าหนังสือเชิญ ออกในนามประธานเครือข่ายประกันคุณภาพ

การศึกษา 13 สถาบัน  

3.2 ร่างแบบสอบถาม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยโทหญิงวิภาวี  เกียรติศิริ  ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมระดมความคิดเห็น

พิจารณาแบบสอบถาม มติท่ีประชุมสรุปได้ดังนี้ 
     ส่วนท่ี 1  ข้อมูลทางประชากรศาสตร์ผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 
   □ (1) ชาย   □ (2) หญิง 
    2. ระดับการศึกษา 
   □ (1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  □ (2) ระดับปริญญาตรี 
    □ (3) ระดับปริญญาโท  □ (4) ระดับปริญญาเอก 
   □ (5) อื่นๆ โปรดระบุ………….………………. 

3. ประเภทบุคลากร 
   □ (1) บุคลากรสายวิชาการ □ (2) บุคลากรสายสนับสนุน 
   4. จ านวนครั้งท่ีได้รับความรู้เรื่องประกันคุณภาพ 

□ (1) ไม่เคยได้รับความรู้  □ (2) 1 - 3 ครั้ง   
□ (3) 4 - 6 ครั้ง   □ (4) 7 – 9 ครั้ง   
□ (5) 10 ครั้งขึ้นไป 

5. ต าแหน่งทางวิชาการ 
   □ (1) อาจารย์   □ (2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   □ (3) รองศาสตราจารย์  □ (4) ศาสตราจารย์ 
   □ (5) ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

6. ต าแหน่งบริหาร 
   □ (1) ผู้บริหารระดับสถาบัน (อธิการบดี, รองอธิการบดี, ผู้ช่วยอธิการบดี) 

□ (2) ผู้บริหารระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก/ศูนย์ 
   □ (3) ไม่มีต าแหน่งบริหาร 

7. อายุงาน………………ปี 
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 ส่วนท่ี 2  ประเด็นการรับรู้ ท่ีประชุมได้พิจารณาระดับการให้ตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
   5  หมายถึง การรับรู้ระดับมากท่ีสุด 
   4  หมายถึง การรับรู้ระดับมาก 
   3  หมายถึง การรับรู้ระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง การรับรู้ระดับน้อย 
   1  หมายถึง การรับรู้ระดับน้อยท่ีสุด 

ประเด็นการรับรู้ 
ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 

1. ท่านรับรู้งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และหน่วยงาน      

2. สถาบันของท่านส่งเสริมให้มีการท างานวิจัย และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในการท า
วิจัยอย่างต่อเน่ือง 

     

3. สถาบันของท่านช้ีแจงแผนกลยุทธ์ของสถาบันด้านการบริหารจัดการให้กับบุคลากรทุกคน      

4. สถาบันของท่านช้ีแจงแผนการผลิตบัณฑิต แผนการให้บริการนักศึกษาแก่บุคลากรทุกคน       

5. สถาบันของท่าน มีการส่งเสริมการท ากิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับ
นักศึกษา และบุคลากร 

     

6. สถาบันของท่านให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยยึดตาม
หลักเกณฑ์ และตัวบ่งช้ีของคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) และส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) สมศ. 

     

7. ท่านได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากการประชุม อบรม สัมมนา 
ภายในสถาบัน 

     

8. ท่านได้รับความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จากการประชุม อบรม สัมมนา 
ภายนอกสถาบัน 

     

9. ท่านรับรู้ถึงระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ว่ามีไว้เพื่อตรวจสอบ 
วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการด าเนินการตามตัวบ่งช้ี และมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทาง
พัฒนามาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

     

10. ท่านให้ความส าคัญในภาพรวมกับระดับการประกันคุณภาพของสถาบันของท่าน      
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  ส่วนท่ี 3  ประเด็นการมีส่วนร่วม 

5  หมายถึง   การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง   การมีส่วนร่วมระดับมาก 
  3  หมายถึง   การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
  2  หมายถึง   การมีส่วนร่วมระดับน้อย 
  1  หมายถึง   การมีส่วนร่วมระดับน้อยท่ีสุด 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

1.การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 

1.1 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน      

1.2 ท่านมีส่วนร่วมในวางแผนการประชุม และถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน ให้กับบุคลากร 

     

1.3 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนาอาจารย์ งานวิชาการและบุคลากรของ
สถาบัน/หน่วยงาน 

     

1.4 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริการวิชาการของสถาบัน/หน่วยงาน      

1.5 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนงานวิจัย และพัฒนาของสถาบัน/หน่วยงาน      

1.6 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา      

1.7 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนงาน และจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของ
สถาบัน/หน่วยงาน 

     

1.8 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนานักศึกษาตามเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ตามท่ี
สถาบัน/หน่วยงานก าหนด 

     

1.9 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาบุคลากรตามเอกลักษณ์ และ อัตลักษณ์ ตามท่ี
สถาบัน/หน่วยงานก าหนด 

     

1.10 สถาบันการศึกษาของท่านให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากรทุก
คน และนักศึกษามีส่วนร่วม เกี่ยวกับการวางแผนงานต่าง ๆ ของสถาบัน 

     

2.การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.1 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.2 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานการพัฒนาอาจารย์ตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

2.3 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว ้

     

2.4 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวจัิย และพัฒนาตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว ้

     

2.5 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมนักศึกษาตามแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.6 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสถาบันตามแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.7 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ตามแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.8 ท่านมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานโครงการ/กิจกรรมตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.9 ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาให้ปฏิบัติตามโครงการ/กิจกรรมตามแผนกล
ยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว้ 

     

2.10 สถาบันการศึกษาของท่านให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามโครงการ และกิจกรรม ตามแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน/หน่วยงาน ก าหนดไว ้

     

3.การตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3.1 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.2 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานการพัฒนาอาจารย์ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.3 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานการบริการวิชาการท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.4 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานงานวิจัย และพัฒนาท่ีเกิดจากการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.5 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานการจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.6 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

3.7 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานบริหารจัดการด้านต่าง ๆท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงานก าหนดไว้ 

     

3.8 ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการ/กิจกรรมตาม อัตลักษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน
ก าหนดไว้ 

     

3.9 ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาในการตรวจสอบงานโครงการ/กิจกรรม ต่าง 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีเกิดจากการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

     

3.10 สถาบันการศึกษาของท่านให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานโครงการ/กิจกรรม ท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
ตามแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน 

     

4.การน าผลการประกันคุณภาพการศึกษามาวางแผนพัฒนา 

4.1 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
น ามาวางแผนพัฒนาหน่วยงาน และสถาบันของท่าน  

     

4.2 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อน ามา
วางแผนพัฒนาอาจารย์ในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.3 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อมา
วางแผนพัฒนาการบริการวิชาการ ในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.4 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของงานวิจัย
และพัฒนามาวางแผนพัฒนาในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.5 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ของการจัด
กิจกรรมนักศึกษามาวางแผนพัฒนาในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.6ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของการจัด
กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาวางแผนพัฒนาในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.7 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของโครงการ 
/กิจกรรมของสถาบัน มาวางแผนพัฒนาในหน่วยงาน และสถาบันของท่าน 

     

4.8 ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาโครงการ    
/กิจกรรมตามอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ มาวางแผนพัฒนาในหน่วยงาน และสถาบัน
ของท่าน 

     

4.9 ท่านมีส่วนร่วมในการสนับสนุนนักศึกษาในการน าผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง มาวางแผนพัฒนางานกิจการ
นักศึกษาของสถาบัน 
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ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

4.10 สถาบันการศึกษาของท่านให้ความส าคัญ ส่งเสริม และสนับสนุนให้บุคลากร และ
นักศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มาวางแผนพัฒนาระดับสถาบัน  

     

 
  อาจารย์ อ.พัชร  พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ ได้แจ้งท่ีประชุมว่าจะขอใช้เวลาปรับแก้แบบสอบถาม 1 วัน  
และส่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ฯ เพื่อประสานส่งให้ผู้เช่ียวชาญพิจารณาเครื่องมือ ส่วนมหาวิทยาลัย 
ศรีปทุมรับผิดชอบเรื่องการท าหนังสือถึงผู้เช่ียวชาญ โดยมีก าหนดส่งหนังสือออก ในวันจันทร์ท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2557 
และก าหนดให้ผู้เช่ียวชาญส่งคืนภายใน 1 สัปดาห์ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 

อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง ก าหนดการโครงการอบรม
บริหารความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา วันท่ี 12 มีนาคม 2557 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
จันทรเกษม จ านวน 120 คน โดยให้สมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมอบรม สถาบันละประมาณ 10 คน ค่าลงทะเบียนคนละ 
200 บาท รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดการประชุมวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 3 ปีการศึกษา 
2556 ในวันพุธท่ี 12 มีนาคม 2557 เวลา  13.30 – 16.00 น. สถานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ส าหรับห้อง
ประชุมจะแจ้งให้ทุกมหาวิทยาลัยทราบในภายหลัง 
 
ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 
 
 
 
 
 
 

   นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม  
การวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 13 สถาบัน 

(คร้ังที่ 3/2556) 
วันพุธท่ี  12 มีนาคม 2557  เวลา 13.30-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย  ช้ัน 4  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
................................................................................. 

 

ผูเ้ข้าประชุม         
1.   ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ประธานท่ีประชุม 
2.   รศ.ดวงตา  สราญรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
3.   ผศ.ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก 
4.   อ.สมสมัย  เจริญสุข   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.   อ.ธงชัย  จะริบรัมย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6.   น.ส.โสรยา  โส๊ะเหล๊า   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
7.   น.ส.วิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8.   น.ส.สุรีย์  วงศ์อราพัษฐ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.   อ.พงศ์ปณต  หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
10. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
11. น.ส.อัจฉรา  หัมพานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
12. อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
13. น.ส.ศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
14. ผศ.ส าราญ  ทองเล็ก   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
15. อ.พัฒนกฤษต์ิ ตระกูลฉวี    มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
16. อ.ธัชชัย อินทะสุข            มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
17. อ.ดร. เอกธิป สุขวารี   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
18. อ.พรจักรี  พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
19. อ.จงกลณี  อัศวเดชก าจร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
20. อ.สุชาดา    ไชยหงษ์             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
21. อ.พัชร  พิลึก    วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
22. อ.พนิดา  วัชระรังสี   วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
23. น.ส.นรีกานต์   ภูมิคงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
24. น.ส.เนตรชนก   สีรับขวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
  

ผู้ลาประชุม 
 1.  นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  ผศ.อิงอร  ต้ันพันธ์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 3.  ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 4.  อ.วราภรณ์  โพธิ์งาม   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 5.  น.ส.อัมพร  พลไชย   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
 6.  ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
          
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
         ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
          - รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 2/2556 เมื่อวันพุธที ่12  กุมภาพันธ์  2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
  พิจารณาปรับแก้ไขกรอบแนวคิดการวิจัย และแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญ 4 ท่านคือ 

1) รศ.ดร.ภาวิณี  ศรีสุขวัฒนานันท์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
2) รศ.ดร.บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ์  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
3) รศ.ดร.วิไลลักษณ์  รัตนเพียรธัมมะ มหาวิทยาลัยเกริก 
4) อ.ดร.สุเทพ  บุญซ้อน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ 

  อาจารย์พัชร พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ น าเสนอกรอบแนวคิดการวิจัยท่ีปรับแก้ไขใหม่หลังจากได้รับ
ข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณา ดังนี้ 

กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรบัรูก้ารประกนัคณุภาพการศกึษา 

1) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของส านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  
2) ตามตัวบ่ ง ช้ีและเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) 
 

การมีส่วนร่วม 
การประกันคณุภาพการศกึษา  

1) การวางแผน 
2) การปฏิบัติ 
3 ) การตรวจสอบ 
4) การปรับปรุงแก้ไข 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
1) เพศ 
2) ระดับการศึกษา  
3) ต าแหน่งงานใน

