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ค าน า 
 

 รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 
โดยความร่วมมือของ 2 สถาบันคือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถน ากระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษาเพ่ือสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ.กับนักศึกษาสถาบันอ่ืนในเขตพ้ืนที่ให้บริการ เพ่ือให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ ในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา                
ของนักศึกษาระหว่างเครือข่ายสถาบัน 
 สรุปผลด าเนินงานสามารถจัดโครงการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดในการสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนด นักศึกษาที่มาจากต่างสถาบันเกิดความรักสามัคคี 
ความร่วมมือการท างานเป็นทีม มีภาวะผู้น า มีจิตสาธารณะในการสร้างคุณประโยชน์เป็นอย่างดี รวมทั้งมีการสร้าง
เครือข่ายระหว่างสถาบันและมีข้อตกลงความร่วมมือในการประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันในโอกาสต่อไป  
           ทั้ง 2 สถาบันได้ท ารายงานสรุปผลการด าเนินโครงการนี้ขึ้นเมื่อโครงการดังกล่าวด าเนินการเสร็จสิ้นได้
ประเมินผลของโครงการเพ่ือน าผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนารูปแบบ และวิธีการจัดโครงการ                   
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้รวบรวมข้อมูลผลการจัดกิจกรรม ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปใช้
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ
จัดการโครงการในครั้งถัดไป ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้  

 
 

                    25 กันยายน 2561 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน  
เรื่อง“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
(วันที่ 22-23 กันยายน 2561)                                                                                

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
2. หลักการและเหตุผล 
      ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ได้ส่งเสริมให้ทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการจัดระบบและกลไกในการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันในรูปแบบของการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน โดยส่งเสริมสนับสนุนบทบาท 
หน้าที่ ของนักศึกษาในการที่จะสามารถส่งเสริมช่วยเหลือให้งานประกันคุณภาพของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
      การรวมตัวกันระหว่างสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้น านิสิต
นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทของตนเองต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งมีการด าเนินการและพัฒนากิจรรมของเครือข่ายมา
อย่างต่อเนื่อง และในการอบรมผู้น านิสิตนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.
อุดรธานี รับหน้าที่ด าเนินการในการจัดอบรม ผู้น านิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท า
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้มีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆโดยจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตนักศึกษาได้น า
หลักการของการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ PDCA (Plan คือ การวางแผน DO คือ การปฏิบัติตามแผน  
Check คือ การตรวจสอบ Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ)มาใช้ในการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการการศึกษา
เรียนรู้กระบวนการท างานจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดีให้กับนิสิต 
นักศึกษา น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยท ากิจกรรมครอบคลุม ดังนี้ กิจกรรม
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 

3.วัตถุประสงค ์
1.เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
และสามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม /
โครงการของนักศึกษา 
2.เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 2 สถาบัน   
3.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของทั้ง 2 สถาบัน 
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3. กลุม่เป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 
กลุ่มเป ้าหมาย  
          เครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 2 สถาบันประกอบด้วย 
   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  
          โดยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    จ านวน  20  คน 
 2. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี    จ านวน  20  คน 

 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ      
           1. นักศึกษามีความรูทั่วไปเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบกลไกการประกันคุณภาพภายหลัง
การ อบรมของนักศึกษามีคะแนนอยูในระดับมากข้ึนไป (รอยละ 80 ขึ้นไป)  
           2. นักศึกษามีความพึงพอใจตอการอบรม ผลการประเมินอยู่ในระดับมากขึ้นไป (ผลการประเมินความพึง
พอใจรอยละ 80 ขึ้นไป) 
         3. มีเครือขายความรวมมือในการสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาในดานการพัฒนานักศึกษา 
ระหว่างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
        4.กิจกรรมกลุมสัมพันธและสันทนาการ มีคะแนนการประเมินอยูในระดับมากขึ้นไป (รอยละ 80 ขึ้นไป) 

 
4. ขั้นตอนและวิธีด าเนินงาน 

1. บรรยายใหความรูทั่วไปเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ ระบบกลไกการประกันคุณภาพ การศึกษาภายใน 
ของมหาวิทยาลัย และทดสอบความรูหลังการอบรม ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยใช้หลัก PDCA และแนวทางการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

 2. กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพระหว่างนักศึกษา 2 สถาบันการศึกษา และการวางแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของเครือขายรวมกันพรอมน าเสนอผลการฝกปฏิบัติ     
 3. ส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ด้านจากกิจกรรมดังนี้   
  3.1 กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์“เสริมทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการคิดเป็นแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม”  
  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
  3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  

3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
5.งบประมาณด าเนินการ  

จ านวน 25,800 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยด าเนินงานไปแล้วเมื่อวันที่ 23-23 กันยายน พ.ศ.2561  
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี  
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บันทึกข้อความและค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
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ที่ ศธ ๐๕๒๒.๐๑(๒๐)/๘๖๙                              ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี  
                          บ้านค ากลิ้ง  หมู่ ๑๐ ต าบลบ้านจั่น        
                                        อ าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ 
   
                                                         ๒๘   สิงหาคม  ๒๕๖๑ 
 
เรื่อง  ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา ๒ สถาบัน 
เรียน  รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ ๑ ชุด   
                

        ด้วยศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ด าเนิน
โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ๒ สถาบัน ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขต มีก าหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๒๒-๒๓ 
กันยายน ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี ตามรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้   
             ในการนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี จึงขอเชิญท่านส่งนักศึกษา สถาบันการพลศึกษา                
วิทยาเขตอุดรธานี  ๒๐ คน และเจ้าหน้าที่  ๒ คน ร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา          
ของนักศึกษา ในวันเวลาสถานที่ดังกล่าว มีนางพรรษชล แข็งขัน หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ 
เป็นผู้ประสานงาน ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
                                                                  ขอแสดงความนับถือ 

