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บทที่  1 

บทนํา 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ 

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แหงชาติมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความ
เปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการจัดต้ังสถานศึกษาแตละแหง
และกฎหมายที่เกี่ยวของ เมื่อการประกันคุณภาพการศึกษาเปนกฎหมายที่หลีกเลี่ยงไมไดจึงทําใหตอง
เปลี่ยนความคิดวาทําไมตองมีหรือทําไมตองทําการประกันคุณภาพการศึกษา มาเปนตองทําอยางไร
เพื่อใหการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง 
ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถสรางผลผลิตทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงทําใหมหาวิทยาลัยตองมีนักวิชาการศึกษามาขับเคลื่อนและพัฒนาการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหเปนไปตามและกลไกที่เหมาะสมและสอดคลอง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการบรหิารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ 

ดวยเหตุนี้ผูจัดทําคูมือการปฏิบัติงานเลมนี้จึงมีความคิดที่จะจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
นักวิชาการศึกษาที่ตองทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเปน
แนวทางในการทํางานดานการประกันคุณภาพใหกับคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
ใหผูปฏิบัติงานเขาใจขั้นตอนในการทํางาน และปฏิบัติงานใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเพ่ือ
แบงปนประสบการณในการทํางานและเปนแนวทางใหกับผูท่ีรับผิดชอบดานงานประกันคุณภาพ
การศึกษาในหนวยงานอ่ืนหรือผูท่ีจะเขามารับหนาที่ในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพใหมไป
ปรับใชหรือเปนตัวอยาง ใหสามารถทํางานไดอยางรวดเร็วมากขึ้น 

1.2  จุดมุงหมาย 
 1 .  เพื่ อ เป น แ น วท าง ใน ก ารทํ า งาน ด าน ก ารป ระ กัน คุณ ภาพ ก ารศึ กษ า ให กั บ 
คณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 2.  เพื่อเปนคูมือการปฏิบัติงานใหผูปฏิบัติเขาใจขั้นตอนในการทํางาน และปฏิบัติงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 



2 
 

1.3  ขอบเขตของคูมือ 
 คูมือการปฏิบัติงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค มีเนื้อหาคลอบคลุมขั้นตอนในแตละสวนตังนี้ 
  1. การวางแผนงาน 
  2. ศึกษาขอมูล/ชี้แจงรายละเอียดตัวบงชี้และวิธีการเขียนรายงาน 
  3. การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
  4. การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงาน 
  5. การดําเนินการประเมินตามรอบการประเมินทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
  6. การสรุปรายงานผลการประเมิน 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1. คณะมีผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดีขึ้นอยางตอเนื่อง 
 2. คณะสามารถดําเนินงานประกันคุณภาพไดอยางมีระบบและเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
 3. บุคลากรท่ีเขามาทํางานในงานประกันคุณภาพใหมสามารถดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว 

1.5  นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวมรวมองค

ความรูท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบเพ่ือใหทุก
คนในองคกรสามารถเขาถึงความรู  และพัฒนาตนเองให เปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี  2 ประเภท คือ 

 (1) ความรู ท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที่ไดจากประสบการณ 
พรสวรรคหรือสัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถ
ถายทอดออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห บางคร้ัง จึงเรียนวาเปนความรูแบบนามธรรม 

 (2) ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอด
ไดโดยผาววิธีตาง ๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียนวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือ
เพื่อการบรรลุเปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอม ๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุ
เปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปน
ชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทรระหวางกันในที่ทํางาน 

 การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
 1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร 
 2) การเสาะหาความรูที่ตองการ 
 3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
 4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
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 5) การนําประสบการณจากการทํางาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ
สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
 6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุด
ความรูที่ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากขึ้น เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 

 โดยที่การดําเนินการ 6 ประการน้ีบูรณาการเปนเน้ือเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรู
ท่ีชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู
ฝงลึกอยูในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยูในคน ทั้งท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม) อยูในสมอง 
(เหตุผล) และอยูในมือ และสวนอ่ืน ๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ) การจัดการความรูเปน
กิจกรรมท่ีคนจํานวนหนี่งทํารวมกันไมใชกิจกรรมที่ทําโดยคน ๆ เดียว 

 ๒. การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณใน
ลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพทางวิชาการใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review) โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย 

 3. การเทียบเคียงผลการดําเนินงาน (Benchmarking) หมายถึง วิธีการในการวัดและ
เปรียบเทียบผลผลิต บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรท่ีสามารถทําไดดีกวา เพ่ือนําผลการ
เปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุงองคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางธุรกิจ 

