แนวปฏิบัติที่ดี
RMUTSB KM DAY
1. ชื่อหน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
2. แนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน
3. กระบวนการ/วิธีการดําเนินการในอดีต
การดําเนินการในอดีตคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไม่มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่ดําเนินการเป็นเครือข่ายของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเอง โดยการดําเนินงานเครือข่ายจะเป็นลักษณะ
การส่งนักศึกษาเข้าร่วมทํากิจกรรมตามที่กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จัดเสริมให้กับคณะทุกคณะ
เพื่อให้ทุกคณะทํากิจกรรมร่วมกัน
4. แนวปฏิบัติที่ดี (วิธีการ/กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงานที่ได้ดําเนินการตามหลัก PDCA)
(P) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการวางแผนการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาเรื่อง
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเริ่มจากการเสนอของบประมาณในแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554 ในชื่อ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพภายในและ 5 ส โดยการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ ได้มีการ
จัดอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
และมีการดําเนินการจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555
โดยการเชิญบุคลากรและนักศึกษาต่างคณะรวม 6 คณะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คือ
1.คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
2.คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
3.คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
4.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
6.คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เข้าร่วมอบรมสัมมนาให้ความรู้ เรื่อง การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางการสร้างเครือข่ายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และได้มีการสํารวจ สอบถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของบุคลากรและนักศึกษาทั้ง 6 คณะ ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในการกําหนดหัวข้อการจัดกิจกรรมที่สามารถทําร่วมกันได้ ซึ่งในการเปลี่ยนความคิดเห็น
ของบุคลากรและนักศึกษา มีความคิดเห็นร่วมกันในการทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ว่าจะอยู่คณะใด
ก็สามารถทํากิจกรรมร่วมกันได้
(D) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการการดําเนินการเชิญผู้แทนคณะ และสโมสรนักศึกษา 6 คณะ
ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามความร่วมมือข้อตกลงเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่าง
คณะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในวันที่

9

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 อาคาร 25 พร้อมและได้มีการประชุม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทํากิจกรรมนักศึกษาร่วมกันอีกครั้ง
ผู้แทนคณะ และสโมสรนักศึกษา ทั้ง 6 คณะ และหัวข้อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน และได้มีการจัดอบรม

การประกันคุณ ภาพการศึกษาให้กับบุค ลากรและนัก ศึกษาทั้ง 6 คณะ เรื่องการประกัน คุณ ภาพการศึกษาในสถาบัน อุ ดมศึก ษา
ณ ห้อง 250204 ชั้น 2 อาคาร 23
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาของบุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาทั้ ง 6 คณะ ในการเชิ ญ บุ ค ลากรและนั ก ศึ ก ษาร่ ว มทํ า กิ จ กรรมบํ า เพ็ ญ ประโยชน์
แก่สังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นันทนาการให้กับเด็กพิเศษ เลี้ยงอาหารกลางวัน และทํากิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษา
พิเศษประจํา จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการมอบอุป กรณ์ส่ง เสริมทักษะการเรียนรู้ให้ กับ ศูน ย์การศึกษาพิเศษประจํา จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา การทําโมบาย ติดภาพการ์ตูน ประดับห้องเรียน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(C) จากการประเมินผลการจัดกิจกรรม ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการสังเกต บุคลากรและ
นักศึกษาทั้ง 6 คณะ มีการประชุม แบ่งงาน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม และสนุกสนานกับการจัด
กิจกรรมเป็นอย่างมาก และผลการประเมินความพึงพอใจจากแบบสอบถามประเมินผลการจัดกิจกรรม บุคลากรและนักศึกษาที่เข้าร่วม
ทั้ง 6 คณะ ให้คะแนนความพึงพอใจ 4.66 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.20 คะแนน และจากข้อเสนอแนะของ
แบบสอบถามโครงการ และการประเมินความสําเร็จของโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ คิดเป็นร้อยละ 93.60
(A) จากผลการประเมินโครงการปีการศึกษา 2555 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรพบว่า ควรดําเนินการ
จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างบุคลากรและนักศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ภ ายในเครื อ ข่ า ยให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น โดยการปรั บ ปรุ ง การจั ด กิ จ กรรมในปี ก ารศึ ก ษา 2556
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้มีการเชิญบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีอโยธยา ร่วมลงนาม
ความร่วมมือเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรและ
นักศึกษา ต่างสถาบัน และได้มีการเชิญบุคลากรและนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีอโยธยาเข้ามาร่วมทํากิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่
15 มกราคม 2557 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งการจัดกิจกรรมยังคงเดิมในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ นันทนาการให้กับเด็กพิเศษ และการเลี้ยงอาหารกลางวัน แต่สําหรับการจัดกิจกรรมพัฒนาศูนย์การศึกษาพิเศษประจํา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในปีการศึกษา 2556 นี้ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรได้คํานึงถึงการทํากิจกรรม
ที่ครอบคลุม 5 ประเภทกิจกรรมที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีต้อดําเนินการ และใช้ความรู้ ความสามารถ และทักษะของนักศึกษา
คณะเทคโนโลยี ก ารเกษตรและอุ ต สาหกรรมเกษตร ในการวางแผนปรั บ ปรุ ง ภู มิ ทั ศ น์ ข องศู น ย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษประจํ า จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา จัดสวนหย่อมให้กับเด็กพิเศษที่เรียนอยู่ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษ และให้นักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้ตามแบบ
ที่ได้มีการออกแบบไว้ และได้มีการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ในการจัดอบรม เรื่อง บทบาทของ
นักศึกษากับการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 สําหรับในปีการศึกษา 2557 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรคาดหวังว่าจะสามารถ
สร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ต่างสถาบัน เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 สถาบัน และมีการจัดกิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
5. ผลกระทบที่เป็นประโยชน์หรือสร้างคุณค่า
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรและนักศึกษาต่างคณะและต่างสถาบัน
2. การได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การทํากิจกรรมภายในเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และต่างสถาบัน ร่วมกัน
3. เครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และต่างสถาบันมีความเข้มแข็ง