                                               

                  (นางเยียรยง ไชยรัตน์) 
                          ผู้อ านวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี      

 
 
 
 
 
 
งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา  
๐ ๔๒๒๙ ๒๕๐๐ ต่อ ๒๒ 
๐๘ ๑๓๘๐ ๕๗๐๘ 
อีเมล : meka75@hotmail.com 
 

 

mailto:meka75@hotmail.com
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โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน  
เรื่อง“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
(วันที่ 22-23 กันยายน 2561) 

                                                                                
1. ผู้รับผิดชอบโครงการ : ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
2. หลักการและเหตุผล 
 
   ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ได้ส่งเสริมให้ทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการจัดระบบและกลไกในการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันในรูปแบบของการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน โดยส่งเสริมสนับสนุนบทบาท 
หน้าที่ ของนักศึกษาในการที่จะสามารถส่งเสริมช่วยเหลือให้งานประกันคุณภาพของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
      การรวมตัวกันระหว่างสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้น านิสิต
นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทของตนเองต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งมีการด าเนินการและพัฒนากิจรรมของเครือข่ายมา
อย่างต่อเนื่อง และในการอบรมผู้น านิสิตนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.
อุดรธานี รับหน้าที่ด าเนินการในการจัดอบรม ผู้น านิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท า
โครงการสัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษา
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้มีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆโดยจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตนักศึกษาได้น า
หลักการของการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ PDCA (Plan คือ การวางแผน DO คือ การปฏิบัติตามแผน  
Check คือ การตรวจสอบ Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ)มาใช้ในการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการการศึกษา
เรียนรู้กระบวนการท างานจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดีให้กับนิสิต 
นักศึกษา น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยท ากิจกรรมครอบคลุม ดังนี้ กิจกรรม
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์กิจกรรมส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม 
 
 

3.วัตถุประสงค ์
 1.เพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรม
หรือโครงการนักศึกษา 

2.เพื่อสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษาทั้ง 2 สถาบัน   
3.เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
4.เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของทั้ง 2 สถาบัน 
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4.ระยะเวลา และสถานที่ 
 
 วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
5. ผู้เข้าร่วมโครงการ รวม 46 คน      

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  20 คน   
2. นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี   20 คน 
3. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของ 2 สถาบัน 6 คน 

  
6.งบประมาณ เบิกจากกิจกรรมสัมมนาเครือข่ายปฏิบัติการ มสธ. รหัส ก 1.3.8(7) รหัสกิจกรรมย่อย 550200        
หมวดรายจ่ายอื่น  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 25,800 บาท (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการ 
 

รายการ จ านวน (บาท) 

ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  3 คน 4,100.-  
ค่าพาหนะวิทยากรภายนอก 2 คน แบบเหมาจ่าย ไป-กลับ  400.-  
ค่าพาหนะ นักศึกษา มสธ. 20 คน แบบเหมาจ่าย ไป-กลับ  6,000.-  
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม วิทยากรและเจ้าหน้าที่  10,800.- 
ค่าท่ีพักนักศึกษา มสธ. 20 คน  4,500.-  

                           รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 25,800.-  
               ขอถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
 1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา 

2.มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
3.นักศึกษาท้ัง 2 สถาบันได้วางแผนล่วงหน้าในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาในปี 

การศึกษาถัดไป  
4.เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยทั้ง 2 สถาบัน 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 

 

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 
“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
เวลา กิจกรรม 

วันเสาร์ที่ 22 กันยายน  2561 
08.00-08.30 น. ลงทะเบียน  

 
08.30-09.00 น. 

 กล่าวต้อนรับโดยนางพรรษชล แข็งขัน  
 แนะน า ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยนางพรรษชล แข็งขัน  
 แนะน าประชาสัมพันธ์ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดย อ.อัครพล ลีก าเนิดไทย 

09.00-12.00 น.  ให้ความรู้“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 
     หัวข้อ การประกันคุณภาพการศึกษา  
     โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณีญา สุราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

13.00-15.00 น.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี  
    โดยวิทยากร นายพิษณู เคนถาวร  

16.00-18.00 น. 
18.00-21.00 น. 

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและกีฬา 
 กิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา  
 โดย นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน  

   21.00 น. เข้าท่ีพัก  

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน  2561 
  09.00-12.00 น.  การเขียนแผนกิจกรรม/โครงการ 

 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน  
    สรุปและน าเสนอแผนกิจกรรมที่จะจัดท าในครั้งต่อไป  
    ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ ชมพูวิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
    นางพรรษชล แข็งขัน ด าเนินรายการ  

  มอบเกียรติบัตร 
หมายเหตุ 

 
1. พักอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.อาหารว่าง 10.30-10.45 น./14.30-14.45 น.  
2. วันที่ 22 กันยายน 2561  เวลา 09.00-17.00 น. แต่งกายชุดกีฬา  
   ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. แต่งกายชุดพื้นเมืองตามสไตล์ของตัวเอง 
3. วันที่ 23 กันยายน 2561  เวลา 09.00-12.00 น. แตง่กายสุภาพ 

  
 

(กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม) 
 



- 20 - 

 

 
 

 
เอกสารประกอบ 
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ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

และระบบ กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผศ.ดร.มณีญา สุราช  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  

 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา  
๑. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  

๑.๑ ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา  
ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ  

• การผลิตบัณฑิต  
• การวิจัย  
• การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
• การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  

