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โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคณุภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา  
ของสถาบันเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษา 

ประจําปีการศกึษา 2556 

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

1. หลักการและเหตุผล 

 จากการกําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยกําหนดรายละเอียดไว้ใน
หมวด 6 มาตรฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ให้
สามารถดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ อันจะนําไปสู่การสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและ
สามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติตามเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสถาบัน รวมท้ังพัฒนาศักยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
2558 
 สถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา
ไทย เพ่ือให้สอดรับกับนโยบายการพัฒนาของรัฐบาล ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษาไทย เพ่ือขับเคล่ือน
การพัฒนาคุณภาพคน ให้มีความสามารถ มีคุณธรรม มีความสุข เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมไทย ที่ส่งผลให้ประเทศ
ไทย มีสังคม มีเศรษฐกิจ มีการเมืองที่ดี มีเสถียรภาพและมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
และเป็นหลักประกัน ถึงคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่แต่ละสถาบันผลิตบัณฑิตให้ได้มาตรฐานคุณวุฒิ และมีคุณลักษณะ
ที่เหมาะสมในวิชาชีพต่างๆ  
  สถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้มอบหมายให้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดําเนินการ
จัด “โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษา 
ของสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2556” ขึ้น เพ่ือเป็นกลไกสําคัญในการ
สร้างพลังเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตนักศึกษาร่วมกันให้เกิดวิถีชีวิตคุณภาพที่ดีระหว่างกัน และ
มุ่งหวังที่จะให้นิสิตนักศึกษาของแต่ละสถาบัน ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับแนวคิดการประกันคุณภาพการศึกษา 
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการดําเนินกิจกรรมนิสิตที่มีคุณภาพ และสามารถนําความรู้ที่ได้ไป
พัฒนาดําเนินโครงการ/กิจกรรมได้อย่างมีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง  

2. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือกระตุ้นให้นิสิต/นักศึกษาได้เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพ

อย่างต่อเน่ือง 
2) เพ่ือให้นิสิต/นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมท่ีมีคุณภาพระหว่างองค์กรนิสิต/นักศึกษา

ของแต่ละสถาบันร่วมกัน 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะทํางานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
1) ผู้แทนนิสิต/นักศึกษา และอาจารย์ที่ปรึกษาองค์กรนิสิต/นักศึกษา จํานวน 130 คน  
  -  สถาบันเครือข่าย 14 สถาบัน สถาบันละ 7 คน (ผู้แทนนิสิต/นักศึกษา เข้าร่วม  6 คน และอาจารย์

ที่ปรึกษาองค์กรนักศึกษา/ผู้ดูแลนักศึกษา 1 คน) 
 -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 4 วิทยาเขต 
2) คณะอนุกรรมการประสานงานด้านประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

5.  ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 1) มีสถาบันเครือข่ายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 2) ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51  

6. ระยะเวลาและสถานท่ีในการดําเนินงาน 
       วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารระพี สาคริก กองกิจการนิสิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

7. วิธีการดําเนินงาน 
        ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังน้ี 
 1)  การบรรยายเก่ียวกับ “แนวปฏิบัติที่ดีในการนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
กิจกรรมนิสิต/นักศึกษา”  
 2)  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู้นํานิสิต/
นักศึกษาแต่ละสถาบัน” (ผู้แทนองค์กรนิสิต/นักศึกษา จากสถาบันเครือข่าย จํานวน 4 สถาบัน) 
 3)  กิจกรรมระดมสมอง “แนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นํานิสิตระหว่างสถาบัน” 
 4)  กิจกรรมนันทนาการ 
 
8. กําหนดการ 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 1 อาคารระพี สาคริก  

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
เวลา 09.00 – 09.25 น. กิจกรรมสันทนาการ โดย นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เวลา 09.25 – 09.30 น. กล่าวเปิดงานโครงการฯ โดย ผศ.นงลักษณ ์ งามเจริญ   

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
เวลา 09.30 – 10.30 น. การบรรยาย เร่ือง “แนวปฏิบัติที่ดีในการสง่เสริมการนําระบบประกันคุณภาพไปใช้

ในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาสู่ระดับสากล” 
โดย อาจารย์ปัญญา  เหล่าอนันต์ธนา  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 
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เวลา 10.45 – 12.00 น. การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี “การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิตขององค์กรผู้นํา
นิสิต/นักศึกษาแต่ละสถาบัน” (4 สถาบันๆ ละ 25 นาที) 
โดย ผู้แทนองค์กรนิสิต/นักศึกษาของสถาบัน 4 สถาบัน 

เวลา 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 13.15 น. กิจกรรมนันทนาการ โดย นายกองค์การบริหาร องค์การนิสิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
เวลา 13.15 – 14.15 น. กิจกรรมระดมสมอง “แนวทางการขับเคลื่อนการนําระบบประกันคุณภาพไปใช้ใน

การพัฒนาคุณภาพกิจกรรมนิสิต/นักศึกษาของเครือข่ายผู้นํานิสิตระหว่างสถาบัน” 
เวลา 14.15 – 14.45 น.     การนําเสนอแนวทางการขับเคลื่อนฯ ของผูนํ้านิสิต 
เวลา 14.45 – 15.00 น.     สรุปการดําเนินกิจกรรม และมอบของที่ระลึก 
เวลา 15.00 – 15.15 น. รับประทานอาหารว่าง 
เวลา 15.15 – 16.00 น. ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการโครงการประกวด 1 องค์กรนิสิต 1 กิจกรรมคุณภาพ 
 
หมายเหตุ กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) นิสิต/นักศึกษาได้เห็นความสําคัญและมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมนิสิตให้มีคุณภาพอย่างต่อเน่ือง 
2) นิสิต/นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินกิจกรรมที่มีคุณภาพระหว่างองค์กรนิสิต/นักศึกษาของ

แต่ละสถาบันร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

10. งบประมาณ  
 ค่าลงทะเบียน สถาบันละ 7 คนๆ ละ 300 บาท เพ่ือเป็นค่าอาหารว่าง/กลางวัน เอกสารประกอบการ
บรรยาย และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 