 4. การบูรณาการ (Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 
สารสนเทศ การจัดสรร ทรัพยากร การปฏิ บัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุน
เปาประสงคท่ีสําคัญของสถาบัน (Organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เปน
มากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน (Alignment) ซึ่งการดําเนินการของแตละองคประกอบ
ภายใน ระบบการจัดการ ผลการดําเนินการมีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 

 5. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการ
รวมมือระหวางประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 

 6. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวางสําหรับ
ทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน) 

 7. การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรที่เปดกวาง
สําหรับทุกประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย) และการใหคะแนนตามแหลง
เผยแพร ไมจําเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 

 8. อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย 
พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย และเวียดนาม 
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 9. การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนําเสนอบทความ
วิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเน่ือง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมี กองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบดวย ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ผลงานเปนท่ียอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจาภาพ อยางนอยรอยละ 25 โดยตองมี 
ผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาน้ันดวย และมีบทความท่ีมาจากหนวยงานภายนอก
สถาบันอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 

 10. การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิขาการระดับนานาชาติ หมายถึง การนําเสนอ
บทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper) ไดรับการตพีิมพในรายงาน
สืบเน่ืองจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัด
ประชุม ประกอบดวยศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ และบทความที่มาจากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกัน
แลวไมนอยกวารอยละ 25 
 ** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่นําเสนอใหกองบรรณาธิการ
หรือคณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ตองเปนฉบับสมบูรณ (Full paper) และไดรับการ
ตีพิมพ ซึ่งสามารถอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 11. งานวิจัย หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา 
หรือการเสาะแสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือ
ทดลอง วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 

 12. งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตาง ๆ ที่มี 
ความเปนนวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบท่ีเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซึ่งมี
แนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถใน
การบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิดคุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชน (1) ทัศนศิลป (Visual Art) 
ประกอบดวย ผลงานดานจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม 
สถาป ตยกรรมและงานออกแบบประเภท อ่ืน  ๆ (2 ) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบดวย ดุริยางคศิลป  นาฏยศิลป  รวมทั้ งการแสดงรูปแบบตาง ๆ และ (3) วรรณศิลป 
(Literature) ซึ่งประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตาง ๆ 

 13. แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทําใหสถาบันประสบ
ความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีหลักฐาน
ของความสําเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและ
ประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนําไปใชประโยชน
ได 
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 14. ประสบการณดานการทําวิจัย หมายถึง มีประสบการณดานการทําวิจัยเปนผลสําเร็จ
มาแลว โดยมีหลักฐานเปนผลงานที่นําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ
ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer review) หรือเปนผลงานท่ีเปนรูปเลมซึ่งนําเสนอแหลง
ทุนวิจัยหรือนําเสนอผูวาจางในการทําวิจัยน้ัน ๆ และเปนผลงานท่ีแหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยได
ตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัยท่ีไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของ
อาจารยประจําหลักสูตร โดยใหรายงานผลการวิจัยของอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไวในเอกสาร
หลักสูตร ทั้งน้ี การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือ
การเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ปที่พิมพและแหลง
ตีพิมพเผยแพรผลงาน 

 15. ผลงานที่ ได รับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อประกฎอยูใน
ฐานขอมูล Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศ
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 16. ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ท่ีปรากฏใน
ฐานข อ มูลสากล  ได แก  ฐาน ข อมู ลการจัด อัน ดับ วารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานขอมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, 
Social Science Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานขอมูล Scopus 
หรอืวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 17. แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่
กําหนดทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค 
วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของสถาบันควร
ครอบคุลมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งตอง มีการกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคา
เปาหมายของตัวบงชี้ เพื่อวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ โดยสถาบันนํา 
แผนกลยุทธมาจัดทาํแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจําป 

 18. แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใชไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได แผนกลยุทธทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธของสถาบัน สถาบันควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตอง
จัดหาสําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินตนทุนที่
ตองการใช ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาที่สถาบันใชในการดําเนินการใหกล
ยุทธนั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงทีมาของเงินทุนท่ีตองการใชวาสามารถ
จัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหนวยงาน เงินบริจาคหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือสถาบัน
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จะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการอ่ืน ๆ อีกเพิ่มเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา 
รวมทั้งมีการวิเคราะหตนทุนของการดําเนินงานดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละ
หลักสูตรโดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทาการเงินจะเทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของสถาบัน 