สถานศึกษา  
4) ต าแหน่งทางวิชาการ 
5) อายุงาน  
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อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งท่ีประชุมว่า อาจารย์ ดร.วารุณี ลัภนโชคดี 
ผู้เช่ียวชาญได้เสนอแนะ ใหใ้ช้ประชากรศาสตร์เป็นตัวแปรอิสระ  
 นางสาววิไลรัตน์ วิริยะวิบูลย์กิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ช้ีแจง เรื่อง การปรับกรอบแนวคิดการวิจัย ถ้า
ปรับกรอบนแวคิดการจัยตามท่ีอาจารย์พัชร พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ น าเสนอ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คงไม่
สะดวกจะร่วมท าวิจัยด้วย เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่ และมีการท าวิจัยลักษณะนี้ไปแล้ว งานวิจัยท่ีจะท านี้อาจไม่
สามารถตอบความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หากใช้แบบสอบถามเดียวกัน อาจจะไม่ตอบส่ิงท่ีอยากรู้ 
เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยมีบริบท ความเป็นมาท่ีต่างกัน และเสนอให้เป็นไปตามท่ีประชุมส่วนใหญ่เพื่อด าเนินการต่อ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก เพิ่มเติมว่า มหาวิทยาลัยเกริกก็มกีารท า
วิจัยลักษณะนี้มาแล้ว แต่ต้องการให้มีงานวิจัยของเครือข่ายในรูปของสถาบัน เพื่อต่อยอดงานวิจัยของเครือข่ายใน
อนาคตซึ่งจะได้ประโยชน์มากขึ้น  
 อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอให้ท าวิจัยตามกรอบแนวคิดท่ีปรับใหม่เพื่อให้มี
งานวิจัยของเครือข่ายในเบื้องต้น ในกรณีมหาวิทยาลัยเกษตร สามารถท าวิจัยนี้ร่วมกับเครือข่ายเพื่อน าผลวิจัยไป
เปรียบเทียบกับวิจัยของเดิมท่ีเคยท าไว้แล้ว โดยใช้แบบสอบถามรูปแบบเดียวกันกับเครือข่าย เพื่อสามารถวิเคราะห์
เปรียบเทียบในภาพรวมเครือข่ายได้   

อาจารย์ ดร. เอกธิป สุขวารี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เสนอแนะให้ปรับข้อค าถามในแบบสอบถามให้
เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และสมศ. ในแต่ละองค์ประกอบ 
 อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอให้ปรับช่ือเรื่องวิจัยเป็น การรับรู้และการมีส่วน
ร่วมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของบุคลากร ส าหรับลักษณะแบบสอบถามเสนอให้ข้อค าถามการรับรู้ และ
การมีส่วนร่วมเป็นข้อค าถามเดียวกัน 

มติท่ีประชุมสรุปว่า เห็นควรให้ปรับช่ือเรื่องตามท่ีอาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร เสนอและปรับข้อค าถาม
แบบสอบถามแบ่งตามองค์ประกอบ 9 ด้าน โดยใช้ค าถามการรับรู้ และการมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกัน 

กรอบเวลาการท าวิจัย 
มติท่ีประชุมสรุปว่า เล่ือนก าหนดเวลาการท าวิจัยให้แล้วเสร็จหลังเดือนพฤษภาคม เพื่อได้งานวิจัยท่ีมี

คุณภาพมากท่ีสุด  
อาจารย์พงศ์ปณต  หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าสามารถน า

ผลงานวิจัยของเครือข่ายไปเผยแพร่ โดยน าเสนอเข้าท่ีประชุมเครือข่ายภาคกลางตอนบน ภายในเดือนตุลาคม หรือ
ภายในส้ินปีงบประมาณ 

แนวปฏิบัติที่ดี 
รศ.ดวงตา  สราญรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ เสนอให้จัดท ารูปเล่มรายงานกระบวนการท าแนว

ปฏิบัติท่ีดี 
มติท่ีประชุมสรุปว่า แต่ละสถาบันด าเนินการของตนเอง 

โครงการวิจัย 
อาจารย์พัชร  พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ รับผิดชอบปรับเค้าโครงการวิจัย และแบบสอบถามให้ท่ีประชุม

พิจารณาครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557  
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ เรื่อง โครงการอบรมบริหาร

ความเส่ียงในสถาบันอุดมศึกษา ผู้เข้าร่วมอบรบซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเดิมจ านวน 120 คน เสีย
ค่าลงทะเบียน 200 บาท และผู้ด าเนินงานจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายเดิมจ านวน 30 คนไม่เสียค่าลงทะเบียน  
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ส าหรับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยเทพสตรีซึ่งเข้าร่วมเครือข่ายเพิ่มเติมภายหลัง ขอให้เสียค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วม
อบรมครั้งนี้ 

ท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดการประชุมวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 4 ปีการศึกษา 
2556 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา  13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย  ช้ัน 4  อาคารส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 

 

ปิดประชุมเวลา 15.35 น. 
 
 
 

   นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม  
การวิจัยเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ของเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 14 สถาบัน 

(คร้ังที่ 4/2556) 
วันพุธท่ี  23 เมษายน 2557  เวลา 13.30-16.30 น.  

ณ ห้องประชุมมานิจ ชุมสาย  ช้ัน 4  อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
................................................................................. 

 

ผูเ้ข้าประชุม         
1.   ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ประธานท่ีประชุม 
2.   รศ.ดร.ดวงตา  สราญรมย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
3.   ผศ.ดร.เพ็ญประภา  ภัทรานุกรม มหาวิทยาลัยเกริก 
4.   อ.สมสมัย  เจริญสุข   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
5.   อ.ธงชัย  จะริบรัมย์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
6.   น.ส.โสรยา  โส๊ะเหล๊า   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
7.   น.ส.สุรีย์  วงศ์อราพัษฐ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
8.   นายธเนศ  ดาวรุ่งโรจน์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
9.   อ.พงศ์ปณต  หาญพิพัฒน์พงศา มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 
10. ผศ.ดร.สันทนา วิจิตรเนาวรัตน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
11. น.ส.ประภาพร  เสตะปุระ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
12. น.ส.อัจฉรา  หัมพานนท์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
13. อ.รัชฎาพร  วงษ์โสพนากุล  มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
14. น.ส.ศิริขวัญ  ยิ่งเจริญ   มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
15. ผศ.ดร.ศศิธร  วชิรปัญญาพงศ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
16. อ.วราภรณ์  โพธิ์งาม   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
17. น.ส.อัมพร  พลไชย   มหาวิทยาลัยปทุมธานี 
18. อ.ดร. เอกธิป สุขวารี   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
19. อ.พรจักรี  พิริยะกุล   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
20. นางสาวศศธร ชินชู   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
21. อ.จงกลณี  อัศวเดชก าจร  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
22. อ.สุชาดา    ไชยหงษ์             มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
23. อ.พัชร  พิลึก    วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
24. น.ส.นรีกานต์   ภูมิคงทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
25. น.ส.เนตรชนก   สีรับขวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
 
 

ผู้ลาประชุม 
 1.  นางสาววิไลรัตน์  วิริยะวิบูลย์กิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 2.  ผศ.อิงอร  ต้ันพันธ์   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 
 3.  ผศ.ดร.โองการ  วณิชาชีวะ  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
 4.  ผศ.ส าราญ  ทองเล็ก   มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
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เร่ิมประชุม เวลา 13.30 น. 
          
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
         ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประธานท่ีประชุมได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมและเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
  

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 
          รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 3/2556 เมื่อวันพุธที่  23 เมษายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
   ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 
 
 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย  

 จากการอภิปรายเกี่ยวกับกรอบแนวคิดการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามวงจรคุณภาพ 

1. องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามเกณฑ์ สกอ. 
2. ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของ สมศ. 
 

การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
1. องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามเกณฑ์ สกอ. 
2. ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายนอก ของ สมศ. 
 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 

- ระดับการศึกษา 
- ประเภทบุคลากร 
- อายุงาน 
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3.2 พิจารณาแบบสอบถามตามเกณฑ์มาตรฐาน 9 องค์ประกอบ 
 สืบเนื่องจากท่ีประชุม เตรียมความพร้อมและแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบโครงการ บริหารความเส่ียงใน
สถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 3 เมษายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ซึ่งได้มอบหมายให้
มหาวิทยาลัยเครือข่ายแต่ละแห่งร่วมกันสร้างแบบสอบถาม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 9 องค์ประกอบ โดยใช้ค าถามการ
รับรู้ และการมีส่วนร่วมท่ีสอดคล้องกัน ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1, 8, 9  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
องค์ประกอบท่ี 2 (2.1-2.4), สมศ.14   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกริก 
องค์ประกอบท่ี 2 (2.5-2.8), สมศ.1-4  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 
องค์ประกอบท่ี 3, 6  มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
องค์ประกอบท่ี 4  วิทยาลัยราชพฤกษ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 
องค์ประกอบท่ี 5  มหาวิทยาลัยปทุมธานี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์   
องค์ประกอบท่ี 7  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ 
 มหาวิทยาลัยเครือข่ายน าเสนอร่างแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเพื่อให้ท่ีประชุมได้พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
ตามรายองค์ประกอบ 

อาจารย์พัชร  พิลึก วิทยาลัยราชพฤกษ์ น าข้อค าถามจากทุกสถาบัน ไปปรับให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน เมื่อ
แล้วเสร็จ จะด าเนินการส่งให้ ผศ.ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประธานท่ีประชุมและ 
อาจารย์จงกลณี  อัศวเดชก าจร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ช่วยพิจารณาเพื่อส่งให้ทุกสถาบันก่อนเข้าร่วมประชุมครั้งต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองอื่นๆ 
ท่ีประชุมได้พิจารณาก าหนดการประชุมวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 5 ปีการศึกษา 

2556 ในวันศุกร์ท่ี 23 พฤษภาคม 2557 เวลา  10.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ท้ังนี้ ฝ่ายประสานงาน
แจ้งห้องประชุมไปยังแต่ละสถาบันต่อไป 

อ.ดร. เอกธิป สุขวารี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้แจ้งท่ีประชุมว่า วันอังคารท่ี 6 พฤษภาคม 2557 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดประชุมประชาพิจารณ์ เรื่อง ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุรภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สถานท่ีจัด มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (สถานท่ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลง) 

 

ปิดประชุมเวลา 14.45 น. 
 
 
 

   นางสาวเนตรชนก  สีรับขวา 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 
 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิตา   ทิศาดลดิลก 
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                    
 



แบบเสนอโครงการวิจัย 
 
ชื่อโครงการวิจัย  
(ภาษาไทย)  การรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัย
ราชพฤกษ ์
(ภาษาอังกฤษ) Perception and Participation Quality Assurance in Higher Education of 
Ratchaphruek College 
คณะผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการ)  

ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวพนิดา วัชระรังษี 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Miss. Panida Vashararangsi 
คุณวุฒิทางการศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ต าแหน่ง อาจารย์ 
สถานที่ท างาน (ระบุคณะ และ สาขา) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย (หรือความช านาญ)  
ประวัติการได้รับ สภาพปัจจุบัน และความคาดหวังในการจัดการความรู้ ด้านประกันคุณภาพ

การศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เครือข่ายเบญจมิตร 
ผลงานวิจัยที่พิมพ์เผยแพร่  
รายชื่อผู้ร่วมโครงการ -นายพัชร พิลึก 
ชื่อและประวัติที่ปรึกษา ดร.ศิรินันท์ กฤษณะจินดา 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การพัฒนาคุณภาพของงานด้านการศึกษาในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และมีความ
ชัดเจนอย่างเป็นระบบ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 มาตรา 47 ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบประกันคุณภาพภายนอก และมาตรา 48 
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือ
ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย
ต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก จึงได้ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกทุก 5 ปี 
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ระบุว่าภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี  4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต 
การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตาม
ภารกิจทั้ง 4 ประการซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมี
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ปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น
สิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต
ภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของ
ประเทศในระยะยาว 2) ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา 3) สถาบันอุดมศึกษามี
ความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความม่ันใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล 
การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับ
ท้องถิ่นและชุมชน 4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 5) สังคม
ต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation) มีความโปร่งใส 
(transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ (accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 6) 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545 ก าหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา 7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2549 เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ
หน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาเมื่อวันที่  12 
พฤศจิกายน 2551 เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมและก ากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตาม
ประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม 9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาได้ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เมื่อ
วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
และเพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2553, หน้า 1) จึงจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ กล่าวคือ เร่งรัดการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ในส่วนการจัดการศึกษาของแต่ละมหาวิทยาลัย ก็
ต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้ตามมาตรฐานดังกล่าว โดยมาตรฐานในระดับอุดมศึกษา เน้นการวัดคุณภาพของ
ประสิทธิผล  การบริหาร การจัดการการเรียนรู้ และการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา แต่สภาพ
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของหลายมหาวิทยาลัยพบว่า  ยังมีปัญหาในด้านความรู้
ความเข้าใจในงานด้านการประกันคุณภาพ ซึ่งส่งผลต่อผลการประกันคุณภาพการศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ฉวีวรรณ บุญคุ้ม (2005) ของมหาวิทยาลัยยอร์ค ที่ได้ศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้แสดงให้เห็นว่าการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ต้องการเพ่ิม
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกันคุณภาพ ซึ่งท าให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่ง
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ยังมีความเข้าใจในด้านการประกันคุณภาพยังไม่มากพอ นอกจากนี้อาจมาจากสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพของหน่วยงาน ทั้งของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ยังคงไม่เสถียรพอ ท าให้ต้อง
มีความเข้าใจศึกษาเรียนรู้  ตัวบ่งชี้ รวมถึงวางแผนการประกันคุณภาพให้สอดคล้องต่อเนื่องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย จะประสบ
ผลส าเร็จอย่างแท้จริงได้ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร คณะท างานการประกันคุณภาพการศึกษา และบุคลากรใน
หน่วยงานบุคลากรเหล่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา มีเจตคติท่ีดี มีความตั้งใจ เสียสละที่จะด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง (สุ
ระพงศ์ ทองพันชั่ง, 2545) นอกจากนี้ผลการศึกษาของพระมหาสาธิต เมธีจรรยาภรณ์ (2547) ที่ศึกษา
ปัญหาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอันดับแรกสุด คือ ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากร ดังนั้น จึงควรเร่งสร้างความรู้ความเข้าใจ (Knowledge and understanding) เกี่ยวกับ
ปรัชญา แนวคิดและหลักการบริหารคุณภาพอย่างแท้จริง 
 อนึ่ง จากประเด็นของความส าคัญและปัญหาดังกล่าว เครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา 15 
มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
ร่วมกัน โดยเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษานี้  เป็นผลจากการลงนามด้านการประกันคุณภาพ
ร่วมกันของสถาบันอุดมศึกษา 9 สถาบัน ในวันที่ 24 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ที่ประกอบด้วย 15 สถาบัน 
ดังนี้ 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 3) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 4) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 5) มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น 6) 
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 7) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 8) มหาวิทยาลัยเกริก 9) มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
10) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 11) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 12) มหาวิทยาลัยปทุมธานี 13) 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 14) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และ 15) สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ เครือข่ายต้องการให้เกิดการศึกษาทั้งในระดับรายสถาบันและภาพรวม เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของ
การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือน าข้อมูล
ไปใช้ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
สถาบันการศึกษา คณะวิชา นักศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นจึงเกิดค าถามงานวิจัยที่ว่า 
บุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง 15 สถาบัน มีการรับรู้ และมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างไร ทั้งด้านการวางแผน การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบ และการด าเนินการ ตามเกณฑ์ตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เพ่ือส่งเสริมให้การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลในการด าเนินการ และช่วย
ผลักดันให้การพัฒนาคุณภาพของสถาบันการศึกษาเกิดประโยชน์ต่อสังคม และชุมชนต่อไป 
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ค าถามการวิจัย 
1. บุคลากรด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วม

การประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบคุณภาพอย่างไร 
2. คุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัยราชพฤกษ์มีความสัมพันธ์

กับระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมอย่างไร 
 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมตามองค์ประกอบคุณภาพ ของบุคลากรด้าน
การประกันคุณภาพวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัย
ราชพฤกษ์ กับระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา ตามองค์ประกอบ
คุณภาพ 
 3. ศึกษาความสัมพันธ์ของระดับการรับรู้ กับระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 
สมมติฐานการวิจัย  
 ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของคุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรด้านการประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยราชพฤกษ์ กับระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วม ผู้วิจัยได้ก าหนดสมมติฐาน ดังนี้ 
 1. คุณลักษณะส่วนบุคคล บุคลากรด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความสัมพันธ์
กับการรับรู้และการมีส่วนร่วม 
 2. การรับรู้ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมด้านการประกันคุณภาพ  
 
ประโยชน์ของงานวิจัย 
 1. ได้ทราบถึงระดับการรับรู้ และระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 2. ได้ทราบข้อมูลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของคุณลักษณะส่วนบุคคลของบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยราชพฤกษ์ กับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกัน
คุณภาพ 
 3. น าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เชิงนโยบาย ของรูปแบบของการรับรู้และการมีส่วน
ร่วม การจัดการความรู้ ด้านประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
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ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือให้การศึกษาครั้งนี้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ ผู้วิจัยจึงก าหนดขอบเขตการวิจัย
ไว้ดังนี้ 
  ขอบเขตด้านประชากร ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรทางการศึกษาของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จ านวนทั้งสิ้น 264 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 149 คน และสาย
สนับสนุนวิชาการ จ านวน 115 คน 
  ขอบเขตด้านเนื้อหา การศึกษาทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมีการรับรู้และการมีส่วน
ร่วม การประกันคุณภาพการศึกษา และวงจรคุณภาพ เท่านั้น  
 ตัวแปรอิสระ 
  คุณลักษณะส่วนบุคคล จ านวน 4 ตัวแปร ได้แก่ คณะ/สังกัด ระดับการศึกษา ประเภท
บุคลากร อายุงาน  
 ตัวแปรตาม 
  การรับรู้ คือการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 
  1.1 การรับรู้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 องค์ประกอบ 
  1.2 การรับรู้ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 3 กลุ่มพ้ืนฐาน 20 ตัวบ่งชี้ 
   การมีส่วนร่วม คือการมีส่วนร่วมกับงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ใน
องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ตามวงจรคุณภาพ 
  2.1 การวางแผน 
  2.2 การปฏิบัติ 
  2.3 การตรวจสอบ 
  2.4 การปรับปรุงแก้ไข 
  ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย 6 เดือน คือ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 
2557 – 31 ตุลาคม 2557 
  ขอบเขตด้านสถานที่ วิทยาลัยราชพฤกษ์ ต าบลบางขนุน อ าเภอบางกรวย จังหวัด
นนทบุรี  
 6.7 ข้อตกลงเบื้องต้น การศึกษา การรับรู้และการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ จะท าการศึกษาเฉพาะบุคลากรวิทยาลัยราชพฤกษ์ เท่านั้น 
 6.8 ข้อจ ากัดของการวิจัย – ไม่มี – 
 6.9 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
การศึกษาจากภายใน และภายนอก เพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และสาธารณชนได้มั่นใจใน
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คุณภาพการศึกษา โดยมีขั้นตอนดังนี้ การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การก าหนด
จุดมุ่งหมายของการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการสร้างเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
และ การบริหารจัดการโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ การปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา หมายถึงการด าเนินการตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้วางไว้ เพ่ือให้งานที่
ก าหนดเป็นไปตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ การตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา  หมายถึง
วิธีการในกาประเมินโดยอาศัยเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติการตามแผนการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการปรับปรุงแก้ไขการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การน าผลการประเมิน ปัญหา
และ ข้อขัดขวางของโครงการกิจกรรมการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษา มาปรับปรุงแก้ไข 
และมีการจัดท าแผนพัฒนา โดยการก าหนดเป้าหมาย และวัตถุประสงค์จากข้อเสนอแนะ หรือผลการ
ประเมินมาปรับใช้ในปีถัดไป 
 การรับรู้ หมายถึง ปฏิสัมพันธ์ที่เกิดจากการสัมผัสด้วยประสาทสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้า
ภายนอก รอบตัวบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้เป็นเครือข่ายแล้วแสดงออกเป็น
ความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของแต่ละบุคคล  
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรใน
ระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิดผลประโยชน์ต่อเป้าหมายขององค์การ ในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การร่วมวางแผน 
การร่วมปฏิบัติ การร่วมตรวจสอบ และการร่วมปรับปรุงแก้ไข 
 การรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการ การเรียนรู้ และการรับรู้เกณฑ์
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา และภาระหน้าที่รับผิดชอบตามองค์ประกอบคุณภาพครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ (1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและ
งบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพตาม
องค์ประกอบคุณภาพ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายนอก ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน 
20 ตัวบ่งชี้ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)  
 การมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การเข้าร่วม หรือการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาตามวงจรคุณภาพ ดังนี้ การวางแผน 
การปฏิบัติการ การตรวจสอบการประเมินผล และการน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน ตาม
องค์ประกอบคุณภาพครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน ได้แก่ 
(1) ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนด าเนินการ (2) การผลิตบัณฑิต (3) กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา (4) การวิจัย (5) การบริการทางวิชาการแก่สังคม (6) การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (7) 
การบริหารและการจัดการ (8) การเงินและงบประมาณ และ (9) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบคุณภาพ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
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ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก ประกอบด้วยตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จ านวน 20 ตัวบ่งชี้ ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)  
 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในสถาบันการศึกษา ทั้งสายวิชาการ และสาย
สนับสนุน ซึ่งบุคลากรสายวิชาการ หมายถึง ผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนและวิจัยซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้าน
การเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรูของผู้เรียน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ในต าแหน่ง
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง บุคคล
ซึ่งท าหน้าที่สนับสนุนการศึกษา ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 
ทฤษฎีและ/หรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
การบริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เล่มที่ 127 ตอนที่ 23ก ลงวันที่ 2 เมษายน 2553 ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา สรุปได้ว่า สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องด าเนินการให้เกิดระบบประกันคุณภาพซึ่งการ
ประกันคุณภาพจะต้องด าเนินการทั้งประกันคุณภาพภายในและภายนอก โดยระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยการประกันคุณภาพภายในให้ด าเนินการ
ภายในสถาบันทุกปี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา และหน่วยงานต้นสังกัดต้องเข้า
มาติดตามตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้งในทุก 3 ปี ส่วนการประกันคุณภาพภายนอก จะท าการตรวจ
ประเมิน โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด าเนินการประเมิน ทุก 5 
ปี ตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ สมศ.ได้ก าหนดไว้  

ท าให้สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องด าเนินการบริหารการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ แม้ว่าสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ทั้งด้าน ปัจจัย
น าเข้า ได้แก่ ความเหมาะสมและความสามารถพ้ืนฐานของผู้ เรียน คุณวุฒิและศักยภาพอาจารย์  
กระบวนการ ได้แก่ มาตรฐานของหลักสูตร ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอน ความพร้อมของ
สิ่งอ านวยความสะดวก และผลผลิต ได้แก่ บัณฑิตที่มีความรู้ มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์อย่างมี
จริยธรรม (Donale, 1987, p.50; Strike, 1985) ซึ่งสิ่งที่จะท าให้เกิดคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาก็คือ 
การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน (Baumgart, 1987, p.81) ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษา จึง
เป็นการด าเนินการตามมาตรการ   หรือระบบที่สร้างความมั่นใจ พึงพอใจประทับใจ   ต่อสังคมว่า
สถานศึกษาที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน    สามารถจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ    ผู้จบการศึกษามี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้   (กรมสามัญศึกษา, 2540, หน้า 3 และ สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์, 2540, 
หน้า 1) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดังต่อไปนี้ (คู่มือการ
ประกันคุณภาพสถาบัน อุดมศึกษา, 2550, หน้า 9) 
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1. เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของคณะวิชา หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาใน
ภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ก าหนดขึ้น โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน 

2. เพ่ือให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ
น าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์  (goals) ที่ตั้ง
ไว้และเป็นสากล 

3. เพ่ือให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า ในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง 
ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ
สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

4. เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย ท าให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม  

ผลของการประกันคุณภาพการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ท าให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์ 
ดังนี้  สมศักดิ์ สินธุระเวชญ์ (2540, หน้า 3) 

1. ผู้เรียนจะมีความรู้ ความสามารถ และมีคุณลักษณะต่าง ๆ ครบตามความคาดหวังของหลักสูตร 
2. ประชาชน จะเกิดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษา แต่ละแห่งมีคุณภาพ

การศึกษาในมาตรฐานกลางเดียวกัน 
3. หน่วยงานต่าง ๆ สามารถผู้ส าเร็จการศึกษาเข้าท างานด้วยความมั่นใจ สังคม มั่นใจในการจัด

การศึกษาของสถาบันการศึกษา 
 4. สถานศึกษา มีทิศทางการจัดการศึกษาที่ชัดเจนตามมาตรฐานกลางที่ก าหนด มีระบบบริหาร
คุณภาพ ระบบควบคุมคุณภาพ มีการท างานที่เป็นมาตรฐาน ท างานเป็นทีม และมีการพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ ต้อง
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมิน
คุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์กร
มหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และประเมินผลการจัดการศึกษาเพ่ือให้มี
การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้ง ปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2553) ดังนั้น
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การประกันคุณภาพการศึกษา สามารถแบ่งได้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) การประกันคุณภาพภายใน และ 2) 
การประเมินคุณภาพภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547) 
 1) การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษาเอง หรือโดยหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษานั้น  หลักการส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
สถานศึกษาคือ เพ่ือให้สถานศึกษาได้พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา และ
เป้าหมายที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  และเป็นที่พึงพอใจต่อชุมชนและสังคม การ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายต้องท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
จัดการและการท างานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ไม่ใช่กระบวนการ
ที่แยกส่วนมาจากการด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องมีการวางแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผน ตรวจสอบและประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่องเป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน  ซึ่งสอดคล้องกับ 
Gvaramadze (2008) ที่เชื่อว่า หลักการพ้ืนฐานที่จะน าไปสู่การประกันคุณภาพภายในที่ดี  คือ  
มหาวิทยาลัยต้องมีการก าหนดภาระหน้าที่ให้ชัดเจน กระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพภายใน เชื่อในความ
แตกต่าง และยอมรับสิ่งใหม่ โครงสร้างองค์กรมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สนใจในเรื่องคุณภาพของการศึกษา
เพ่ือน า ไปสู่คุณภาพที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้วัฒนธรรมคุณภาพต้องเริ่มจากผู้น าที่มีความเข็มแข็งและ
มีกลยุทธ์ที่จะน าไปสู่เป้าหมายสูงสุดของมหาวิทยาลัย การมีส่วนร่วมจากบุคลากรภายในและการส่งเสริม
ให้วัฒนธรรมคุณภาพเป็นกระบวนการปฏิบัติงานประจ าของบุคลากร  
 2) การประกันคุณภาพภายนอก คือ การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจากภายนอก  โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรอง  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถานศึกษา การประกันภายนอกเน้นการประเมินตามสภาพเป็นจริงของ
ข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการและการบริการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องครอบคลุม
การบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้าน  การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินที่ต่อ
เนื่องมาจากการประเมินคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษา จึงเป็นการยืนยันผลของการประเมิน
ภายในที่ท าโดยสถาบันอุดมศึกษา  

ระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกันคุณภาพภายนอกมีความแตกต่าง  และมี
ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน การประกันคุณภาพภายในเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัดจะต้องด าเนินการให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร โดยบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานการศึกษาแล้วจัดท ารายงานประจ าปีเสนอผู้เกี่ยวข้อง ส่วนการประกัน
คุณภาพภายนอกเป็นงานที่ต่อเนื่องและสัมพันธ์กับการประกันคุณภาพภายใน เป็นการตรวจสอบผลการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การประกันคุณภาพภายในกับการประกันคุณภายนอกจึงสัมพันธ์เชื่อมโยง
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กันด้วยมาตรฐานการศึกษาโดยค านึงถึงหลักการส าคัญ คือ เอกภาพเชิงนโยบาย ความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติและมุ่งส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษามากกว่าการควบคุมหรือการให้คุณให้โทษ  แสดงได้ดัง
ภาพที่ 1  

ประกันคุณภาพภายนอก    ประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่มีบทบาทในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอก (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2549: 20)) 
 ระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษามีแนวคิดเพ่ือส่งเสริมและเสนอแนวทางเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยมีการด าเนินงาน 3 ขั้นตอน คือ ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบ การ
ตรวจสอบคุณภาพ  และระบบประเมินคุณภาพ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543 : 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์, 2551) 
 

- ให้การรับรองผู้ประเมินภายนอก 
-  ส่งเสริมสนบัสนุนการประกันคุณภาพภายใน 
-  ศึกษารายงานประจ าปีของสถาบัน 
-  ศึกษาเอกสารหลักฐานข้อมูล 
- ประเมินภายนอก (ตรวจเยี่ยม) 
- จัดท าข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- พัฒนาระบบและกลไกการประกัน 
  คุณภาพ  
- เตรียมพร้อมรับการประเมินภายนอก 
- พัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
   ฯลฯ 

สถาบันอุดมศึกษา 
- คณะ สถาบนั ส านัก ศูนย/์หน่วยงานเทียบเท่า 
- ภาควิชา/หน่วยงานเทียบเท่า 

สมศ.  : 
คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ 

ระดับอุดมศึกษา  

หน่วยงานต้นสังกัด 
- กระทรวงศึกษาธิการ 
- กระทรวงอื่น ๆ 

-  ด าเนินการตามภารกิจให้มีคุณภาพ 
-  จัดให้มีระบบการประกนัคุณภาพภายใน 
-  จัดท ารายงานประจ าป ี
-  ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานข้อมูล เพื่อการประเมินภายนอก 
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ระบบควบคุมคุณภาพ เป็นส่วนที่สถาบันอุดมศึกษา จะต้องจัดให้มีระบบและกลไกการควบคุม
คุณภาพภายในองค์ประกอบต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิต และต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม  เพ่ือก ากับการด าเนินงานของสถาบันให้ได้ผลตาม
ดัชนีชี้วัดคุณภาพโดยมี 3 ขั้นตอน คือ การสร้างระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาระบบ
คุณภาพ และองค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้คุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

1.การสร้างระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพ คณะหรือสถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการ
จัดระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพภายในขึ้นโดยยึดปรัชญาของสถาบัน องค์ประกอบคุณภาพและ
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพท่ีหน่วยงานต้นสังกัดก าหนด เป็นแนวทางในการจัดท าระบบและกลไก ทั้งนี้ สถาบันควร
ก าหนดให้มีหน่วยงานและคณะกรรมการที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งอาจจัดตั้ง
คณะกรรมการทั้งในระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับสาขาวิชา เพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและ
ผลักดันให้สถาบันเกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาระบบคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบคุณภาพที่เหมาะสมกับลักษณะ
ของสถาบัน และเป็นระบบที่สามารถตรวจสอบและอ้างอิงได้ หรือพิจารณาเลือกระบบคุณภาพที่เป็น
สากล แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเองหรือเป็นระบบสากลจะต้องเป็นกระบวนการบริหารจัดการที่มี
การวางแผน มีการด าเนินการควบคุม ตรวจสอบและน าไปปรับปรุงการด าเนินงานตามองค์ประกอบของ
คุณภาพที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง  

3. องค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้คุณภาพ สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกหรือพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพที่เหมาะสมกับบริบทของตนเอง ขณะเดียวกันระบบดังกล่าวต้องน่าเชื่อถือ โปร่งใส 
และการบริหารต้องครอบคลุมการวางแผน การควบคุม การตรวจสอบและประเมิน และน าผลที่ได้จาก
การตรวจสอบและประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา, 2548) องค์ประกอบหลักมี 3 องค์ประกอบ คือ 1) ปรัชญาหรือปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนการด าเนินของสถาบัน 2) กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลัก และ 3) กระบวนการบริหาร 
แสดงดังภาพที่ 2 

     
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินของสถาบนั 

กระบวนการด าเนินงานตามภารกิจหลกั 
1. การจัดการเรยีนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การให้บริการทางวิชาการแกส่ังคม 
4. การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

กระบวนการบริหาร 
1.  การบริหารและการจดัการ 
2.  การเงินและงบประมาณ 
3.  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา 

ผลสัมฤทธิ ์
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ภาพที่ 2 องค์ประกอบหลักในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (ส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (2548: 21)) 

ระบบการตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบผลการด าเนินการของระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาได้จัดให้มีข้ึนโดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบมุ่งเน้นการพิจารณาว่า
สถาบันได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่ ได้ใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเพียงใด และมีขั้นตอนการด าเนินการ
ที่จะท าให้เชื่อถือได้หรือไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็นไปอย่างมีคุณภาพทั้งนี้มุ่งเน้นการตรวจสอบในคณะ
วิชาเป็นหลัก  การตรวจสอบคุณภาพภายในจึงมีประโยชน์เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินการประกันคุณภาพ และเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแก้ไข 
 ระบบประเมินคุณภาพ  เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากการตรวจสอบคุณภาพเน้นการวิเคราะห์
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยกับดัชนีบ่งชี้คุณภาพทุกองค์ประกอบของ
คุณภาพ ว่าการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ การ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบ โดยมี กฎ เกณฑ์และแนวทางการด าเนินการที่
ชัดเจน ดังนั้น การพิจารณาใช้ตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จ าเป็นต้องก าหนดตัวบ่งชี้
ให้เหมาะสมกับสถาบันแต่ละแห่ง เพ่ือให้การประกันคุณภาพได้บรรลุวัตถุประสงค์และปรัชญาตามที่
สถาบันก าหนด รวมทั้งเป้าหมายของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ 

แนวคิดวงจรคุณภาพกับการประกันคุณภาพ 
 ตามหลักการบริหาร การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการบริหารจัดการ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด หลักการบริหารเป็นกระบวนการพัฒนา
ที่ต้องมีการด าเนินการเป็นวงจรคุณภาพ หรือที่เรียกว่าวงจร PDCA ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การ
วางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ (Check) และน าผลมา
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน (Action) อยู่เสมอ ซึ่งการด าเนินการตามวงจรนั้นบุคลากรในองค์กรต้องมีส่วน
ร่วมในการด าเนินการทุกขั้นตอน (Fox, 1995) เพ่ือให้การท างานได้ผลและมีคุณภาพดี รายละเอียดของ
แต่ละข้ันตอน มีดังนี้ 
 1. วางแผน (Plan) เพ่ือก าหนดเป้าหมายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ส าหรับการประกันคุณภาพภายใน
แนวทางการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา งบประมาณ และทรัพยากรที่ต้องใช้ สถานศึกษาต้องจัดท า
แผนพัฒนาระยะสั้น และระยะยาว แผนระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนยุทธศาสตร์ 
ซึ่งเป็นแผนที่ครอบคลุมการด าเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษา เพ่ือใช้เป็นแผนแม่บทส าคัญในการก าหนด
ทิศทางการพัฒนาสถานศึกษาไปสู่เป้าหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เช่น 3-5 ปี จากแผนระยะยาว
ดังกล่าวน ามาก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี ซึ่งเป็นแผนระยะสั้นใน 1 ปี จากแผนปฏิบัติการประจ าปี
อาจจะมีการจัดท าแผนย่อย ๆ เพ่ือความสะดวกในการบริหารจัดการ ได้แก่ แผนการจัดการเรียนการสอน 
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แผนพัฒนาอาคารสถานที่ แผนการประเมินคุณภาพการศึกษา แผนงบประมาณ เป็นต้น เมื่อก าหนด
เป้าหมาย หรือมาตรฐานของการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้วก็ก าหนดกิจกรรม บุคลากร 
ทรัพยากร และระยะเวลาด าเนินการได้เหมาะสมท าให้การด าเนินงานในทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต่อจากนั้นเป็นขั้นตอนของการก าหนดวิธีปฏิบัติงานหรือกิจกรรมที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ  
 2. การปฏิบัติตามแผน (Do) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องจากการวางแผน โดยน าแผนที่ก าหนดมาใช้
เป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินการ ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรท างาน
อย่างมีความสุข มีการจัดสิ่งอ านวยความสะดวก หรือทรัพยากรที่ไม่เพียงพอ ให้มีการก ากับ ติดตาม ให้
ก าลังใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา นอกจากนั้นในกรณีที่ผู้บริหารสามารถให้การนิเทศกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้
งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะงานการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ควรจะต้องด าเนินไป
อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา ในกรณีที่ผู้บริหารไม่สามารถให้การนิเทศได้ด้วยตัวเองอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญมา
ให้การนิเทศแทน หรือส่งบุคลากรของสถานศึกษาไปรับการอบรมในเรื่องที่ยังไม่มีความรู้หรือไม่เชี่ยวชาญ
เพียงพอ 
 3. การตรวจสอบประเมินผล (Check) เป็นขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
โดยเปรียบเทียบกับแผนที่ก าหนดไว้ว่าเกิดผลดี ผลเสียเพ่ือน าไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการให้ดี
ขึ้น ซึ่งขั้นตอนของการตรวจติดตามนั้นจะต้องเริ่มตั้งแต่การก าหนดกรอบการประเมินว่า  จะประเมิน
อย่างไร ใครเป็นผู้ประเมิน ระยะเวลาการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ การวิเคราะห์ การเขียนรายงาน ทั้งนี้
จะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่สถานศึกษาก าหนดไว้เป็นกรอบส าหรับการท าประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีระบบการวางแผน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดี ซึ่งท าให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการประเมินตามตัวบ่งชี้แต่ละมาตรฐาน เพ่ือน ามาวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละมาตรฐาน ท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ ที่ก าหนดแล้วประเมินผลในแต่ละมาตรฐาน และ
สรุปผลในภาพรวมของการด าเนินการประกันคุณภาพของสถาบันจากมาตรฐานทั้งหมด 
 4. การน าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Action) เป็นขั้นตอนที่ต่อเนื่องมาจากการตรวจ สอบ
ประเมินผล โดยหลังจากประเมินผลการด าเนินงานแล้ว  สถานศึกษาควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์หา
จุดเด่น จุดด้อยในแต่ละมาตรฐาน และพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับบุคลากรที่รับผิดชอบกลุ่มใด แล้วจัดการ
ประชุมบุคลากรเพ่ือแจ้งผลการวิเคราะห์ รายงานการประเมินให้ทราบ และควรย้ าให้บุคลากรทุกคนได้
ทราบว่าการด าเนินการประกันคุณภาพต้องท าอย่างต่อเนื่อง  ตัวบ่งชี้ใด หรือมาตรฐานใดที่สถานศึกษา
ด าเนินการแล้วอยู่ในระดับดี  ก็มิได้หมายความว่าในปีถัดไปสถานศึกษาจะไม่ต้องท ากิจกรรมเหมือนกับปี
ที่ผ่านมา แต่ต้องมาร่วมกันพิจารณาใหม่ว่าจะรักษาผลการด าเนินการในระดับดีนี้ไว้ได้อย่างไร โครงการใด 
กิจกรรมประเภทใดที่จะต้องคงไว้ หรือถ้าจะพยายามท าให้เกิดผลดีที่สุดจะต้องด าเนินการอย่างไร จะต้อง
วางแผนปรับปรุงแก้ไขส่วนใด ส่วนมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษาด าเนินการอยู่ในระดับพอใช้ 
ผู้รับผิดชอบจ าเป็นต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้ดีขึ้นในปีต่อไป 
ส าหรับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่สถานศึกษายังท าได้ไม่ดีคือ ต้องปรับปรุงแก้ไข หรืออาจกล่าวว่า เป็นจุดอ่อน
ของสถานศึกษาซึ่งจะต้องด าเนินการปรับปรุงเป็นอันดับแรก ส่วนจะด าเนินการในมาตรฐานหรือตัวบ่งชี้ใด
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ก่อนนั้นคงต้องมาวิเคราะห์ความจ าเป็นเร่งด่วน  เมื่อบุคลากรหรือผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบ แล้วควรน าแผนของแต่ละมาตรฐานหรือแต่ละกลุ่มมาพิจารณาร่วมกัน 
เพ่ือก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการจะท าให้แนวทางการปฏิบัติตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทุก
ฝ่ายได้รับรู้ร่วมกัน 

วงจรคุณภาพจึงเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าพิจารณาแนวคิด
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพกับหลักการบริหาร พบว่ามีความสอดคล้องกัน คือ การควบคุมคุณภาพ
และการตรวจสอบคุณภาพเป็นกระบวนการบริหารเพ่ือพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหาร โดยการ
ควบคุมคุณภาพ คือการที่สถาบันการศึกษาต้องร่วมกันวางแผนและด าเนินการตามแผนที่ก าหนด ซึ่งมา
จากการระดมความคิดจากบุคลากรภายในองค์กร การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์
ผลกระทบ  การวิเคราะห์ภาพรวม เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมการท างานและการน าเสนอเพ่ือให้บุคลากรมี
ความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Fox, 1995) ส่วนการตรวจสอบคุณภาพเป็นกระบวนการที่
สถาบันการศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ เพื่อน าผลมาพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและ
มาตรฐานการศึกษาก าหนด เมื่อสถาบันการศึกษามีการตรวจสอบตนเองแล้ว สถาบันการศึกษาและ
หน่วยงานต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพเพ่ือให้การสนับสนุนหรือความช่วยเหลือใน
การพัฒนาปรับปรุงสถาบัน การศึกษา ซึ่งจะท าให้สถาบันการศึกษามีความอุ่นใจ มั่นใจ และเกิดความ
ต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ แสดงได้ดังภาพที่ 3 ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2544 ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบการประกันคุณภาพกับหลักการบริหาร ( ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (2544: 18)) 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาต้องด าเนินการอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งนี้เมื่อมีการด าเนินการครบทั้งวงจร 
สถานศึกษาจะทราบว่าสิ่งที่ด าเนินการนั้นมีจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และแนวทางในการแก้ไขพัฒนาเพ่ือให้
การท างานเกิดคุณภาพ  

P 
D 

C 

A 

ร่วมกันวางแผน
แผน 

ร่วมกันปฏิบัต ิ

ร่วมกันตรวจสอบ 

ร่วมกันปรับปรงุ 

การควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ 
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แนวคิดเกี่ยวกับการวัดประสิทธิผลขององค์การด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 

การประเมินประสิทธิผลองค์การเป็นการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การ ซึ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานในองค์การ ว่ามีความสามารถในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การ เพ่ือตอบสนองความต้องการของกลุ่มต่าง ๆ เกี่ยวข้องได้เพียงใด อีกทั้งยังเป็นจุดรวมที่น าไปสู่
การประยุกต์ใช้การบริหารงาน เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ โดย
ประสิทธิผลองค์การจะเป็นตัวตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่า การบริหารองค์การประสบความส าเร็จเพียงใด และ
ช่วยให้เกิดการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงานขององค์การว่าอยู่ในสถานะใด ณ จุ ดใด เป็นอย่างไร 
เพ่ือน าไปสู่การบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การการพัฒนาองค์การหรือการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ภายในองค์การอย่างมีทิศทางที่เหมาะสม โดยปัจจัยที่ส าคัญในการช่วยให้องค์การ
เกิดผลการด าเนิน งานคือ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในองค์การเพราะองค์การเกิดขึ้น
จากการรวมกันของแต่ละหน่วยงานซึ่งแต่ละหน่วยงานนี้เอง ที่จะส่งผลกระทบของการด าเนินงานของกัน
และกัน ดังนั้นผลการด าเนินงานจะเกิดขึ้นก็ด้วยความร่วมมือและการประสานงานภายในองค์การนั่นเอง  
(Pennings ,& Goodman, 1994, pp.146-154; pp.160- 164) โดยที่มุ่งเน้นนิยามของ การด าเนินงาน
ขององค์การ หมายถึง ผลรวมของการปฏิบัติกิจกรรมในกระบวนงานทั้งหมดขององค์การโดยมีเป้าหมาย
เพ่ือการจัดการสินทรัพย์ที่ดีขึ้น การเพ่ิมความสามารถที่จะเพ่ิมคุณค่าของสินค้าและบริการแก่ลูกค้า การ
สร้างชื่อเสียงให้กับองค์การและการพัฒนาความรู้ขององค์การและองค์การแห่งการเรียนรู้ (Robbins, 
2546, p.265) ส่วนผลการด าเนินงาน คือ การกระท าในสิ่งที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมและขึ้นอยู่กับ
พฤติกรรมเป็นส าคัญ (Kotze, 2006, p. 3- 4)  โดยหมายรวมถึงความสามารถขององค์การในการจัดการ
กับกระบวนการทั้ง 4 อันประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า (inputs) ปัจจัยน าออก (outputs) การเปลี่ยนสภาพ 
(transformation) และผลย้อนกลับ (feedback effects) ซึ่งสัมพันธ์กับเป้าหมายขององค์การ (Evan, 
1976) มุ่งให้เกิดการบรรลุความต้องการตามที่ตั้งไว้ ซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้ความสามารถหรือทรัพยากรที่มี
อยู่ขององค์การ  (Rampsey, 2008, p.4) 

มีแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลองค์การไว้หลายแนวคิด ผู้วิจัยพอสรุปได้ดังนี้ แนวทางการ
ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การของ Hodge, Anthony ,& Gales (1996, p.72-80) ได้มีการให้
ความส าคัญที่เฉพาะเจาะจง กล่าวคือ ให้ความส าคัญทั้งเรื่องของทรัพยากร เป้าหมายขององค์การ 
ตลอดจนการผสมผสานวิธีการเข้าด้วยกัน นั่นคือ การที่จะสรุปว่าองค์การใดมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
นั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย จึงควรใช้วิธีการวัดผลดังต่อไปนี้ 1) การวัดจาก
ประสิทธิผลภายใน (internal effectiveness) 2) การวัดจากเป้าหมาย และประสิทธิผล (goals and 
effectiveness) 3) การวัดจากทรัพยากรกับประสิทธิผล (resources and effectiveness) 4) การวัด
จากศักยภาพองค์การและผู้เกี่ยวข้อง (performance and stakeholders) 5) การวัดจากคุณค่าของการ
แข่งขัน (competing values model) เป็นแนวคิดที่พยายามลดทอนจุดด้อยของวิธีการต่าง ๆ ด้วยการ
ประเมินองค์การใน 4 มิติมุมมองโดยมุ่งหวังผลลัพธ์และคุณภาพ ซึ่ง ร๊อบบิ้นส์ (Robbins,1990, pp.48- 
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58) มีแนวคิดที่คล้ายกัน ที่กล่าวว่า การประเมินผลองค์การนั้นเป็นสิ่งที่ต้องให้ความส าคัญกับการ
ตระหนักถึงเป้าหมายขององค์การเป็นส าคัญ โดยรูปแบบของการวัดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสามารถ
สรุปได้ ดังนี้ 1) การวัดจากเป้าหมายและการด าเนินการ (the goal attainment approach) 2) การวัด
เชิงระบบ (the systems Approach) 3) การวัดเชิงกลยุทธ์ (the strategic constituencies 
approach) เป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกับวิธีการวัดเชิงระบบ แต่จะให้ความส าคัญกับความพึงพอใจในแต่ละ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตอบสนองความอยู่รอดขององค์การ และ 4) การวัดเชิงคุณค่าการแข่งขัน (the 
competing values approach) เป็นวิธีการประเมินที่เน้นถึงการผสมผสานการตัดสินจากมุมมองใน
หลากหลายแง่มุม เพ่ือพยายามจัดหาพ้ืนฐานในการตัดสินร่วมกันจากมิติต่าง ๆ เพ่ือการประเมินหลักของ
การประเมินในลักษณะนี้จะตั้งอยู่บนพ้ืนฐานสามด้าน อันได้แก่ 1) พ้ืนฐานระหว่างความยืดหยุ่นและการ
ควบคุมขององค์การ 2) พ้ืนฐานของการให้ความส าคัญระหว่างสมาชิกในองค์การหรือตัวองค์การ และ 3) 
พ้ืนฐานระหว่างการเน้นวิธีการกระท าหรือการเน้นเป้าหมาย แต่แนวความคิดของ Jones (2007, p.14-
20) ได้ให้ความส าคัญในเชิงรูปธรรมที่สามารถวัดได้ชัดเจน กับเรื่องของการได้มาซึ่งทรัพยากร และให้
ความส าคัญกับอัตราส่วนของปัจจัยน าเข้าเทียบกับปัจจัยน าออก ทั้งนี้ โดยสรุปว่าการวัดผลขององค์การมี
อยู่ด้วยกัน 3 แนวทาง อันได้แก่ 1) การประเมินทรัพยากรภายนอก (the external resource 
approach) เป็นการประเมินจากความสามารถในการจัดการองค์การ การได้มาหรือ ควบคุม และรักษาไว้
ซึ่งทรัพยากรที่องค์การต้องการ 2) การประเมินระบบภายใน (the internal systems approach) เป็น
การให้ความส าคัญกับการประเมินของแต่ละแผนกหรือหน่วยงาน โดยการให้ความส าคัญกับเรื่องของการ
พัฒนาอย่างรวดเร็ว การค้นหา ปรับเปลี่ยนโครงสร้างอย่างรวดเร็วภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และ 3)การประเมินจากการด าเนินงาน (the technical approach) ด้วยการวัดผลิตภาพ และ
ประสิทธิภาพของปัจจัยน าเข้าและปัจจัยน าออก เช่นการเปรียบเทียบต้นทุนกับจ านวนผลิตภัณฑ์ที่
สามารถผลิตได้ได้ดังตาราง 
ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบแนวทางการประเมินผล 

แนวทาง รายละเอียด ตัวช้ีวัด 
การประเมินทรัพยากรภายนอก ประเมินความสามารถในการ 

จัดการ จัดหาและรักษาไว้ซึ่ง 
ทรัพยากรที่หายาก 

ปัจจัยน าเข้าต้นทุนต่ า 
การได้มาซึ่งวัตถุดิบชั้นดี 
ส่วนแบ่งการตลาดมากข้ึน 
ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มี 
ส่วนเกี่ยวข้อง 

การประเมินระบบภายใน ประเมินความสามารถด้าน 
นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ 

ลดระยะเวลาการผลิต 
เพ่ิมความร่วมมือของพนักงาน 
เพ่ิมอัตราการสร้างนวัตกรรม 

การประเมินจากการด าเนินงาน ประเมินกระบวนการ 
เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยน าเข้าสู่ 

เพ่ิมคุณภาพผลผลิต 
ลดระยะเวลาส่งของ 
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ปัจจัยส่งออก ลดความสูญเสีย 
ที่มา: Jones, 2007. 