ปัจจัยภายในและภายนอกท่ีท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็น  
 ๑) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศท่ีมีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น  
 ๒) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา การบริการการศึกษาข้ามพรมแดน 
 ๓) สร้างความม่ันใจสามารถพัฒนาองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
 ๔) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย  
 ๕) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนรวม มีความโปร่งใส และมีความ
รับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได้ ตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๖) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน       
 ๗) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ 
 ๘) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ 
 ๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ๒๔ เมษายน  ๒๕๕๔ 
๒. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ เกี่ยวข้อง
กับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้ก าหนด จุดมุ่งหมาย และ
หลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้ใน หมวด ๖ มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่ง ประกอบด้วย  
 
 “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”  
 “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”  
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มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๔๙  
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ได้แก่  
มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  
 มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ การอุดมศึกษา  
 มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.๒๕๕๒ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน คือ  
 ๑)ด้านคุณธรรม จริยธรรม ๒)ด้านความรู้ ๓)ด้านทักษะทางปัญญา ๔)ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ๕)ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม่ ประกอบด้วย การประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
 - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เป็นการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่คณะและสถาบัน พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ
ในการด าเนินการของสถานศึกษา  
 
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก ๔ ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจด้าน
การบริหารจัดการ ได้แก่  
 
 (๑) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต  
 (๒) พันธกิจด้านการวิจัย  
 (๓) พันธกิจด้านการบริการวิชาการ  
 (๔) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ  
ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ  
ส่วนพันธกิจด้านอื่นๆจะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน 
 
๓.๑.๓ กลไกการประกันคุณภาพ  
 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จและ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด ของสถาบันที่จะต้องให้
ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจรวมกันทุกระดับโดยมอบหมายให้
หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิ ดการพัฒนาคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง 
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๓.๑.๔ ระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ  
การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ  
 การวัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก
ฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับหลักสูตร คณะวิชา และ
สถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเป็น
ปัจจัยส าคัญยิ่งที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการ
ด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานการตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา  
๕. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ต้อง ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ ประเมินผลการ
ด าเนินงานเพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ าเสมอด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแล
ทั้งปัจจัยน าเข้า(input) กระบวนการ(process) และผลผลิต หรือ ผลลัพธ์ (output/outcome) ซึ่งต่างจากการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา 
 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
๑. พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
        เป็นที่ทราบกันดีว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตามระดับการ
พัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สภาพสังคมเศรษฐกิจ ความรู้และทักษะใน
อนาคตที่ตลาดงานต้องการ และพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน  
         ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการ
ปรับปรุงมาโดยตลอดปัจจุบันระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าสู่รอบที่สาม (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) และระบบการ
ประเมินคุณภาพภายนอกเข้าสู่รอบที่สี่ (๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 
 
๒. การประกันคุณภาพการศกึษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)  
 มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๔๘ รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
 ๓ ระดับ คือ  

• ระดับหลักสูตร  
• ระดับคณะ 
• ระดับสถาบัน 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน  
 องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต  
 องค์ประกอบที่ ๓ นักศึกษา  
 องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
 องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  
 องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  
 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ  แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา    การบริการนักศึกษา
การบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพของคณะ  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มี ๕ องค์ประกอบ ได้แก่  
 องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต  
 องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย  
 องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ  
 องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  
 
๓. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑) ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน คือ  

๑. การวางแผน (Plan)  
๒. การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do)  
๓. การประเมินคุณภาพ (Check / Study)  
๔. การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
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 PDCA  
 
 P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาแบบเดิมหรือ
ตั้งแต่เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 
 D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่ ๑– เดือนที่ ๑๒ 
ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปีถัดไป หรือเดือนสิงหาคม–กรกฎาคมปีถัดไป) 
 C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม 
หรือเดือนสิงหาคม–ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 
 A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรม การบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน มาจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดปี หรือ
จัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ 
 
 การประเมินระดับสถาบัน (วิทยาลัย) จะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารวิทยาลัยใน ๔ พันธกิจ 
รวมทั้งระบบการบริหารจัดการของวิทยาลัยด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์
แยกเป็นปัจจัยน่าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
 
ผลการประเมิน   
 ๐.๐๐ -๑.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
 ๑.๕๑ –๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง  
 ๒.๕๑ –๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้  
 ๓.๕๑ –๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี  
 ๔.๕๑ –๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 
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                                                   บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                                                 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชมพูวิเศษ                   
                                                                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธาน ี

 
นักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา  
        ทุกคนต้องเข้าใจเรื่องคุณภาพการศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในด้านความจ าเป็นในการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ มีความรู้ในด้านเกณฑ์มาตรฐานในการประเมิน  
 
บทบาทของนักศึกษาในการประกันคุณภาพการศึกษา  
       - สนับสนุนการด าเนินการตามมาตรฐานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา  
       - รักษาคุณภาพตามบทบาทของนักศึกษาและ บทบาทสมาชิกที่ดีของสังคม 
 
การเรียนการสอน 
       - ศึกษาหลักสูตรเพื่อวางแผนการเรียนที่มีคุณภาพตามความถนัด  
       - ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของ มหาวิทยาลัย/ ของคณะหรือของภาควิชา
ตรวจสอบตนเองและมี ส่วนรว่มในการพัฒนาตนเอง  
       - ประเมินการสอนของอาจารย์ด้วยความจริงใจ ตรงตามความเป็นจริง เพ่ือน าสู่การปรับปรุงและพัฒนาการ
เรียนการสอน  
       - ประเมินประสบการณ์ที่ได้รับเพ่ือการพัฒนา  
       - ร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนต่างๆรวมทั้งกิจกรรมวิชาการ 
 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
          • สร้างองค์กรนักศึกษาที่เข้มแข็งเพ่ือด าเนินการอย่างเป็นระบบอันจะน าไปสู่การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ โดยมีการ 