 19. แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 
1 ป เปนแผนท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ 
ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดําเนินการในปนั้น ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตาม
แผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมทั้งมี
การระบุผู รับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินโครงการที่ชัดเจน 

 20 . พ หุวิทยาการ (Multidisciplinary) หรือ  สหวิท ยาการ ( Interdisciplinary) 
หมายถึง การใชองคความรูหลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการ
วิเคราะห วิจัยและสังเคราะหขึ้นเปนองคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมขึ้น 

 21. หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) หมายถึง หลักสูตรท่ีนําเอาความรูหลาย
ศาสตรหรือหลายอนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระ
ท้ังผูเรียนสามารถพัฒนาความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
 ตัวอยางหลักสูตรที่ เปนพหุวิทยาการ เชน วิศวกรรมชีวการแพทย (วิศวกรรมศาสตร +  
แพทยศาสตร) ภูมิศาสตรสารสนเทศ (ภูมิศาสตร + เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร + วิทยาศาสตร-เคมี) 
 ตัวอยางหลักสูตรที่ไมใชพหุวิทยาการ เชน คอมพิวเตอรธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 

(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการประชุม
คร้ังท่ี 7/2549 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 

 22. พิชญพิจารณ (Peer review) หมายถึง การตรวจเย่ียมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู 
ความสามารถ และประสบการณ  ซึ่ งสามารถใหข อสั งเกตและขอเสนอแนะเชิ งพัฒนาแก
สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตาม
เกณฑมาตรฐานที่กําหนด โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกสถาบันอุดมศึกษา 

 23. ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย
นําเขา กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
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 24. สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตําแหนงทางวิชาการที่
สัมพันธกับศาสตรที่เปดสอนมิใชสัมพันธกับรายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุม
สาขา (Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการ
ประชุมครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2)/ว506 ลง
วันที่ 22 ธันวาคม 2554) 

 25. หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเทาขึ้นไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการคา สภาวิชาชีพ) 

 26. หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแล
กิจการตาง ๆ ใหเปนไปในครรลองธรรม นอกจากน้ี ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถ
นําไปใชไดทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ 
หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมและความ
ถูกตอง ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การ
ปราศจาการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของ
ประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเคร่ืองมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ตองการของประชาชนผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่
และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอความคาดหวัง
ของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงถึงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
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 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงได
เมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชน
สามารถรูทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตาง ๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวน
ไดสวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอ
ปญหาหรือ ประเด็นที่สําคัญที่เก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน) และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการ
ใหบริการตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสี่ย การปรบัปรุงกระบวนการและเพิ่มผลิตภาพเพ่ือผลการ
ดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการ
บริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่องทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรม และอื่น ๆ 
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เก่ียวของ ซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุม
บุคคลที่ไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ซึ่งตองไมมีขอ
คัดคานที่ยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวา เปนความเห็นพองโดย
เอกฉันท 

 27. อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ่งจะมีตําแหนงทางวิชาการที่ประกอบดวย อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 28. อาจารยประจํา หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาท่ีหลักทางดานการสอน
และการวิจัย และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลา
ตามเวลาทําการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 
 สําหรับอาจารยที่สถาบันจางเขามาเปนอาจารยประจําดวยเงินรายไดหนวยงานจะตองมี
สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตอง
ระบุหนาที่ ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจําตามที่กําหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
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 การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทํางานสําหรับอาจารยที่บรรจุ
ใหมในปท่ีประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน    คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน  คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน   ไมสามารถนํามานับได 

 29. อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําเต็มเวลาที่มีภาระหนาท่ีในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตรและ
ปฏิบัติงานประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา 5 คน และทุกคนเปนอาจารยประจําเกินกวา 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชา
เดียวกันได หรือเปนอาจารยประจําหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปน
หลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ไดประจําอยูแลว (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุม
คร้ังที่ 2/2549 วันที่ 2 กุมภาพันธ 2549) ทั้งนี้ กรณีบัณฑิตศึกษาอนุโลมใหเปนอาจารยประจํา
หลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทาน้ัน 
 หากมีการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ขอใหนําเสนอโดยดําเนินเชนเดียวกับการนําเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนําเสนอตอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และ
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารบัทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 