4. สร้างความสามัคคี และเรียนรู้การทํางานร่วมกันภายในเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. สามารถตอบตัวชี้วัดคุณภาพการศึกษา
6. ปัจจัยแห่งความสําเร็จ
1. การให้ความสําคัญของผู้บริหารในการการสร้างเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาและการทํากิจกรรมร่วมกัน
2. ความร่วมมือของเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และต่างสถาบัน
3. การติดต่อสื่อสารและการประสานงานภายในเครือข่าย
7. ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
ปัญหา :
การประสานงานระหว่างเครือข่ายที่มกี ารปรับเปลี่ยนผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรม ตามคําสั่งหรือ
ได้รับมอบหมาย
อุปสรรค :
การทํากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ และต่างสถาบัน เนื่องจากสถานที่ตั้งที่
อยู่ห่างกันทําให้มีความลําบากในการเดินทางการทํากิจกรรมร่วมกัน
แนวทางแก้ไข :
การเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เช่น การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารระหว่างเครือข่าย
8. ความท้าทายต่อไป
การเพิ่มเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่างสถาบัน และทํากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน

บันทึกเล่าเรื่อง
1. ชื่อ-สกุล นางสาวอภิรดี มีแสงเพชร

ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

2. หน่วยงานที่สังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3. ชุมชนนักปฏิบัติ

 การจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต  งานวิจัย/งานสร้างสรรค์  การบริการวิชาการ

 การบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพการศึกษา  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
4. ชื่อเรื่อง (แนวปฏิบัติที่ดี)

การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ระหว่างคณะ และต่างสถาบัน

5. มีขั้นตอนอย่างไร
1. การสํารวจความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายในการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
2. การจัดทําแผนงาน เสนอโครงการ เพื่อขออนุมัติ
3. การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม รับผิดชอบ การดําเนินโครงการ การจัดกิจกรรม
4. ดําเนินการตามโครงการที่วางแผนไว้
5. ประเมินผลการดําเนินโครงการ
6. สรุป ประเมินผลความสําเร็จของโครงการ
7. นําผลการประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการจัดโครงการ
6. ความรู้ที่ใช้ วิธีการ กระบวนการ
ความรู้ที่ใช้ :
PDCA

วิธีการ :
(P) 1. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยเขียนเสนอโครงการเพื่อของบประมาณในแผนการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษา
2. อบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาเรื่องการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
3. สํารวจความคิดเห็นการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา และหัวข้อการทํากิจกรรมร่วมกัน
(D) 1. เมื่อได้การจัดสรรงบประมาณ ดําเนินการเขียนโครงการ และเสนอขออนุมัติโครงการ และงบประมาณ
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในโครงการ
3. ทําหนังสือเชิญกลุ่มเป้าหมายในโครงการ
4. ประสานงานการจัดเตรียมสถานที่ วิทยากร
5. จัดโครงการตามวัน เวลา สถานที่ ที่กําหนด
(C) 1.ประเมินผลการจัดกิจกรรม
2. ประเมินความสําเร็จของโครงการ
(A) 1. นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในปีถัดไป
7. ความสําเร็จที่ได้รับ
การสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา ต่างสถาบัน อย่างน้อยปีละ 1 สถาบัน
8. ปัญหามีอะไรบ้าง
การติดต่อประสานงานระหว่างเครือข่ายที่มีการปรับเปลี่ยนผู้ประสานงาน/ผู้รบั ผิดชอบในการเข้าร่วมกิจกรรมแต่ครั้ง
ตามคําสั่งหรือได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
9. มีแนวทางในการพัฒนาต่ออย่างไร
การเพิ่มเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาต่างสถาบัน และทํากิจกรรมร่วมกันภายในเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างคณะ และต่างสถาบันให้มีความต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา

บันทึกการเล่าเรื่อง
เรื่อง ……………………………………………………………………………………………
วันที่.......................................................................
ณ ............................................................................................................................................
ผู้เล่า

รายละเอียดของเรื่อง

สรุปความรู้ที่ได้