- การวางแผน (P)  
- การด าเนินการ (D)  
- การตรวจสอบ (C)  
- การน าผลการตรวจสอบไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (A)  

• เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่สถาบันและองค์การนักศึกษาตลอดจนชมรมต่างๆจัดขึ้น 
 • เสนอความต้องการของตนเองเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาโดยความสุจริตใจ 
 • มีส่วนในการประเมินบริการต่างๆที่สถาบันจัดให้อย่างจริงใจตรงตามความเป็นจริง 
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

1. พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ.2545   มาตรา 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาประกอบด้วย  

- ระบบการประกันคุณภาพภายใน  (IQA) 
- ระบบการประกันคุณภาพภายนอก (EQA) 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 ( พ.ศ.2551-2565)  
ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา  4  กลุ่ม  คือ  

            กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
            กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
            กลุ่ม ค  สถาบันเฉพาะทาง  
                   ค1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
                   ค2 สถานที่เน้นระดับปริญญาตรี  
                  กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก  

3. มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย 3  ด้านคือ  
               1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 
               2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา 
               3. มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
     มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย  2 ด้าน คือ 
            1. มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา   
   2. มาตรฐานด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา  
     มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552  ประกอบด้วย 5  ด้าน คือ  
   1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
              2. ด้านความรู้ 
              3. ด้านทักษะทางปัญญา 
              4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

• การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 
• การประกันคุณภาพระดับคณะ 
• การประกันคุณภาพระดับสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

- ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ      
- ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ   
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กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพภายใน 

• กระบวนการและวิธีการตามวงจรคุณภาพ  ประกอบด้วย  4 ขั้นตอน คือ วงจร  PDCA 
- การวางแผน ( Plan)  
- การด าเนินการ (DO) 
- การประเมินคุณภาพ (Check/Study)  
- การเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)  

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 

• องค์ประกอบในการประกันคุณภาพสถาบัน 
               1. การผลิตบัณฑิต             4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
               2. การวิจัย                      5. การบริหารจัดการ 
               3. การบริการวิชาการ                 

 ระบบประกันคุณภาพการศกึษาภายในระดับสถาบัน 
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบัน
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
องค์ประกอบในการ

ประกันคุณภาพสถาบัน 
ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การพิจารณา 

2. การวิจัย  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
 

 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
สถาบันและนักวิจัย 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินระดับ
คณะและหน่วยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ  3.1  การบริการวิชาการแก่ชุมชน เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม  

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  
 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1  การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ  
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 5.2 ผลการบริหารของคณะ 
 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ 
หลักสูตร และคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ  
 

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
• ตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ในการประกันคุณภาพสถาบัน จะอยู่ใน

องค์ประกอบที่  1  การผลิตบัณฑิต คือ 
                  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
                  ตัวบ่งชี้ที่ 1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

            - ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 
            - การคิดรอบปี     ปีการศึกษา 
            - ผู้รับผิดชอบ      กองพัฒนานักศึกษา 
            - ผู้ก ากับดูแล      รองอธิการบดี   

• ตัวบ่งชี้ท่ี   1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
• ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

      สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วนกิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดย
องค์กรนักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์  
ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรม  สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์   

• เกณฑ์มาตรฐาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษา 

              มีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ 

              ให้ครบถ้วน 
                   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 
                   - กิจกรรมกีฬา  หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
                   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
                   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

                             - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
          3. จดักิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
          4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
              กิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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เกณฑ์การประเมิน  

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการ 
ด าเนินการ 

1 ข้อ 

มีการ 
ด าเนินการ 

2 ข้อ 

มีการ 
ด าเนินการ 
3-4 ข้อ 

มีการ 
ด าเนินการ 

5 ข้อ 

มีการ 
ด าเนินการ 

6 ข้อ  
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บทที่ 2   
ผลการด าเนินโครงการ 

 
โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 

“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 

วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดโครงการ 
 

2.1 ผลสัมฤทธิ์ 
 

2.1.1 ผลผลิต ( จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ)  
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนเป้าหมาย (คน) จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม (คน) 

นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  20 35.08 
     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   26 46.61 
     อาจารย์/เจ้าหน้าที ่ 11 19.29 

รวม 57 100 
 

2.1.2 ผลลัพท์ (ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ) 
 

ผลการด าเนินการตามตัวช้ีวัด 

     ตัวชี้วัด 
 

หน่วยนับ 
รวมทั้งสิ้น 

เป้าหมาย ผลการด าเนินการ 
ผลผลิต (Output) 
 1. จ านวนผู้เข้ารับบริการ คน 46 57 
 2. ความพึงพอใจในกระบวนการจัดกิจกรรม                                                                               ร้อยละ  80  92.75 
 3. โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด                                                                                                                  ร้อยละ 80 100 
 4. ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการแก่สังคมตาม
งบประมาณ                                                                                                             บาท 25,800 25,800 
ผลลัพธ์  (Outcome) 
1.  ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 80 93.48 

2.  ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาจากวิทยากร    ร้อยละ 80 95.65 
3.  ด้านกิจกรรมทีด่ าเนินการ ร้อยละ 80 95.10 
4.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 100 
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2.2 ผลส ารวจความพึงพอใจ 
 

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 
“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
แบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้ 
- ส่วนที ่1 รายละเอียดผู้ให้ข้อมูล  
- ส่วนที ่2 ความคิดเห็นต่อการจัดสัมมนา  
- ส่วนที ่3 ความคิดเห็นและข้อแสนอแนะ 
 
มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 57คน  

สถานภาพ จ านวน(คน) คิดเป็น (เปอร์เซ็นต์)   
นักศึกษา 2 สถาบัน 46 80.70 

               อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 11 19.30 
รวม 57 100 

 
 