บทที่  2 

โครงสรางองคกรและบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

 ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 กฎกระทรวง จัดตั้งสวนงานราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
สวนงานภายในท่ีจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการบริหารงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2554 ทําใหคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
มีโครงสรางในการแบงสวนงาน ตามโครงสรางการบริหารงานในองคกร ดังตอไปนี้ 

2.1 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ นักวิชาการศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
     นครสวรรค 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ โดยใชความรูความสามารถ  ความชํานาญ
งานทักษะ และประสบการณสูงในงานดานวิชาการศึกษา  ปฏิบัติงานท่ีตองทําการศึกษา  คนควา  
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแกไขปญหาในงานท่ีมีความ
ยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง  และปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติงานในฐานะ
หัวหนางาน มีหนาท่ีความรับผิดชอบ ในการควบคุมการปฏิบัติงานดานวิชาการศึกษาที่มีขอบเขต
เนื้อหาของงานหลากหลาย  และมีข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนคอนขางมาก  โดยตองกําหนด
แนวทางการทํางานที่เหมาะสมกับสถานการณ   ตลอดจนกํากับ  ตรวจสอบผูปฏิบัติงานเพ่ือใหงานที่
รับผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  และปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที่
ปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1. ดานการปฏิบัติการ 
 (1) ศึกษา วิเคราะห วิจัยหลักสูตร  สรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ พัฒนา
หนังสือหรือตําราเรียน  วางแผนการศึกษา  จัดพิพิธภัณฑทางการศึกษา  จัดทํามาตรฐานสถานศึกษา
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  และกิจกรรมทางการศึกษาตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ เปนไป
ตามยุทธศาสตร แผน นโยบายของหนวยงาน 
 (2) ศึกษา วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับการศึกษา เพื่อกําหนดลักษณะและมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานวิชาการศึกษา  กําหนดแผนงาน/โครงการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา หาวิธีการ
ในการแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานดานวิชาการศึกษา  และที่
เกี่ยวของ 
 (3) ศึกษา คนควา  วิเคราะห  สังเคราะห  หรือวิจัยงานทางดานการศึกษา  เสนอแนะ
ความเห็นทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนานโยบาย แผน มาตรฐานการศึกษา  หลักสูตร  แบบเรียน  
ตํารา  สื่อการเรียนการสอน  สื่อการศึกษา  การผลิตและพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี  การแนะ
แนวการศึกษา  การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา จัดทําเอกสารวิชาการ คูมือเก่ียวกับงานใน
ความรับผิดชอบ  และเผยแพรผลงานทางดานวิชาการศึกษา  เพื่อพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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 (4) ตรวจสอบงานทะเบียนและเอกสารดานการศึกษา และแกไขใหทันสมัย เพื่อใหการ
สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ติดตาม ประเมินผล แกไข
ปญหา  และสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรม  โครงการดานการศึกษา  สงเสริมการวิจัยการศึกษา
วางโครงการสํารวจเก็บรวบรวมขอมูล  วิเคราะหขอมูลและสถิตทางการศึกษาและกิจการนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนางานดานวิชาการศึกษา 
 (5) ศึกษา วิเคราะห เสนอความเห็น และจัดทํากิจกรรมความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษาตามโครงการความรวมมือกับตางประเทศ 
 (6) ใหบริการวิชาการตางๆ เชน จัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ฝกอบรม เผยแพรความรูความเขาใจเก่ียวกับหลักการและวิธีการของงานวิชาการศึกษาใหคําปรึกษา 
แนะนํา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆเก่ียวกับงานในหนาที่  เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตอง มีประสิทธิภาพ  เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆที่ไดรับแตงตั้ง  เพ่ือใหขอมูลทางวิชาการ
ประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ  และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 
 (7) ในฐานะหัวหนางาน นอกจากนี้อาจปฏิบัติงานตามขอ (1)-(6) ดังกลาวขางตนแลวตองทํา
หนาที่กําหนดแผนงาน  มอบหมาย ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา ปรับปรุงแกไข  ติดตาม
ประเมินผล  และแกไขปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ รับผิดชอบ  เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 2. ดานการวางแผน 
 รวมกําหนดนโยบาย และแผนงานของหนวยงานที่สังกัด  วางแผนหรือรวมวางแผนการ
ทํางานตามแผนงานหรือโครงการของหนวยงาน  แกไขปญหาในการปฏิบัติงาน  เพื่อใหการดําเนินงาน
บรรลุตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิที่กําหนด 
 3. ดานการประสานงาน 
 (1) ประสานการทํางานรวมกันโดยมีบทบาทในการในการใหความเห็นและคําแนะนําเบื้องตน
แกสมาชิกในทีมงาน  หรือหนวยงานอ่ืน เพ่ือใหเกิดความรวมมือและผลสัมฤทธ์ิตามที่กําหนดไว 
 (2) ใหขอคิดเห็นหรือคําแนะนําเบื้องตนแกสมาชิกในทีมงาน หรือบุคคล หรือหนวยงาน ที่
เกี่ยวของ  เพ่ือสรางความเขาใจและความรวมมือในการดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 4. ดานการบริการ 
 (1) ใหปรึกษา แนะนํา นิ เทศ ฝกอบรม ถายทอดความรูทางดานวิชาการศึกษาแก
ผูใตบังคับบัญชา  นักศึกษา  ผูรับบริการท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  รวมทั้งตอบปญหาและ
ช้ีแจงเร่ืองตางๆ เก่ียวกับงานในหนาท่ี  เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ  และสามารถดําเนินงานไดอยาง
ถูกตอง 
 (2) พัฒนาขอมูล  จัดทําเอกสารวิชาการ  สื่อเอกสารเผยแพร  ใหบริการวิชาการดานวิชา
การศึกษาที่ซับซอน  เพื่อกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่สอดคลอง  และสนับสนุนภารกิจของ
หนวยงาน 
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2.2 โครงสรางการบริหารจัดการหนวยงานและการปฏิบัติงาน 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มอบหมายงานตอผูปฏิบัติงานโดยแบงสวน