วิธีการประเมินผลการด าเนินงานขององค์การด้านการศึกษาในปัจจุบัน โดยทั่วไปมี 3 รูปแบบ 
อันประกอบด้วย 1) การประเมินจากผลลัพธ์ (outcome) เป็นการประเมินเป็นล าดับหรือตัวเลขเพ่ือใช้ใน
การแสดงผลและเปรียบเทียบผลที่ได้จากกระบวนการ 2) การประเมินจากกระบวนการ (process) เป็น
การประเมินคุณภาพของสินค้าหรือบริการ เช่น อัตรานักศึกษาต่อผู้สอน อัตราค่า FTES ต่อจ านวน
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น และ 3) การประเมินจากโครงสร้าง คือการประเมินถึงทรัพยากรพ้ืนฐานที่องค์การ
จ าเป็นต้องใช้ ซึ่งทั้งสามวิธีนี้ ล้วนแล้วแต่มีข้อเด่นข้อด้อยในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นที่จะต้องพิจารณาถึงความ
เหมาะสมของการน าไปใช้  

ทั้งนี้ การประเมินประสิทธิผลในองค์การ โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ซึ่ง มี
หน่วยงานที่ท าหน้าที่ก าหนดเกณฑ์หรือตัวชี้วัดในการประเมินประสิทธิภาพหน่วยงานภายใน คือ
ส านักงานการอุดมศึกษา และหน่วยประเมินภายนอกคือ ส านักงานมาตรฐานการศึกษา ได้ก าหนดเกณฑ์
และวิธีการประเมินประสิทธิผลการจัดการศึกษา ตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เชื่อมโยง
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก ไว้อย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก (คู่มือการ
ประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา (2549)) 

โดยที่การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษานั้น สถาบันการศึกษาต้องด าเนินการทั้งการประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยการประกันคุณภาพภายในจะเน้นการพัฒนาคุณภาพ  ในส่วนการ
ประเมินคุณภาพเป็นการประเมิน และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานด้านปัจจัยน าเข้า (Input) และ
กระบวนการ (Process) ซึ่งเป็นการเน้นประเมิน “เหตุ” ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกจะเน้นการ
ประเมิน “ผล” คือ ประเมินผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในด้านต่างๆ ส่วนการประเมินคุณภาพภายนอกจะใช้ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานต่างๆ ในการ

การปฏิบัติงาน
ของสถาบันฯ 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบันฯ 

รายงานประจ าปี การตรวจ
เย่ียม 

รายงานผล 
การประเมิน 

การติด 
ตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 

ข้อมูลป้อนกลับ 

การประเมินคุณภาพภายนอก 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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ประเมินผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ซึ่งในการประเมิน
จะต้องค านึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันอุดมศึกษา  โดย
สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีการจัดท ารายงานประจ าปี เตรียมเอกสาร ข้อมูล ในด้านต่างๆ รวมถึงข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้ เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน ผลจากการ
ตรวจสอบคุณภาพภายใน ท าให้มีการวางระบบพัฒนาคุณภาพ การติดตามคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพงานที่มีระบบและกลไกชัดเจน รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลในด้านต่างๆ ส่วนการประเมิน
คุณภาพภายนอกเป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งกระท าโดยหน่วยงานภายนอกหรือผู้ประเมินภายนอก  เพ่ือ
มุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น 
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แนวคิดเกี่ยวกับการรับรู้ 
การรับรู้ (Perception) คือ การรับรู้เกิดจากกระบวนการคัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ 

(Organization) และการตีความ (Interpretation) ข้อมูลต่างๆ จากข้อมูลดิบ (Row Data) ที่สัมผัสผ่าน
อวัยวะสัมผัส ซึ่งความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากอวัยวะสัมผัสจะเกิดการตีความหมายผ่านประสบการณ์เดิมและ
แปลความหมายนั้นๆ ออกมาซึ่งเรียกว่า “การรับรู้ (Perception) (วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, 2554, หน้า 
27) 

สุมนา บุญหลาย (2550, หน้า 44) ได้อธิบายว่าบุคคลรู้สึกในสิ่งเร้าต่างๆรอบตัว เท่ากับว่า
ความรู้สึกนั้นได้ส่งข้อมูลดิบ (Raw Data) เข้าสู่ประสาททั้ง 5 จากนั้นจะเกิดการตีความในข้อมูลดิบ
เหล่านั้นแล้ว จึงเกิดการรับรู้หรือจินตภาพ (Perception) ขึ้น ดังนั้นกระบวนการรับรู้จึงเกี่ยวข้องกับ
ปฏิสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนของการคัดเลือก (Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ 
(Interpretation) ข้อมูลต่างๆ หรือวามรู้สึกต่างๆ ของบุคคล บุคคลหนึ่ง สุมนา บุญหลาย (2550, หน้า 
45-46) ให้ความหมายของการรับรู้ หมายถึง กระบวนการตีความหมายหรือแปลความจากการสัมผัสด้วย
ประสาทสัมผัสของร่างกายกับสิ่งเร้าภายนอก รอบตัวบุคคล โดยอาศัยประสบการณ์เดิมและการเรียนรู้
เป็นเครือข่ายแล้วแสดงออกเป็นความรู้สึกนึกคิด ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ตามความรู้สึกที่เกิดขึ้น
ในจิตใจของแต่ละบุคคล วลีรัตน์ ใจสูงเนิน (2551, หน้า 34) ให้ความหมายของการรับรู้หมายถึง
กระบวนการที่ผ่านการตีความจากการจัดระเบียบข้อมูลต่างๆ หรือ การรับรู้ คือกระบวนการจัดรวบรวม
และตีความข้อมูลต่างๆ ที่ได้มา หรืออาจกล่าวอย่างง่ายที่สุดว่า การรับรู้ คือการตีความของข้อมูลจากการ
รู้สึกหรือจากสิ่งเร้าต่างๆ ที่ได้สัมผัส เพื่อสร้างประสบการณ์ท่ีมีความส าคัญ ส าหรับผู้รับรู้ การรับรู้เป็นสิ่งที่
ท าให้ปัจเจกบุคคลมีความแตกต่างกัน ไม่มีบุคคลใดที่มีการรับรู้เหมือนกับบุคคลอ่ืนเลยที่เดียว เพราะเมื่อ
บุคคลได้รับสิ่งเร้าหรือสิ่งที่รับรู้ ก็จะประมวลสิ่งที่ได้รับรู้นั้น ขึ้นมาเป็นประสบการณ์ที่มีความหมาย
เฉพาะตัวดังนั้นจึงสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) คือกระบวนการจิตวิทยาพ้ืนฐานของมนุษย์ที่ท าให้
เกิดการเรียนรู้  ความจ า ความคิดและประสบการณ์ทางความคิด ผ่านกระบวนการการคัดเลือก 
(Selection) การจัดระเบียบ (Organization) และการตีความ (Interpretation) ข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจาก
การสัมผัส (Sensation) ด้วยอวัยวะสัมผัสของร่างกายกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นสิ่งเร้าออกมาในรูปของ
ความรู้สึก และส่งความรู้สึกผ่านไปยังสมองเพ่ือตีความหมาย โดยอาศัยประสบการณ์เป็นเครื่องช่วยในการ
ตีความและแปลความหมาย ท าให้บุคคลทราบว่าสิ่งเร้าหรือสิ่งแวดล้อมที่สัมผัสนั้นเป็นอะไร มีความหมาย
อย่างไร มีลักษณะอย่างไร อันเป็นการเกิดการรับรู้และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคล ต่อจากนั้นสมองจะ
เก็บบันทึกเป็นประสบการณ์ส าหรับการแปลความหมายของความรู้สึกให้เกิดเป็นการรับรู้ในครั้งต่อไปอีก 

 
กระบวนการรับรู้ 
กระบวนการรับรู้สามารถอธิบายการรับรู้ในรูปของกระบวนการ ได้ว่า การรับรู้เป็นกระบวนการที่

เกิดต่อเนื่องจากการรู้สึก (สุวรี ศิวะแพทย์, 2549, หน้า 99) กล่าวคือ เมื่อประสาทรับความรู้สึก ได้รับการ
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กระตุ้นและส่งผ่านข้อมูลนั้นไปยังระบบประสาทที่เกี่ยวข้องเพ่ือแปลความซึ่งในส่วนนี้อาจมีประสบการณ์
หรือความรู้เดิมในส่วนของความจ าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย อันส่งผลต่อการรับรู้ 

เสรี วงษ์มณฑา (2548, หน้า 88) กล่าวถึงข้ันตอนของการรับรู้ข่าวสาร มีดังนี้ 
1. การเปิดรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective exposure) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเปิดโอกาสให้

ข้อมูลเข้ามาสู่ตัวเอง เช่น การชมโฆษณาโดยไม่เปลี่ยนไปชมช่องอ่ืน เป็นต้น 
2. การตั้งใจรับข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective attention) เกิดขึ้นเมื่อผู้บริโภคเลือกที่จะตั้งใจ

รับสิ่งกระตุ้นอย่างใดอย่างหนึ่ง 
3. ความเข้าใจในข้อมูลที่ได้เลือกสรร (Selective comprehension) ถึงแม้ว่าผู้บริโภคจะตั้งใจ

รับข่าวสาร แต่มิได้หมายความว่า ข่าวสารนั้นถูกตีความไปในทางท่ีถูกต้อง ในขั้นนี้จึงเป็นการตีความหมาย
ข้อมูลที่ได้รับเข้ามาว่ามีความเข้าใจตามท่ีนักการตลาดก าหนดไว้หรือไม่ ถ้าเข้าใจก็จะน าไปสู่ขั้นต่อไป การ
ตีความขึ้นอยู่กับทัศนคติ ความเชื่อและประสบการณ์ 

4. การเก็บรักษาข้อมูลที่ได้จากการเลือกสรร (Selective retention) หมายถึงการที่ผู้บริโภค
จดจ าข้อมูลบางส่วนที่ได้เห็น ได้อ่าน ได้ยิน หลังจากเกิดการเปิดรับและเกิดความเข้าใจแล้ว 

จากแนวคิดเรื่องการรับรู้ข่าวสาร นั้น ผู้วิจัยประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวมาสู่การปรับใช้ในประเด็น
การรับรู้ระบบคุณภาพภายในของวิทยาลัย โดยมุ่งอธิบายว่าการรับรู้ในนโยบายนั้นจะมีขั้นตอนต่างๆ
เช่นเดียวกับการรับรู้ข่าวสาร คือการเปิดโอกาสรับรู้ข้อมูลที่ ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ตนเอง
(Selective exposure) การตั้งใจรับรู้ข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายมาสู่ตนเอง (Selective 
attention) การท าความ เข้ า ใจ ในข้อมู ลที่ ได้ เลื อกสรรหรือนโยบายที่ ได้ รั บรู้ ม า  ( Selective 
comprehension) และการเก็บรักษาข้อมูลที่ได้เลือกสรรหรือนโยบายนั้น (Selective retention) หรือ
อีกนัยคือการรับทราบ เข้าใจและสามารถน าไปสู่การปฏิบัติในที่สุด  

แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม (Participation) 
แนวคิดเรื่องการมีส่วนร่วม (Participation) ความหมายการมีส่วนร่วมจ าแนกได้หลายประการ 

เช่น การมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา ฯลฯ (นรินทร์ชัย พัฒนพงศา , 2547, หน้า 
1-2) ในการวิจัยครั้งนี้ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยท าการทบทวนวรรณกรรมใน
ประเด็นความหมายของการมีส่วนร่วม รูปแบบการมีส่วนร่วม และระดับการมีส่วนร่วม  

 
ความหมายของการมีส่วนร่วม 
องค์การอนามัยโลก และUNICEF (อ้างถึงใน ปิติ เดิมสมบูรณ์, 2550, หน้า 22) ให้ความหมาย

ของการมีส่วนร่วม คือ การที่กลุ่มของประชาชนก่อให้เกิดการรวมตัวที่สามารถจะกระท าการตัดสินใจใช้
ทรัพยากรและมีความรับผิดชอบในกิจกรรมที่กระท าในกลุ่ม สาโรจน์ กล่อมจิต (2547, หน้า 10) ให้
ความหมายของการมีส่วนร่วม คือกระบวนการที่แสดงออกของบุคคล ปัจเจกบุคคลหรือกลุ่มในการเข้า
ร่วมกิจกรรมหรือโครงการในลักษณะต่างๆ ได้แก่ การร่วมปฏิบัติ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมประชุม ร่วม
เป็นกรรมการ ร่วมประชาสัมพันธ์ ร่วมชักชวน ร่วมบริจาคเงิน ร่วมออกแรง ร่วมออกวัสดุ รวมถึงการใช้
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ทรัพยากรให้เกิดการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ต้องการ นอกจากนี้นักวิชาการท่านอ่ืนได้ให้
ความหมาย การมีส่วนร่วม หมายถึงปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคลากรภายในองค์กรภายใต้ความเกี่ยวข้อง
ทางจิตใจของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กรในระดับต่างๆ เพ่ือให้เกิด
ผลประโยชน์ต่อกิจกรรมที่ร่วมมือกันด าเนินการ (วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์, 2554, หน้า 36) 

รูปแบบการมีส่วนร่วม 
ด้านรูปแบบการมีส่วนร่วมนั้น Chapin (1979, อ้างถึงใน ณพรรธ์สรณ์ เสมสันต์, 2550, หน้า 27) 

ได้ท าการศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมและได้แบ่งแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 
1. การมีส่วนร่วมประชุม (attendance at meeting) 
2. การมีส่วนร่วมออกเงิน (financial contribution) 
3. การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (membership on committees) 
4. การมีส่วนร่วมเป็นผู้น า (position of leadership)  
นอกจากนี้ Cohen and Uphoff (1977, หน้า 7-10) ได้แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ดังนี้  
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) แบ่งเป็น3ขั้นตอน คือ  

1.1 ริเริ่มตัดสินใจ 
1.2 ด าเนินการตัดสินใจ 
1.3 ตัดสินใจปฏิบัติการ 

2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) ซึ่งประกอบไปด้วยการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัตถุ ผลประโยชน์
ทางด้านสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) อีกทั้งองค์การสหประชาชาติ (อ้างถึงใน ปิติ 
เดิมสมบูรณ์, 2550, หน้า 26) ได้รวบรวมรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ดังนี้ 

 4.1 การมีส่วนร่วมแบบเป็นไปเองซึ่งเป็นไปโดยการอาสาสมัครหรือการรวมตัวกันขึ้นเองเพ่ือ
แก้ปัญหาของตนเอง โดยเน้นการกระท าที่มิได้รับการช่วยเหลือจากภายนอกซ่ึงมีรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 