สรุปแบบประเมินโดยได้แจกแบบประเมินโครงการของผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นนักศึกษา 2 สถาบัน 
จ านวน 46 ใบประเมิน  

 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตารางแสดงจ านวนทีต่อบแบบประเมินโครงการฯจ าแนกตามสถานภาพ 
 
ตารางที่ 1 ผู้ตอบแบบประเมิน เป็นนักศึกษา 2 สถาบัน 

สถานภาพ จ านวน (คน) คิดเป็น(เปอร์เซ็นต์)   
นักศึกษา 46 100 

 
ตารางที่ 2  แสดงจ านวนนักศึกษาที่ตอบแบบประเมินโครงการฯ  

รายละเอียด  จ านวน (คน) คิดเป็น (เปอร์เซ็นต์)   
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 20 43.48 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 26 56.52 

รวม 36 100 
 
 
 
 
 



- 33 - 

 

ส่วนที่ 2 ตารางแสดงจ านวนที่ตอบแบบการประเมินความพึงพอใจ 
 
ตางรางที่ 3 ความคิดเห็นในด้านกระบวนการจัดกิจกรรม   

รายการ ระดับความคิดเห็น 

 
ด้านกระบวนการ 

มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

 
1.การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 

จ านวน 30 13 3 00 00 
ร้อยละ 65.21 28.26 6.52 00 00 

 
2.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 

จ านวน 21 23 2 00 00 
ร้อยละ 45.65 50.00 4.34 00 00 

 
3.ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 

จ านวน 25 18 3 00 00 
ร้อยละ 54.34 39.13 6.52 00 00 

 
4.สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับอุปกรณ์ 

จ านวน 27 14 5 00 00 
ร้อยละ 58.69 30.43 10.86 00 00 

 
5.ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 

จ านวน 15 26 5 00 00 
ร้อยละ 32.60 56.52 10.86 00 00 

 
6.เอกสารประกอบการบรรยาย  

จ านวน 26 18 2 00 00 
ร้อยละ 56.52 39.13 4.34 00 00 

 
ตางรางที่ 4 ความคิดเห็นในด้านความรู้ที่รับจากวิทยากร   

รายการ ระดับความคิดเห็น 
 

ด้านความรู้ 
มากที่สุด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
7.ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  จ านวน 27 18 1 00 00 

ร้อยละ 58.69 39.13 2.17 00 00 
8.การเขียนแผนกิจกรรม/โครงการ จ านวน 23 20 3 00 00 

ร้อยละ 50.00 43.47 6.52 00 00 

 
ตางรางที่ 5 แสดงความคิดเห็นในการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา 

รายการ ระดับความคิดเห็น 
ด้านกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการ  มากทีสุ่ด มาก ปาน

กลาง 
น้อย น้อย

ที่สุด 
9.กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต                      
ที่พึงประสงค์   

จ านวน 30 13 3 00 00 
ร้อยละ 65.21 28.26 6.52 00 00 

10.กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ (การออก
ก าลังกาย สันทนาการ) 

จ านวน 34 10 2 00 00 
ร้อยละ 73.91 21.73 4.34 00 00 
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ตางรางที5่ แสดงความคิดเห็นในการน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษ(ต่อ) 
รายการ ระดับความคิดเห็น 

ด้านกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการ  มากที่สุด มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

11.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน 29 14 3 00 00 
ร้อยละ 63.04 30.43 6.52 00 00 

12.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 24 20 2 00 00 
 ร้อยละ 52.17 43.47 4.34 00 00 
13กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จ านวน 27 18 1 00 00 
 ร้อยละ 58.69 39.13 2.78 00 00 
14.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา 

จ านวน 
30 16 0 

00 00 

 ร้อยละ 65.21 37.78 00 00 00 
15.ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม จ านวน 30 13 3 00 00 

 ร้อยละ 65.21 28.26 6.52 00 00 
 

สรุปผลความคิดเห็นในระดับมากขึ้นไปในแต่ละประเด็น 
รายการ ร้อยละ 

1.ด้านกระบวนการ 92.75 
   1.การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน 93.48 
   2.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม 95.66 
   3.ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน 93.48 
   4.สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้เหมาะสมกับอุปกรณ์ 89.14 
   5. ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม 89.14 
   6. เอกสารประกอบการบรรยาย  95.66 
2.ด้านความรู้ 95.65 
   7. วิทยากรให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา  97.83 
   8. วิทยากรให้ความรู้ด้านการเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา  93.48 
3.ด้านกิจกรรมที่ด าเนินการ 95.10 
   9.กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์  93.48 
   10.กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (การสาธิตกีฬาและเกมสร้างสรรค์สันทนาการ) 95.66 
   11.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (ปลูกดาวเรือง) 93.48 
   12.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 95.66 
   13.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (การแสดงวัฒนธรรมและการละเล่นภาคอีสาน) 97.00 
 

   14. การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา  100 
   15.ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม 93.48 
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ส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากนักศึกษาที่ร่วมกิจกรรม 
 

3.1 แสดงความคิดเห็นและข้อแสนอแนะขอให้เพ่ิมเวลาจัดกิจกรรม  
1. อยากให้เพ่ิมสถาบันอีกทุกปีและมีนักศึกษามากกว่านี้  
2. เจ้าหน้าที่ผู้จัดกิจกรรมให้การดูแลและต้อนรับดีมากสถานที่ก็สะดวก 
3. ได้แสดงออกเต็มที่ เช่น สาธิตการเล่นกีฬาให้เพ่ือนต่างสถาบัน 
4. วิทยากรให้ความรู้ดีมากท าให้เข้าใจมากข้ึนและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นตลอดเวลา   
5. ได้รู้จักเพ่ือนต่างสถาบันและได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอ่ืน 
6. การได้รู้หลัก PDCA มีประโยชน์ต่อน ามาใช้การพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และต่อการเรียน  
7. มีการทัศนศึกษานอกสถานที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ดีและมีความสุข 
8. ไดท้ าประโยชน์ต่อสังคมเป็นสิ่งที่ท าให้รู้ว่าตัวเรามีคุณค่า  