งานผูปฏิบัติงาน ดังนี้                                      
             (1) ฝายงานหัวหนาสํานักงาน บริหารงานคณะครุศาสตร นางสาวพงษลดา คงหอม 
            (2) ฝายงานบริหารงานทั่วไป การใหบริการและจัดทําคําสั่งตางๆ ผูปฏิบัติงาน 
นางสาวจรินทร สุขขานนท, นางสาวเบญจพรรณ ทองคํานอย                         
            (3) ฝายงานการเงนิและพัสดุ ผูปฏิบัติงาน นางชไมพร อูชนะภัย,  
นางสําราญ สระเกตุ 
            (4) ฝายวิชาการ การสงเสริมงานวิจัย วารสารและบทความวิชาการ ผูปฏิบัติงาน   
วาที่ร.ต.วีรภัทร หมวกเอ่ียม 
            (5) ฝายการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการความรู การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ผูปฏิบัติงาน นายภิรณัฏฐ ดิษฐเจริญ   
            (6) ฝายวิเคราะหนโยบายและวางแผน ตั้งงบประมาณ รายงานการใชจาย
งบประมาณ ผูปฏิบัติงานนางสาวนภัทร บุตรพริ้ง 

(7) ฝายงานระบบ งานสารสนเทศ บํารุงรกัษาอุปกรณการเรียนการสอน 
ผูปฏิบัติงาน นายราเมศ ชาญณรงค                   
ขอมูลจากการปฏิบัติจริงของบุคลากรในสํานักงานคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.3 โครงสรางในการปฏิบัติงาน 
 ตําแหนงหนาที่ความรับผิดชอบของนายภิรณัฏฐ ดิษฐเจริญ เลขที่ 318 ตําแหนง นักวิชาการ
ศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ดําเนินงานฝายการประกันคุณภาพการศึกษา  
งานท่ีไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม ดังนี ้

2.3.๑ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในภาระงานหลัก 
  ในฐานะผูปฏิบัติงานตองทําการศึกษา  คนควา  วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  เพ่ือ
การปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน  หรือแกไขปญหาในงานที่มีความยุงยากและมีขอบเขตกวางขวาง มี
หนาท่ีความรับผิดชอบในการควบคุมการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยตอง
กําหนดแนวทางการทํางานท่ีเหมาะสมกับสถานการณ  เพ่ือใหงานที่รบัผิดชอบสําเร็จตามวัตถุประสงค  
และปฏิบัติหนาที่อื่นตามท่ีไดรับมอบหมายโดยมีลักษณะงานท่ีปฏิบัติในดานตาง ๆ ดังนี้ 

  (1) ดานการปฏิบัติงาน 
   1.1 รวมประชุม กําหนดนโยบายและแนวทาง ปฏิบัติการประกันคุณภาพ
จากระดับมหาวิทยาลัย รวบรวมขอมูลและสรุปเพ่ือเสนอผูบริหารและแจงบุคลากรในคณะเพื่อให
รับทราบ นโยบาย และแนวทางรวมกัน 