 4.2 การมีส่วนร่วมแบบชักน าซึ่งเป็นการเข้าร่วมโดยต้องการความเห็นชอบหรือสนับสนุน
โดยรัฐบาลซึ่งเป็นรูปแบบโดยทั่วไปของประเทศท่ีก าลังพัฒนา 

 4.3 การมีส่วนร่วมแบบบังคับซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การด าเนินนโยบายของรัฐบาล
ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับโดยตรง รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่ผู้กระท าได้รับผล
ทันที แต่จะไม่ได้รับระยะยาวและจะมีผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

3. กระบวนการมีส่วนร่วม 
วรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550, หน้า 32) ได้แบ่งขั้นตอนกระบวนการการมีส่วนร่วม

ใน 4 ขั้น กล่าวคือ  
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ขั้นที่ 1 มีส่วนร่วมในการวางแผน ประกอบด้วยการรับรู้ เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนและ
ร่วมวางแผนกิจกรรม 

ขั้นที่ 2 มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ/ด าเนินการ ประกอบด้วยการเกี่ยวข้องกับการด าเนินการใน
กิจกรรมต่างๆและการตัดสินใจ 

ขั้นที่ 3 มีส่วนร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ เป็นการมีส่วนร่วมในการจัดสรรประโยชน์หรือผล
ของกิจกรรมหรือผลของการตัดสินใจที่เกิดขึ้น 

ขั้นที่ 4 มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เกี่ยวข้องกับการพยายามที่จะประเมินประสิทธิผล
ของโครงการกิจกรรมต่างๆและพิจารณาวิธีการที่จะด าเนินการต่อเนื่องต่อไป  ประชาชนจะเข้ามา
เกี่ยวข้องกับการคิดเกณฑ์ในการประเมินโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆด้วยซึ่งผลของกระบวนการประเมิน
นี้ จะกลายเป็นปัจจัยน าเข้าในกระบวนการมีส่วนร่วมข้ันที่1 ซึ่งเป็นขั้นตอนของการวางแผนต่อไป 

4. ระดับการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วมตามหลักการทั่วไป โดยหลักการระดับการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับว่าจะมีส่วน

ร่วมในเรื่องประเภทใดหรือขั้นตอนใด แต่หลักการใหญ่อาจแบ่งเป็น  5 ระดับ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา 
(2547, หน้า 17-18) ได้จัดระดับการมีส่วนร่วมดังนี้ 
   1. การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูลของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน เช่น การให้ข้อมูลการเจ็บป่วย
ของตนเองแก่แพทย์ (แต่แพทย์ต้องรับฟังด้วย) ถ้าไม่ร่วมให้ข้อมูลที่เป็นจริงหรือแพทย์ไม่รับฟังจริงก็อาจ
รักษาไม่ได้ผลดี 

2. การมีส่วนร่วมรับรู้ข้อมูล –ข่าวสาร เช่น การร่วมรับรู้ข้อมูลของตนจากแพทย์เพ่ือจะเป็น
แนวทางตัดสินใจให้ดีขึ้น เพราะสิ่งที่แพทย์รู้เกี่ยวกับตนนั้นตนเองอาจไม่รู้ 

3. การมีส่วนร่วมตัดสินใจ (co -decision) โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงการที่ตนจะมีส่วนได้เสียด้วย 
โดยแบ่งเป็น 3 กรณีแล้วแต่กิจกรรมนั้นตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 

 3.1 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ เช่น ก่อนเริ่มท าโครงการจะตัดสินใจ
ว่าโครงการควรท าขนาดใด ท ากิจกรรมอะไรบ้าง เป็นต้น ผู้อื่นมีส่วนร่วมน้อย 
 3.2 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ เช่น เมื่อเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกันและ
จะตัดสินใจว่าจะเริ่มโครงการนั้นหรือไม่ 

 3.3 ตนมีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ เช่น เมื่อเป็นผู้รับประโยชน์จากน้ าที่ 
ได้รับจากอ่างเก็บน้ ากลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ควรเป็นผู้มีน้ าหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าหน้าที่ เป็นต้น 

4. การมีส่วนร่วมท า คือร่วมในข้ันตอนการด าเนินงาน เช่น ร่วมสร้างถนนในชนบท 
5. การมีส่วนร่วมสนับสนุน คือไม่มีโอกาสร่วมท าแต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือด้านอื่นๆ  
บวรศักดิ์ อุวรรโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2550, หน้า 28-33) กล่าวว่าวิธีการแบ่งระดับขั้นการมี

ส่วนร่วมของประชาชน อาจแบ่งได้หลายวิธีขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความละเอียดของการแบ่งเป็น
ส าคัญ อาทิการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจากระดับต่ าสุดไปหาระดับสูงสุด ออกเป็นระดับ
ต่างๆ และจ านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องในแต่ละระดับจะเป็นปฏิภาคกับระดับของการมีส่วนร่วม กล่าวคือ



23 
 

ถ้าระดับการมีส่วนร่วมต่ าจ านวนประชาชนที่เกี่ยวข้องจะมากและยิ่งระดับการมีส่วนร่วมสูงขึ้นเพียงใด  
จ านวนประชาชนก็จะลดลงตามล าดับการแบ่งระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเรียงตามล าดับจาก
ต่ าสุดไปหาสูงสุด ได้แก่ 
 1. ระดับการให้ข้อมูล เป็นระดับต่ าสุดและเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดของการติดต่อ สื่อสารระหว่างผู้
วางแผนโครงการ แต่ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือเข้ามาเกี่ยวข้องใดๆ  วิธีการให้ข้อมูลอาจ
กระท าได้หลายวิธี เช่น การแถลงข่าว การแจกข่าว การแสดงนิทรรศการและการกระท าของหนังสือพิมพ์
ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ อย่างไรก็ดีเพ่ือป้องกันมิให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อ านาจดุลย
พินิจในการให้หรือไม่ให้ข้อมูลดังกล่าวแก่ประชาชน ต้องมีข้อก าหนดให้รัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง
กระท าและกระท าอย่างทั่วถึงด้วย ยกเว้นข้อมูลบางประเภท เช่น เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ เป็นต้น 

อนึ่งข้อมูลต่างๆที่ประชาชนควรได้รับต้องเป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องประชาชนได้รับทราบในเวลา
ที่เหมาะสมถูกต้องหรือทันเหตุการณ์ มีปริมาณของข้อมูลที่เพียงพอที่จะเข้าใจได้และมีภาษาที่เข้าใจได้ง่าย
ด้วย ตลอดจนมีช่องทางการเข้าถึงไม่ยุ่งยากและฟรีหรือต้องเสียค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด 

2. ระดับการเปิดรับความคิดเห็นจากประชาชน เป็นระดับขั้นสูงกว่าระดับแรก  กล่าวคือผู้
วางแผนโครงการเชิญชวนให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพ่ือให้ได้ข้อมูลมากขึ้น และประเด็นในการ
ประเมินข้อดีข้อเสียชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการริเริ่ มโครงการ
ต่างๆและการบรรยายให้ประชาชนฟังเกี่ยวกับโครงการต่างๆแล้วขอความคิดเห็นจากผู้ฟัง เป็นต้น 

3. ระดับการปรึกษาหารือ เป็นระดับขั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนที่สูงกว่าการเปิดรับความ
คิดเห็นจากประชาชน เป็นการเจรจากันอย่างเป็นทางการระหว่างผู้วางแผนโครงการและประชาชน เพ่ือ
ประเมินความก้าวหน้าหรือประเด็นหรือข้อสงสัยต่างๆ เช่น การจัดประชุม การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
และการเปิดกว้างรับฟังความคิดเห็น เป็นต้น 

4. ระดับการวางแผนร่วมกัน เป็นระดับขั้นที่สูงกว่าการปรึกษาหารือ กล่าวคือ  เป็นเรื่องการมี
ส่วนร่วมที่มีขอบเขตกว้างมากขึ้น มีความรับผิดชอบร่วมกันในการวางแผนเตรียมโครงการ และผลที่จะ
เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการเหมาะสมที่จะใช้ส าหรับการพิจารณาในประเด็นที่ยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อ
โต้แย้งมาก เช่น การใช้กลุ่มที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้องการใช้อนุญาโตตุลาการ 
เพ่ือแก้ปัญหาข้อขัดแย้งและการเจรจาเพื่อหาทาง ประนีประนอมกัน เป็นต้น 

5. ระดับการร่วมปฏิบัติ เป็นระดับขั้นที่สูงถัดจากระดับการวางแผนร่วมกัน คือเป็นระดับที่
ผู้รับผิดชอบโครงการกับประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันด าเนินโครงการเป็นขั้นตอนไปปฏิบัติร่วมกันเพ่ือให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้  

6. ระดับการควบคุมโดยประชาชน เป็นระดับสูงสุดของการมีส่วนร่วมโดยประชาชน เพ่ือ
แก้ปัญหาข้อขัดแย้งที่มีอยู่ทั้งหมด เช่น การลงประชามติ 
 ดังนั้นการมีส่วนร่วมจึงถือเป็นตัวแปรที่ส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ภายใต้สมมติฐานของการวิจัยใน
ประเด็นที่ว่าการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยราชพฤกษ์
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และในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพภายในดังกล่าว ยังมีความสัมพันธ์กับแปรอ่ืน คือ การ
รับรู้ที่มีต่อระบบคุณภาพภายในอีกด้วย ตามข้อค้นพบจาการทบทวนวรรณกรรมที่ผ่านมาข้างต้น 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 พร บุญมี วรัญญากรณ์ โนใจ และ อัมพร ยานะ (2553) ได้ท าการศึกษา ความรู้ การรับรู้ และ
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพรยาบาล พระบรมราช
ชนนี พะเยา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาแต่ละชั้นปีมีการรับรู้ต่อการปะกันคุณภาพการศึกษาแตกต่างกัน 
โดยนักศึกษาแต่ละชั้นปีมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่แตกต่างกัน การรับรู้ ละการมีส่วน
ร่วมของนักศึกษาพยาบาล ต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์ 
 สุดีพร ฉันท์เฉลิมพงศ์ (2553) ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยศรี
ปทุม วิทยาเขตชลบุรี มีการรับรู้ และมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมาก การมีส่วน
ร่วมในการปะกันคุณภาพการศึกษา จ าแนกตามสถานภาพด้านอายุงาน ต าแหน่งงาน จ านวนครั้งที่อบรม
แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ ส าหรับปัญหา และอุปสรรคในการรับรู้ และการมีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ทั้ง 9 
ด้าน คือ1) ด้านระบบข้อมูล 2) ด้านการประเมิน และติดตามผล 3)ด้านความร่วมมือ 4)  ด้านกรรมการ
ตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) ด้านการประสานงาน 6) ด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
7) ด้านความรู้ความเข้าใจ 8) ด้านอุปกรณ์ 9) ด้านสถานที่ เป็นปัญหา และอุปสรรคต่อการรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรสังกัดหน่วยงานคณะ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
วิทยาเขตชลบุรี  
 เมธิณี เกตวาธิมาตร (2553) ศึกษาวิจัย ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ การรับรู้ และการมี
ส่วนร่วมต่อการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชชนนี สระบุรี ผลการวิจัยพบว่าความแตกต่างของระดับชั้นปีและระดับของการได้รับข้อมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่มีผลต่อคะแนนเฉลี่ยของการรับรู้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้สามารถน าไปเป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานการประกันคุณภาพของแก่นักศึกษา
โดยค านึงถึงระดับชั้นปี รวมทั้งรูปแบบและช่องทางในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพของนักศึกษาท าให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพพัฒนาตนเองและ
ช่วยเหลือสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  
 วุฒิชัย อารักษ์โพชฌงค์,วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ (2556) ท าการศึกษาศึกษาการรับรู้ ทัศนคติและ
การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุน ที่มีต่อระบบคุณภาพภายใน และศึกษาอิทธิพลระหว่างตัวแปร
การรับรู้ ทัศนคติ การมีส่วนร่วมของบุคลากรสายสนับสนุนที่มีต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของ
บุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ตามระบบคุณภาพภายใน ใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในเก็บข้อมูลกับบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐแห่งหนึ่ง จ านวน 350 คน 
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วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ โดยใช้เทคนิควิธีน าเข้า ผลการศึกษา พบว่า 
ระดับการรับรู้ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X= 19.62) (X= 3.64) และ (X= 
25.36) ตามล าดับ และประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด(X=8.17) ตัวแปรทุกตัวมีความสัมพันธ์ในทางบวก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (Sig. = 0.01) และ 
3) การรับรู้ด้านการท าความเข้าใจ ทัศนคติด้านความเข้าใจและความรู้สึกมีอิทธิพลในทางบวกต่อการมี
ส่วนร่วม การรับรู้ด้านการรับทราบและทัศนคติด้านพฤติกรรมมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งการมีส่วนร่วมด้านการสนับสนุนข้อมูลและด้านการติดตาม
ประเมินผลมีอิทธิพลในทางบวกต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานของบุคลากรสายสนับสนุน 
 ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของการจัดการ
ความรู้ และองค์การแห่งเรียนรู้ ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้เทคนิคการ
วิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะของการศึกษาความสัมพันธ์เชิงโครงสร้าง (Structural relationship) ของตัว
แปรหลายตัว ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับการประเมินจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2549-2553) ในระดับดีมาก ผลการวิจัยพบว่า 
ค่าเฉลี่ยตัวแปร การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา (สมศ.) การเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ และการจัดการความรู้ อยู่ในระดับ ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวก
ต่อกัน ซึ่งอธิบายได้ว่า การจัดการความรู้มีความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อองค์การแห่งการเรียนรู้และ
ส่งผลทางอ้อมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และองค์การแห่งการเรียนรู้มี
ความสัมพันธ์ทางตรงเชิงบวกต่อการประกันคุณภาพการศึกษา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ จ านวนทั้งสิ้น 264 
คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified sampling) เป็น 2 ชั้นภูมิย่อย ได้แก่ สายวิชาการ จ านวน 
149 คน และสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 115 คน รวม 264 คน  
 เครื่องมือในการวิจัย  
 เครื่องมือในการวิจัย คือแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ คณะ/สังกัด ระดับการศึกษา ประเภทบุคลากร และอายุ
งาน  
 ส่วนที่ 2 ระดับการรับรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