  10.  ได้รู้ว่าแต่ละมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและระบบการเรียนอย่างไร 
  11. เป็นโครงการที่จัดขึ้นแล้วได้ความรู้เพิ่มมากข้ึน ควรจัดทุกปี 
  

     2.3 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 
1. ค่าตอบแทน …… 4,100 .-…....(บาท) 
2. ค่าใช้สอย…………21,700.-…… (บาท) 

รวมค่าใช้จ่ายจริงจ านวน 25,800.-บาท (สองหม่ืนห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) 
 
3.ปัญหา/อุปสรรค 
          - ไม่มี 
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บทที่ 3  
บทสรุปและข้อเสนอแนะ  

 
 จากการที่ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานีและสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้จัดท าโครงการ
สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา โดยนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 2 สถาบัน ทั้งนี้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
และสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นรูปธรรมและมีทิศทางที่สอดคล้องตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาของชาติ และบทบาทหน้าที่ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ นอกจากนั้น               
ยังเป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบันการศึกษา 2 สถาบัน รวมไปถึงการกระตุ้น 
ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการพัฒนาคุณภาพของสถาบันระหว่างเครือข่าย                 
และมีความรู้ในเรื่องการพัฒนาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายนอกสถาบันการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาของสถาบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แล้วนั้น 
 
 วิทยากรให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา แนวทางการพัฒนากิจกรรมของ
นักศึกษาตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ภาพระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน 
และการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ด้านส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากกิจกรรมดังนี้ 
   
 1. กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
          2. กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  
          3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  
          4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  
          5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
          โดยได้ด าเนินครบทั้ง 5 ด้าน   
 
ประโยชน์ที่ได้รับต่อนักศึกษา 2 สถาบัน  
 
 1. นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 2 สถาบัน มีความร่วมมือในการด าเนินโครงการทางวิชาการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 2. นักศึกษาร่วมกันเป็นเครือข่ายในการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ของนักศึกษาอย่างน้อยปีละ 1 โครงการ ตามพันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา 
           3. นักศึกษา 2 สถาบัน มีเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา สามารถให้ความร่วมมือกัน
ได้ทุกด้าน และเป็นการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   
           4. นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมนักศึกษา     
           5. นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้ร่วมกันวางแผนล่วงหน้าในการจัดท าประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา  
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ประโยชน์ที่ได้รับต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
  
 1.มีเครือข่ายความร่วมมือของทั้ง 2 สถาบันตามข้อตกลงความร่วมมือ ลงวันที่ 11 กันยายน 2561                  
ระหว่างศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี  โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทย
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุดรธานี กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษาประจ าวิทยาเขตอุดรธานี ทั้งสองฝ่ายมี
ข้อตกลงร่วมกันในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พลศึกษา การกีฬา 
เครื่องมือและอุปกรณ์การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาและคณาจารย์เพ่ือพัฒนาสถาบันทั้งสองสู่
มาตรฐาน 
 2.สถาบันอุดมศึกษาท้ัง 2 สถาบัน จะร่วมกันส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
นักศึกษา พร้อมอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 3.เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อทั้ง 2 สถาบัน 
 
ประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงต่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 
 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ได้ให้ความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินที่เป็นนักศึกษา และแสดง
การเต้นออกก าลังกายประกอบพิธีเปิดการแข่งขัน"กีฬา มสธ. อีสานสัมพันธ์รวมใจต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 7" 
ระหว่างนักศึกษาศูนย์วิทยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 
เดือนมีนาคม 2561 โดยมีนักศึกษาบัณฑิต อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมนักศึกษาร่วมกิจกรรมทั้งหมดรวม 200 คน      
 นักศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานีเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท คือ  
 1.กีฬาอาเซียน 2 ชนิดคือ โยนลูกข่างกีฬาประจ าชาติลาว และการแข่งขันชินลงกีฬาประจ าชาติเมียนมาร์  
 2.กีฬาสากล 2 ชนิด ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล (ดังภาพกิจกรรม) 
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"กีฬา มสธ. อีสานสมัพันธ์รวมใจต้านภัยยาเสพติด คร้ังที่ 7" 
ระหว่างนักศึกษาศูนย์วิทยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวดั                                                                

ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 

 

 

  

  

นักศึกษาสถาบนัการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี แสดงการออกก าลังกายประกอบพิธีเปิด 
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นักศึกษาสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี รับมอบเหรียญ 40 ปี มสธ.หลังการตัดสินกีฬา 
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ขอเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม  
  

โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 
“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 

 
1. ควรจัดกิจกรรมนี้ทุกปตอไปเพ่ือใหเกิดประโยชนตอนักศึกษาทุกรุน 
2. กิจกรรมเยอะเวลาไมเพียงพอ ควรปรับเวลาเผื่อกิจกรรมนักศึกษาจะไดไมเหนื่อยมาก 
3. ควรขยายเครือขายโครงการเชิญโดยการเชิญสถาบันทุกที่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 4. ควรมีกจิกรรมเพ่ือสาธารณประโยชนมากขึ้นและกิจกรรมที่ทุกคนในโครงการทุกคนมีสวนรวม 
 5. เปนกิจกรรมที่ดีควรมีการจัดตอไปและควรมีการเพ่ิมภาคีเครือขายใหมีความเขมแข็งมากข้ึน 