1.2 กระตุนการมีสวนรวมใหมีมากขึ้น ศึกษาวิเคราะหขอมูลตัวบงชี้ตาม
เกณฑประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือการควบคุมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพและสามารถ
เปนท่ีปรึกษาใหกับผูบริหารและอาจารยในคณะได 
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1.3 จัดประชุมหาแนวทางเพื่อใหไดประเด็นที่สะทอนจากบริบทของแตละ
สวนงานของคณะอยางแทจริง กําหนดนโยบายและแผนงานการทํางานตามแผนพัฒนาคุณภาพ แกไข
ปญหาการปฏิบัติงานเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและสัมฤทธ์ิผล 

1.4 จัดทํ าปฏิทิน ดําเนินงาน ติดตอประสานหลักสูตร และคณะให
ปฏิบัติงานตามปฏิทิน นําขอมูลจากมติที่ประชุม  มาวิเคราะห สังเคราะห สรุปรายงานการประชุมและ
ติดตอสื่อสารผานชองทางที่ทันสมัยงายตอการเขาถึง เชน กลุม Facebook กลุม Line เว็บไซต 
โทรศัพท อีเมล เพ่ือใหเขาถึงขาวสาร และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว เปนตน รวมทั้งการใชเทคโนโลยี
ตางๆดังกลาวขางตนเปนชองทางเพ่ือใหการสนับสนุนการดําเนินงานระบบแกหนวยงานและกรรมการ
ประเมินใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และดําเนินงานงายยิ่งขึ้น 

1.5 ติดตาม ตรวจสอบ และกระตุนเตือนใหการดําเนินงานใหเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลา  แนะนําใหขอมูล เทคนิค วิธีการ เครื่องมือ และเทคโนโลยีท่ีชวยสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน แหลงเก็บขอมูลทางอินเตอรเน็ต  เปนตน ตอบคําถาม 
หรือชวยแกไขปญหาไดเมื่อผูใชมีขอสงสัย หรือประสบปญหา มีการเก็บรวบรวมขอมูลที่คนพบในทุกๆ
กระบวนการ จากการปฏิบัติหนาที่ดูแล สนับสนุนการดําเนินงานระบบของหนวยงานและกรรมการ
ประเมิน ท้ังขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอมูล เทคนิค วิธีการ ที่ชวยทําใหการ
ดําเนินงานระบบมีประสิทธิภาพ 

1.6 จัดการประเมินและจัดทําสรุปผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก
กรรมการประเมิน ทั้งระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรและระดับคณะ เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ใหกับผูบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะรับทราบ พิจารณาใหขอเสนอแนะแนวทางการ
ดําเนินงานในปการศึกษาตอไป และรายงานตอมหาวิทยาลัย 

  (2) ดานการวางแผน 
   2.1 การจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนงาน
ท่ีมีขอบเขตเนื้อหา และแหลงท่ีมาของขอมูลที่หลากหลาย จึงตองมีการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล อีกทั้งยังตองมีการประยุกตใชความรู และประสบการณในการวิเคราะหขอมูลตามแผนกลยุทธ
ของคณะ แนวทางนโยบายของมหาวิทยาลัย แผนพัฒนาคุณภาพจากผลการประเมินของปท่ีผานมา 
รวมไปถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ ในการจัดทํารางแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
   2.2 นํารางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพรายงานตอผูบริหารคณะ 
และคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุง จากน้ันจัดประชุมกับ
บุคลากรในหนวยงาน  คณะกรรมการผูเก่ียวของ เพื่อพิจารณาขอมูล จากนั้นรวมกันวิเคราะห ทบทวน
นโยบายของมหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธของคณะ แลวสรุปขอมูลที่ถูกตองรวมกัน จากนั้นจัดทํา
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพภาพการศึกษาภายในและปฏิทินการปฏิบัติงาน แลวจัดประชุมเพ่ือ
ชี้แจงแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหกับบุคลากรในคณะและผูมีสวนเก่ียวของ
รับทราบและนําไปปฏิบัติ 
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   2.3 มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน เพ่ือหา
ปญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงานและรวมกันหาแนวทางแกไข เพ่ือใหมีการแกไขปญหาไดทันทวงที
กอนจะถึงรอบการประเมิน และรายงานใหผูบริหารคณะรับทราบ 
   2.4 แลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูท่ีเก่ียวของ เพ่ือระดมความคิดจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานและจัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานหลังจากคณะมีการรายงานผลการดําเนินงาน
และผานการประเมินจากคณะกรรมการประเมินแลว จะตองนําผลการประเมินมาวิเคราะหและ
สรุปผลการดําเนินงานเปนบทสรุปผูบริหารเพื่อรายงานใหผูบริหารคณะรับทราบและรายงานตอ
คณะกรรมการประจําคณะ จากนั้นรวบรวมขอเสนอแนะ เพ่ือนํามารวมกับสรุปผลการประเมินเพ่ือเปน
ขอมูลสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในปถัดไป 

