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การจัดการความรูด้้านสายสนับสนุน 

เร่ือง แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 

  
กีรตยา  สุนทรชาตะพงศ์* 

 
บทสรุป 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เป็น

เครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับ

ปรัชญา วิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบันที่ก าหนดไว้ โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนัก

ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผนการ

ด าเนินงานการตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยด าเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่สถาบันก าหนด และเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานอธิการบดี อันจะน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพการบริหารงานของส านักงานอธิการบดีสอดคล้องตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มี

คุณภาพต่อไป 

ค าส าคัญ: แนวปฏิบัติที่ดี, การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
 
บทน า 
 แนวปฏิบัติที่ดี ที่ช่วยให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดีของสถาบัน        

บัณฑิตพัฒนศิลป์ไปสู่ความส าเร็จ  การน าเสนอในเอกสารฉบับนี้เกิดจากกระบวนการทบทวนการด าเนิ นงาน

ในปีที่ผ่านมา และการด าเนินงานในปัจจุบัน การรวบรวมองค์ความรู้ และการสังเคราะห์จากประสบการณ์

โดยตรงของผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน

อธิการบดีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ความส าเร็จที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี อาจเป็นความส าเร็จเชิงกระบวนการ และ/หรือ เชิงผลผลิต/

ผลลัพธ์ ที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีมีความพึงพอใจและเห็นว่าเป็นกิจกรรมท าให้การ

ด าเนินงาน และการบริหารองค์กรให้เกิดคุณภาพและบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี 

                                                           
* กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา 
   Keerataya.s@gmail.com 
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 การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ได้ท าการ

สังเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ดังนี้ 1) การก าหนด

เกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  2) การก าหนดผู้รับผิดชอบ

ตามตัวบ่งชี้ 3) การวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ 4) การเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน 5) การ

สรุป-สังเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน 6) การจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเอง SAR และ 7) แนว

ทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  

 กลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานในสังกัด หรือหน่วยงาน

อ่ืนๆ ในการน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์ต่อวงการศึกษาต่อไป 

วิธีการด าเนินงาน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ โดยมีส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่สนั บสนุนการจัดการเรียนการสอน และการ
บริหารงานตามพันธกิจของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนา
คุณภาพตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่อง  
 

 สิ่งที่สร้างคุณภาพและมาตรฐานให้กับส านักงานอธิการบดีที่ส าคัญ คือ การประกันคุณภาพ โดยมีการ
ควบคุมคุณภาพซึ่งสะท้อนให้เห็นจากความส าเร็จของกระบวนการภายในที่ท าให้ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาสามารถด าเนินไปด้วยดียิ่ง กล่าวคือ บุคลากรทุกระดับภายในส านักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อ านวยการกอง/กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ มีความ
เข้าใจและน าหลักการควบคุมคุณภาพ PDCA มาใช้ในกระบวนการด าเนินงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมี
ความร่วมมือที่ดียิ่งของบุคลากรภายในส านักงานกับผู้บริหารในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน ส านักงาน
อธิการบดี ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 การสร้างระบบในการก ากับติดตาม และควบคุมคุณภาพเป็นวิถีปฏิบัติที่ผู้บริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของส านักงานอธิการบดี ได้ร่วมกันสร้างขึ้นและยึดถือปฏิบัติกันมา และจะยึดถือปฏิบัติกันให้เป็น
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ทุกคนในองค์กรต้องช่วยกันเสริมสร้างให้ด ารงอยู่ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกภาค
ส่วนของส านักงานอธิการบดี สู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ที่วางไว้ร่วมกัน 
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 การสร้างระบบและกลไกในการด าเนินงานก ากับ ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
ส านักงานอธิการบดีสู่การสร้างแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี ได้
เลือกวิธีการจัดการความรู้ที่เหมาะสม และก าหนดขั้นตอนการท างานดังนี้ 

1. การบ่งชี้ หรือค้นหาความรู้ 
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
1) วิเคราะห์ภารกิจหลักของกลุ่มประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ภารกิจหลักกลุม่ประกันคุณภาพการศึกษา 

2) ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน ได้แก่ 
2.1 การสร้างระบบ และกลไก การควบคุมคุณภาพสู่ความเป็นเลิศขององค์กร  
2.2 การก ากับและติดตามกับกับคุณภาพตามตัวบ่งชี้ 
2.3 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
2.4 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน  
2.5 การจัดท าแผนพัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 

3) ก าหนดขอบเขตความรู้ที่ส าคัญจ าเป็น 
  3.1 ระบบ และกลไก ในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี 
  3.2 แนวปฏิบัติ หรือแนวทางในการด าเนินงานสู่ความเป็นเลิศ 
 