คุณลักษณะส่วนบุคคล 
-  คณะ/สังกัด  
- ระดับการศึกษา  
- ประเภทบุคลากร  
- อายุงาน  

 

 
การรับรู้การประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
การมีส่วนร่วมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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 ส่วนที่ 3 ระดับการมีส่วนร่วมการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ
วิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในเรื่องนี้ ใช้ข้อมูลที่จ าแนกตามแหล่งที่มา 2 ส่วนคือ  
 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม จ านวน 264 
ชุด โดยให้กลุ่มตัวอย่างตอบด้วยตนเอง รูปแบบของแบบสอบถามในส่วนที่ 1 เป็นค าถามแบบปลายปิด 2 
ข้อค าถาม และค าถามปลายเปิด 2 ข้อค าถาม ส่วนที่ 2 ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale จ านวน 27 ข้อ
ค าถาม และส่วนที่ 3 ใช้มาตรวัดแบบ Likert Scale จ านวน 47 ข้อค าถาม ในส่วนที่ 4 เป็นข้อเสนอแนะ 
ซึ่งเป็นค าถามปลายเปิด  

ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เอกสารและ
บทความทางวิชาการ หนังสือ วารสาร นิตยสารวิทยานิพนธ์ และเอกสารอื่นๆ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 น าข้อมูลไปวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการ
น าเสนอและแปลผล ดังนี้ 
 1. การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการอธิบาย
เกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ คณะ/สังกัด ระดับการศึกษา และประเภทบุคลากร  
 2. การแจกแจงค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) น ามาเปรียบเทียบเพื่อแปลความหมายกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ โดยใช้โดยใช้ ลิเคิร์ท สเกล (Likert’s 
Scale) ในการอธิบายเกี่ยวกับ อายุงาน ระดับการรับรู้และระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 3. เปรียบเทียบระหว่างคุณลักษณะส่วนบุคคล กับระดับการรับรู้และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
 4. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Pearson Correlation) ใช้ในการอธิบาย ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับการรับรู้กับระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
ราชพฤกษ ์
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แผนการวิจัย  
 

เวลา 
ขั้นตอน 

มกราคม 2557 – ตุลาคม 2557 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง 

            

2.เสนอโครงร่างงานวิจัย             
3.พัฒนาเครื่องมือ             
4.เก็บรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูล 

            

5.เขียนรายงานวิจัย             
6.ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์             
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แบบสอบถามงานวิจัย 
เรื่อง การรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 

ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย ลงใน □ ที่ตรงตามความจริงของตัวท่านมากที่สุด 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทางคุณลักษณะส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
1. คณะ/สังกัด ……………………………………………………………........  
 
2. ประเภทบุคลากร 
 □ (1) บุคลากรสายวิชาการ □ (2) บุคลากรสายสนับสนุน 
 
3. ระดับการศึกษา 
 □ (1) ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี  □ (2) ระดับปริญญาตรี 
  □ (3) ระดับปริญญาโท  □ (4) ระดับปริญญาเอก 
 □ (5) อ่ืนๆ โปรดระบุ………….………………. 
 
4. อายุงาน………………ปี 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้ ของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างในข้อที่ตรงกับการรับรู้ของท่านมากท่ีสุด จ านวนทั้งสิ้น 27 ข้อ 
  5 หมายถึง  การรับรู้ระดับมากที่สุด 
  4  หมายถึง  การรับรู้ระดับมาก 
  3 หมายถึง  การรับรู้ระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  การรับรู้ระดับน้อย 
  1 หมายถึง  การรับรู้ระดับน้อยที่สุด 
 

ประเด็นการรับรู้ 
ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 และ 17) 
1. มหาวิทยาลัยมีการชี้แจงแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบตัิการประจ าปีให้กับบุคลากรทุกคนรับรู ้      
2. ต้นสังกัดมีการชี้แจงแผนกลยทุธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปีให้กับบุคลากรทุกคนทราบ      
3. ท่านได้รบัรู้ถึง ปรัชญา ปณิธาน/วสิัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย      
4. ท่านได้รบัรู้ถึง อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย      
องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบง่ชี้ สมศ. ที่ 1,2,3 และ 14) 
5. ท่านได้รับรูถ้ึง ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตรโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ      
6. ท่านได้รับรู้ระบบการพัฒนาคณาจารย์ (ด้านเทคนิคการสอน ด้านการประเมินผลการ
เรียนรู ้และด้านการใช้สื่อการสอน ) และบุคลากรสายสนับสนุน  

     

7. ท่านได้รับรู้ คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ ทั้ง 5 ด้าน 

     

8. ท่านได้รับรู้ว่า ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทต้องได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่      
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
9. มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการให้แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการ
และเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

10. มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งการจัดโดยสถาบันและ/หรือโดย
องค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

     

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6, และ 7) 
11. ท่านรับรู้ว่า มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจนมีการ
สนับสนุนทรัพยากรให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน จึงจะก่อให้เกิดงานวิจัยที่มี
คุณภาพ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

     

12 ท่านรับทราบ เกณฑก์ารจ าแนกกลุ่มสาขาวิชาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
การค านวณระดับคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

     

13. ท่านรับรู้ถึง ความแตกต่างระหว่าง บทความวิชาการ ต ารา และหนังสือ      
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ประเด็นการรับรู้ 
ระดับการรับรู้ 

5 4 3 2 1 
14. ท่านรับรู้ถึง ความส าคัญของการตีพิมพ์/เผยแพร่ ผลงานวชิาการ      
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9, และ 18) 
15. มหาวิทยาลัย ชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดย
เห็นผลชัดเจน 

     

16. มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ชุมชนรอบข้างมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเองโดย
คงอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

     

17. คณะให้ความร่วมมือด้านบริการวิชาการเพ่ือการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

     

18. ท่านรับรู้ว่า การน าความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนามี 2 
ประเภท คือ การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาการวิจัย 

     

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 และ 11) 
19. มหาวิทยาลัยมีการจัดพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม รักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
สะอาด ปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

     

20. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

     

21. คณะมีการก าหนดนโยบาย แผนงานและการบริหารจัดการด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมและมีการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 

     

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 และ 13) 
22. มหาวิทยาลัยมีแผนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจที่ครอบคลุม
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ การเงิน 

     

23. ท่านรับรู้ การวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงาน/สถาบัน      
24. ท่านรับรู้ถึงบทบาทและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย      
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
25. ท่านรับรู้ว่า การเงินและงบประมาณ เป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของมหาวิทยาลัย 

     

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15) 
26. ท่านรับรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย      
27 ท่านรับรู้รายละเอียดของเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. 
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ส่วนที่ 3 การมีส่วนร่วมของบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยราชพฤกษ์ 
ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับการมีส่วนร่วมของท่านมากท่ีสุด จ านวนทั้งสิ้น 47 ข้อ 

5 หมายถึง  การมีส่วนร่วมระดับมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  การมีส่วนร่วมระดับมาก 
  3 หมายถึง  การมีส่วนร่วมระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  การมีส่วนร่วมระดับน้อย 
  1 หมายถึง  การมีส่วนร่วมระดบัน้อยที่สุด 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนด าเนินการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 16 และ 17) 
1. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี 

     

2. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี เพื่อให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

     

3. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี      
4. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการประจ าปี      
5. ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มาก าหนดแผนกลยุทธ์/
แผนปฏิบัติการประจ าปี ของคณะ/หน่วยงาน 

     

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (ตัวบง่ชี้ สมศ. ที่ 1,2,3 และ 14) 
6. ท่านมีส่วนร่วมในการให้เสนอข้อเสนอแนะหรือการก าหนดแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 

     

7. ท่านมีส่วนร่วมในการผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้
ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด 

     

8. ท่านมีส่วนร่วมด าเนินงานในระบบและกลไกการปิด เปิด หลักสูตรใหม่ และการปรับปรุง
หลักสูตร 

     

9. ท่านมีส่วนร่วมในการการประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

     

10. ท่านไดน้ าความรู้และทักษะที่ได้จากการอบรม/พฒันามาใชใ้นการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

     

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
11. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  

     

12. ท่านมีส่วนร่วมในการบริการนักศึกษาด้านการให้ค าปรึกษา ด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน
กิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 

     



5 
 

ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
13. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทีส่อดคล้องกับคณุลักษณะบณัฑิตที่พงึประสงค์        
14. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความส าเร็จของกิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา      
15. ท่านได้น าข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาดในการด าเนินกิจกรรม/โครงการด้านกิจการนักศึกษา 
มาปรับปรุงแนวทางการด าเนินงาน กิจกรรม/โครงการ ในคร้ังต่อไป 

     

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 5, 6, และ 7) 
16. ท่านมีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานวิจัย ของสถาบัน/หน่วยงานของท่าน      
17. ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวจิัยหรือ
งานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  

     

18. ท่านมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนดา้นการจัดหาแหลง่ทุนวจิัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
ส่งเสริมและพฒันาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย 

     

19. ท่านมีส่วนร่วมการในติดตามและประเมินผล การจัดสรรงบประมาณ ห้องปฏิบัติการวิจัย 
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวิจัย และกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัย 

     

20. ท่านน าผลการประเมินด้านการวิจัย ไปปรับปรุงงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์      
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 8, 9, และ 18) 
21. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการบริการวิชาการแก่สังคมตามจุดเน้นของสถาบัน       
22. ท่านมีส่วนร่วมในการส ารวจความต้องการของชุมชน ภาครัฐ เอกชนหรือหน่วยงาน
วิชาชีพ เพื่อก าหนดแนวทางจัดท าแผนบริการวิชาการตามจุดเน้นของสภาบัน 

     

23. ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีการพัฒนาตนเองโดยคง 
อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

     

24. ท่านมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน หรืองานวิจัย      
25. ท่านมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าของชุมชนในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็งอย่าง
ต่อเนื่อง 

     

26. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย 

     

27. ท่านมีส่วนร่วมในการรายงานผลการด าเนินงานบริการวิชาการต่อสังคม และน าผลมา
พัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป 

     

28. ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการบริการวิชาการแก่สังคมไปพัฒนาระบบและกลไกการ
บริการวิชาการแก่สังคม และปรับปรุงการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย 

     

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 10 และ 11) 
29. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม      
30. ท่านมีส่วนร่วมในการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับการเรียนการ
สอนและ/หรือกิจกรรมนักศึกษา 

     

31. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมของสถาบัน      
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32. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

     

33. ท่านน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

     

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 12 และ 13) 
34. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

     

35. ท่านมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพี่อสร้างองค์ความรู้ระหว่างบุคลากรภายใน
สถาบัน และมีการเผยแพร่องค์ความรู้สู่การปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

     

36. ท่านมีส่วนร่วม ในการติดตามผลควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง หรือรายงาน
การเงินของสถาบัน 

     

37. ท่านได้น าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง      
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
38. ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

     

39. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณทางการเงินของหน่วยงาน      
40. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ      
41. ท่านมีส่วนร่วมการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน      
42. ท่านน าข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ      
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ 15) 
43. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน/สถาบัน      

44. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามแผนด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน/สถาบัน 

     

45. ท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้เป็นไปตามที่แผนที่
ก าหนดไว้ของหน่วยงาน/สถาบัน 

     

46. ท่านมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกัน
คุณภาพระหว่างสถาบัน 

     

47. ท่านมีส่วนร่วมในการน าผลการประเมินที่ได้รับมาพัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในปีต่อไปให้ดีขึ้น 

     

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ

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

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

ขอขอบคุณในความร่วมมือ และให้ความอนุเคราะห์ 
ในการตอบแบบสอบถาม 
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