  (3) ดานการประสานงาน 
   3.1 กระตุนการมีสวนรวมใหมีมากขึ้นประสานการทํางานรวมกัน เพื่อให
การดําเนินงานใหเปนไปตามกําหนดระยะเวลา  สนับสนุนการดําเนินงานระบบของหนวยงานและ
กรรมการประเมิน ท้ังขอมูลปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน และขอมูล เทคนิค วิธีการ ที่ชวยทําให
การดําเนินงานระบบมีประสิทธิภาพ 
   3.2 ติดตอสื่อสารผานชองทางที่ทันสมัยงายตอการเขาถึง เชน กลุม 
Facebook กลุม Line เว็บไซต โทรศัพท อีเมล เพ่ือใหเขาถึงขาวสาร และแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว 
เปนตน รวมทั้งการใชเทคโนโลยีตางๆดังกลาวขางตนเปนชองทางเพ่ือใหการสนับสนุนการดําเนินงาน
ระบบแกหนวยงานและกรรมการประเมินใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และดําเนินงานงายยิ่งข้ึน 
   3.3 ติดตามผลการดําเนินงานรอบ 6 เดือน 9 เดือน เพ่ือหาปญหาที่เกิดขึ้น
ในการดําเนินงานและรวมกันหาแนวทางแกไข เพ่ือใหมีการแกไขปญหาไดทันทวงทีกอนจะถึงรอบการ
ประเมิน และรายงานใหผูบริหารคณะรบัทราบ 

  (4) ดานการบริการ 
   4.1 แนะนําใหขอมูล เทคนิค วิธีการ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่ชวย
สนับสนุนใหการดําเนินงานระบบมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ตอบคําถาม หรือชวยแกไขปญหาไดเมื่อผูใชมี
ขอสงสัย หรือประสบปญหา 
   4.2 จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุมในการประชุมตาง ๆ เรียบเรียง
เพ่ือใหอานเขาใจงาย บันทึกวาระการประชุมเพ่ือใชเปนหลักฐานในการประชุมครั้งตอ ๆ ไป และใช
เปนหลักฐานในการประเมิน 
   4.3 จะตองนําผลการประเมินทั้งระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรและระดับคณะ
มาวิเคราะหและสรุปผลการดําเนินงานเปนบทสรุปผูบริหารเพ่ือรายงานใหผูบริหารคณะรับทราบและ
รายงานตอคณะกรรมการประจําคณะ จากนั้นรวบรวมขอเสนอแนะ เพ่ือนํามารวมกับสรุปผลการ
ประเมินเพื่อเปนขอมูลสําหรับการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพในปถัดไป 
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๒.3.2 บทบาทหนาที่ในภาระงานอื่นที่ไดรับมอบหมายเพ่ิมเติม 
  (๑) งานดานวิเคราะหนโยบายและแผน 
   เนื่องจากเปนผู จัดทําคูมือผู มีประสบการณ ในการวางแผน ตั้งแตแผน
ยุทธศาสตร เชื่อมโยงไปยังแผนกลยุทธทางการเงิน ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการประจําป แลวจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือลด/ปองกันความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึน อีกทั้งยังมีขอมูลจากผลการประเมิน 
ขอเสนอแนะจากการประเมินและจากคณะกรรมการประจําคณะ รวมไปถึงขอมูลในบทสรุปผูบริหารที่
นํามาทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
   ทางคณะครุศาสตรจึงมอบหมายงานที่ เก่ียวของกับงานดานวิเคราะห
นโยบายและแผนโดยใหเปนท่ีปรึกษา และผูใหขอมูล รวมไปถึงรวมวิเคราะหสภาพแวดลอมไปจนถึง
การถายทอดลงสูการปฏิบัติ นอกจากนี้ยังใหรวมเปนกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะ โดยมีสวน
รวมในการวิเคราะหความเสี่ยงไปจนถึงการหามาตรการจัดการความเสี่ยง และรายงานผลการ
ดําเนินการตามแผนบริหารความเสยีง และการควบคุมภายใน 