6. ควรเพิ่มระยะเวลาในการจัดกิจกรรมใหมากขึ้น 
7. ภาพรวมเยี่ยมยอดมาก 
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ภาคผนวก  
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รายชื่อ/ที่อยู่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ภาพกจิกรรม 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 



- 48 - 

 

 

 

วันที่ 22-23 ก.ย.2561 ศวน.มสธ.อุดรธานี จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน โดยความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) กับสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขต
อุดรธานี(สพล.อุดรธานี) ผู้ร่วมกิจกรรมเป็นผู้น าและนักศึกษา ผู้บริหาร 
บุคลากร 2 สถาบันร่ วมกิจกรรม  57 คน  มีนางพรรษชล แข็ งขัน                       
หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา ผู้ รับผิดชอบโครงการ                      
กล่าวต้อนรับและแนะน ามหาวิทยาลัยฯ  อ.อัครพล ลีก าเนิดไทย แนะน า
สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี  กิจกรรมดังนี้ 1.ให้ความรู้เรื่อง                  
ก า รประกั นคุณภาพการศึ กษา และก ารพัฒนากิ จ ก ร รมนั ก ศึ กษ า
ระดับอุดมศึกษา(แผนกิจกรรม/โครงการ) ผศ.ดร.พัชรินทร์ ชมพูวิเศษ และ           
ผศ .ดร .มณีญา สุ ราช   มหาวิทยาลัย ราชภัฏอุดรธานี  เป็นวิ ทยากร                                
2.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ณ พิพิธภัณฑ์เมือง
อุดรธานี มีนายพิษณุ เคนถาวร เป็นวิทยากร  3.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์               
ท าความสะอาดบริเวณถนนสาธารณะ 4.กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและกีฬา               
น าโดยนักศึกษา สพล.อุดรธานี 5.กิจกรรมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา
น าโดยนักศึกษามสธ. ผศ.วาสนา เหล่าสูงเนิน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
สพล.อุดรธานี พร้อมคณะร่วมกิจกรรม 
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นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯรับผิดชอบโครงการกล่าวต้อนรับ                        

แนะน ามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
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อาจารย์อัครพล ลีก าเนิดไทย แนะน าสถาบันสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี 
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รศ.ดร.มณีญา สุราชและ รศ.ดร.พัชรินทร์ ชมพูวิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เป็นวิทยากร 
ให้ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 
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ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี วิทยากร นายพิษณุ เคนถาวร 
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แบ่งกลุ่มระดมความคิดจัดท าแผนในการจัดท าแผนกิจกรรมในปีการศกึษาต่อไป 
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กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและกีฬา น าโดยนักศึกษาถาบันการพลศึกษา วทิยาเขตอุดรธานี 
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กิจกรรมเสรมิสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศกึษา น าโดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสโุขทยัธรรมาธริาช 
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ผู้บริหารจากสาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี ร่วมกิจกรรมและกล่าวขอบคุณ 
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แบบประเมินผล  
โครงการสัมมนาเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 

“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 

วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี 
 

โปรดกาเครื่องหมาย     ลงใน  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด  
ตอนที่ 1  สถานภาพทั่วไป  
     สถานะภาพของท่าน           บุคลากร มสธ.      นักศึกษา มสธ.    ประชาชนทั่วไป 
ตอนที่ 2   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานที่จัดงานและรูปแบบการจัดกิจกรรม 

 
รายการ 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1.การต้อนรับและบริการจากเจ้าหน้าที่ผู้จัดงาน      
2.ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดกิจกรรม      
3.ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมภายในงาน      
4.สื่อ/อุปกรณ์ท่ีใช้เหมาะสมกับอุปกรณ์      
5.ความเหมาะสมของเวลาในการจัดกิจกรรม      
6.เอกสารประกอบการบรรยาย       
7.ความรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา       
8.การเขียนแผนกิจกรรม/โครงการ      
9.การส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์      
10.กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ(การออกก าลังกาย/สันทนาการ)      
11.กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม      
12.กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม      
13.กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี)      
14.การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา      
15.ความพึงพอใจในภาพรวมในการจัดกิจกรรม      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
........................................................................... ........................................................................................................... 
............................................................................................................................ ..........................................................
............................................................................................................................. .........................................................
..................................................................................................................................................................... .................
.................................................................................................................. ....................................................................
............................................................................................................................. .........................................................
................................................................................................................................... ................................................... 
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ผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน 
“การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา” 

(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี) 
วันที่ 22-23 กันยายน 2561 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุดรธานี   

 
1.หลักการ/ความเป็นมา 
      ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา(สกอ) ได้ส่งเสริมให้ทุกสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ด าเนินการจัดระบบและกลไกในการเผยแพร่ความรู้ และกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันในรูปแบบของการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการขยายผลการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในสถาบัน โดยส่งเสริมสนับสนุนบทบาท 
หน้าที่ ของนักศึกษาในการที่จะสามารถส่งเสริมช่วยเหลือให้งานประกันคุณภาพของสถาบันบรรลุวัตถุประสงค์ที่วาง
ไว้ตามเจตนารมณ์ของมาตรฐานการศึกษาของชาติ  
      การรวมตัวกันระหว่างสถาบันการศึกษาในส่วนภูมิภาคเป็นสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้น านิสิต
นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือสร้างความตระหนักในบทบาทของตนเองต่อระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาการสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิตนักศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็ง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กระบวนการในการจัดกิจกรรมนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งมีการด าเนินการและพัฒนากิจรรมของเครือข่ายมา
อย่างต่อเนื่อง และในการอบรมผู้น านิสิตนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์วิทยพัฒนา  มสธ.อุดรธานี 
รับหน้าที่ด าเนินการในการจัดอบรม ผู้น านิสิตนักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดท าโครงการ
สัมมนาเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษาให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิตนักศึกษาได้มีการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆโดยจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิตนักศึกษาได้น า
หลักการของการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ PDCA (Plan คือ การวางแผน DO คือ การปฏิบัติตามแผน  
Check คือ การตรวจสอบ Act คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ ซึ่งถือ
เป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพ)มาใช้ในการด าเนินงาน และสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการการศึกษา
เรียนรู้กระบวนการท างานจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดีให้กับนิสิต 
นักศึกษา น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติในอนาคต โดยท ากิจกรรมครอบคลุมดังนี้ กิจกรรม
เสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษา 2 สถาบัน กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและกีฬา กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เป้าหมายของการด าเนินงาน 
          นักศึกษาจากเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 2 สถาบัน อาจารย์/เจ้าหน้าที่ 46 คน 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