การก ากบั และควบคมุคณุภาพการศกึษา 
 

การติดตาม และตรวจสอบคณุภาพการศกึษา 
 

การประเมินผลคณุภาพการศกึษา 
 

ภารกิจหลกั 
 

กลุม่ประกนัคณุภาพการศกึษา  
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2. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
ด าเนินการดังนี้ 
1) เชิญบุคลากรภายในส านักงานอธิการบดีที่เป็นผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพของ

ส านักงาน ที่มีความรู้ความสามารถมาประชุม / ท างานร่วมกัน ทั้งการท างานในปีการศึกษาที่ผ่านมา และในปี
การศึกษาปัจจุบันก าหนดปัญหา และแนวทางท่ีจะแก้ปัญหาในการด าเนินการภายในส านักงานอธิการบดีได ้

2) เชิญบุคคลภายนอกที่มีประสบการณ์ในการด าเนินงานประกันคุณภาพมาให้ความรู้กับบุคลากรใน
ส านักงาน 

3) การสร้างความรู้ใหม่ โดยการเข้าร่วมอบรมสัมมนาด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ การศึกษาดูงานการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีหน่วยงานอ่ืน แล้วน าความรู้ที่ได้มา
ร่วมแบ่งปันกัน ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ  
 
3. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

ด าเนินการโดยจัดท าเป็น Flow chat ดังนี้ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน ส านักงานอธิการบด ี
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
เป็นการกลั่นกรองความถูกต้องของความรู้ โดยด าเนินการดังนี้ 
1) ด าเนินจัดท าเป็นเอกสาร โดยก าหนดภาษาที่เข้าใจง่ายและทุกคนสามารถใช้ความรู้นั้นได้ 
2) ปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงาน และจัดท าเป็นรูปเล่มที่เพ่ือการด าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน   

    เดียวกัน 
3) จัดท าเนื้อหาจากความรู้มาสู่การด าเนินงานให้สมบูรณ์ 

 
5. กระบวนการเข้าถึงองค์ความรู้ 

การท าให้ผู้ใช้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย และสะดวก โดยด าเนินการดังนี้ 
1) เผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook และ ไลน์กลุ่ม ผู้ปฏิบัติงาน 

   
 

ภาพที่ 3 ช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู ้
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6. กระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ 
1) แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี โดยผ่านการประชุม

ภายในส านักงานอธิการบดีโดยให้บุคลากรในสังกัดทุกหน่วยงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และยังได้เชิญ
ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาร่วมแบ่งปันด้วย 

2) ถ่ายความแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคคล สู่บุคคลโดยการบรรยายให้ความรู้การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี 

3) แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการประเมินคุณภาพภายในร่วมกัน  
 

7. การเรียนรู้ 
 หลังจากเรียนรู้ร่วมกันแล้ว ท าให้บุคลากรในสังกัดเกิดการสร้างความรู้ใหม่ๆ ในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี เช่น บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการหรือแนวทางการเขียน
รายงานประเมินตนเอง และมีความเข้าใจในวิธีการประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดีเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งสามารถท างานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมายที่ส านักงานอธิการบดีได้วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 

ผลผลิตของการจัดการความรู้ที่ได้คือ แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
ส านักงานอธิการบดี ตั้งแต่การก าหนดเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ การก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  การวางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพ การเก็บรวบรวม
ข้อมูลผลการด าเนินงาน การสรุป-สังเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน การจัดท ารูปเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR และแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์จากผล
การประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ซึ่งถือว่าเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ของส านักงานอธิการบดี และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของส านักงานอธิการบดี เพราะช่วย
สะท้อนถึงสถานะและระดับของการพัฒนา จุดอ่อน-จุดแข็ง และโอกาสในการพัฒนาส าหรับปีการศึกษาต่อ ๆ 
ไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการวิเคราะห์และประเมินตนเองนอกจากจะสะท้อน
การด าเนินงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบแล้ว ยังได้มีโอกาสเห็นภาพสะท้อนของทั้ งองค์กร เห็นภาพความ
เชื่อมโยงขององค์ประกอบต่าง ๆ ตลอดจนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ที่อาจมีความซ้ าซ้อน หรือมีช่องว่างของ
การด าเนินงาน ท าให้ได้แนวทางในการบูรณาการงานต่าง ๆ เข้าด้วยกันกับการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 
เพ่ือให้ผู้ที่สนใจสามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติในการวางระบบและกลไกการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ส านักงานอธิการบดีได้ 