2. เพ่ือสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษา มสธ.กับนักศึกษาสถาบันอ่ืนในเขต
พ้ืนที่ให้บริการ   

3. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามตัวบ่งชี้ในการ
จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสถาบัน 

4. เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมกระประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษาระหว่างเครือข่ายสถาบัน  
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2.กระบวนการ/ขั้นตอน ผลการด าเนินโครงการโดยใช ้ PDCA (ตามที่ด าเนินการจริง) 
 
  2.1ขั้นเตรียมการ (Plan) วันที่ 11 กันยายน 2561 
  2.1.1 ลงนามความร่วมมือและประชุมตัวแทนนักศึกษาของทั้ง 2 สถาบัน 

2.1.2 ร่วมกันวางแผนในการด าเนินโครงการ  
  2.1.3 แบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินโครงการของแต่ละสถาบัน  

2.1.4 ติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
2.2 ขั้นด าเนินงาน (Do)  วันที่ 22-23 กันยายน 2561  
 2.2.1 แนะน าสถาบัน 
          2.2.2 รับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพ 
          2.2.3 “การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาระดับอุดมศึกษา”การเขียนแผน/กิจกรรม/โครงการ  

2.2.4 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม 
2.2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2.5.6 สรุป/ถอดบทเรียน 

2.3 ขั้นประเมินผลงาน (Check) วันที่ 23 กันยายน 2561 
1.3.1 วิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจจากผู้ที่เข้าร่วมโครงการ  
1.3.2 ประเมินผลลัพธ์ที่ได้ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ  
1.3.3 ประเมินผลจากการถอดบทเรียนการร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ  

 
3.ผลประโยชน์ที่ได้รับ 
 

3.1 ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการที่เกิดต่อตัวนักศึกษา 
  3.1.1 นักศึกษาได้ฝึกการวางแผน/เตรียมพร้อมการเรียนรู้ตามสภาพจริงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
   3.1.2 เกิดการเชื่อมสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษาร่วมสถาบันและต่างสถาบัน 
   3.1.3 นักศึกษาในเครือข่ายเกิดความร่วมมือและก่อตัวเป็นทีมท่ีมีความเข้มแข็ง 
   3.1.4 นักศึกษาได้เรียนรู้การสื่อสาร การปรับตัวเข้าหากัน ลดความเป็นตัวตนของนักศึกษาท าให้
สามารถอยู่ร่วมกนัได้อย่างมีความสุข  เอื้อเฟ้ือและช่วยเหลือกันและกัน 
   3.1.5 นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์งานได้ด้วยตัวเอง แสดงศักยภาพในตัวเองทั้งรายบุคคล/รายกลุ่ม 
                3.1.6 นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์พัฒนาความเป็นจิตอาสา 
มีความตั้งใจในการท ากิจกรรม มีทัศนคติท่ีดีต่องานจิตอาสา 

3.2 ประโยชน์และผลกระทบที่เกิดจากการด าเนินโครงการที่เกิดต่อสถาบัน 
  3.2.1 สถาบันการศึกษา เกิดการสร้างเครือข่ายของนักศึกษาในแต่ละสถาบัน เป็นการสร้างความ
ร่วมมือของนักศึกษาภายในเครือข่ายท าให้เกิดเครือข่ายของนักศึกษาท่ีมีความเข้มแข็ง 
   3.2.3 ก่อให้เกิดความเหนียวแน่นของเครือข่าย ทั้งนักศึกษาและอาจารย์/เจ้าหน้าที่ 
   3.2.4 เป็นผู้ดูแลสนับสนุน และชี้ทางให้เข้าประเด็น/จุดประสงค์ของกิจกรรม 
   3.2.5 ผลักดันให้นักศึกษามีโอกาสได้แสดงศักยภาพ 
   3.2.6 ศูนย์ได้ประชาสัมพันธ์ระบบการศึกษาทางไกลของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่รู้จักเพ่ือเพ่ิมยอด
นักศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย 
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4.ความโดดเด่นของการน าไปขยายผลกับหน่วยงานอ่ืน 
  กิจกรรมเป็นการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาด าเนินงานประกันคุณภาพ 
และส่งเสริมให้นักศึกษามีการน าหลักการของการประกันคุณภาพและวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการจัดกิจกรรม               
ครั้งต่อไป โดยการปรับปรุงการด าเนินการอย่างเหมาะสมหรือการจัดท ามาตรฐานใหม่ (Act) ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานของ
การยกระดับคุณภาพ มาใช้ในการด าเนินงานและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาเรียนรู้
กระบวนการท างานจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้น าที่ดีให้กับนิสิต 
นักศึกษา น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคมและประเทศชาติในอนาคต ซึ่งทั้ง 2 แห่งได้มีการก าหนดจัดกิจกรรม
ร่วมกันครั้งต่อไปและจะเพ่ิมเครือข่ายให้มากขึ้น โดยได้ก าหนดแนวทางไว้ดังนี้  

 