  (2) งานดานกิจการนักศึกษา 
   เนื่องดวยคณะครุศาสตรไมมีเจาหนาที่ฝายกิจการนักศึกษาที่ทํางานพัฒนา
นักศึกษาโดยตรงซึ่งไดทํากรอบภาระงานขอไปทางมหาวิทยาลัยแลวแตทางมหาวิทยาลัยไมมีนโยบาย
ใหรับคนเพิ่ม โดยจะใหมีการเกลี่ยบุคลากรจากหนวยงานอื่นท่ีมีจํานวนมากกวาภาระงานท่ีมีมาแทนที่
ในหนวยงานมีภาระงานมากกวาจํานวนบุคลากรที่มีอยู แตดวยงานที่ยังตองดําเนินตอไปจึงตองมีคน
เขามาชวยงานกิจการนักศกึษาจนกวาคณะจะไดบุคลากรเขามาเพิ่ม 
   ดวยเหตุผลดังกลาว คณะของความรวมมือผูจัดทําคูมือใหชวยงานดาน
กิจการนักศึกษาไปกอนจนกวาจะไดบุคลากรเขามาตามตําแหนง โดยในดานงานกิจการนักศึกษาที่ได
รับผิดชอบมีลักษณะงานที่ตองปฏิบัติดังนี้ 
   1) จัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนกิจการนักศึกษา โดยเปนการประชุมรวมกัน
ระหวาง ผูบริหาร อาจารย และสโมสรนักศึกษา วิเคราะหกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จะตองดําเนินการ
ใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ดาน ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) 
ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะที่สอดคลองกับองคกรวิชาชีพ
ครูเปนดานท่ี (6) ดานทักษะการจัดการเรยีนรู อีกท้ังยังตองจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับประกาศ 
   2) จัดทําคําของตั้งงบประมาณโครงการตามแผนกิจการนักศึกษาที่กําหนด
ไวเพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนไปตามแผน 
   3) จัดทําโครงการพัฒนาผูนํานักศึกษากันสโมสรนักศึกษาที่ไดจากการ
เลือกตั้ง โดยจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะความเปนผูนํา และการทํางานอยางเปนระบบ ตามหลัก 
PDCA / PDSA เพ่ือใหสโมสรนักศึกษามาเปนตัวชวยในการประสานงานและเปนกําลังสําคัญในการ
ดําเนินงานกิจการนักศึกษา 
   4) จัดประชุมเพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดโครงการ/กิจกรรมในทุก ๆ 
โครงการ และควบคุมใหการดําเนินงานกิจการนักศึกษาเปนไปตามแผนกิจการนักศึกษาตลอดทั้งป
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การศึกษา พรอมทั้งจัดเอกสารทําเบิก-จายงบประมาณในโครงการ/กิจกรรม พรอมทั้งสรุปผลการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรม และรายงานแกผูบริหารคณะรับทราบ 
   5) จะตองนําผลการประเมินโครงการ สรุปผลการดําเนินโครงการ และ
ขอเสนอแนะ เพ่ือนํามาสรุปผลการดําเนินงานตามแผน และประเมินแผนกิจการนักศึกษาตามตัวชี้วัด
ความสําเร็จของแผน จากนั้นรวบรวมขอเสนอแนะ เพ่ือนํามารวมกับสรุปผลการประเมินเพื่อเปนขอมูล
สําหรบัการจัดทําแผนกิจการนักศึกษาในปถัดไป และรายงานใหผูบริหารคณะรับทราบ 

 



บทที่  3 

หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติงาน 

3.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
หมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยคํานึงถึง
ความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึง
ไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพ่ือใชเปนกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหนวยงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา
ตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปน
กรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํานึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงาน
ได คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษา
ทางไกล หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาได
พัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัด
การศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึง
มาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดท้ัง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธกับ
มาตรฐานและหลักเกณฑ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืน ๆ รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ จึงจําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ท้ังนี้ ความ
เชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑที่เกี่ยวของ และการประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถแสดงในภาพ 
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ภาพท่ี 1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

3.2 ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่
ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอดวยเหตุนี้
ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ (Output/Outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการ
จัดการศึกษา ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 
แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 
แนวการสรางสังคมแหงการ
เรียนรู/สงัคมแหงความรู 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา 

มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐาน 
ดานคุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการสรางและพัฒนา 
สังคมฐานความรู 

และสังคมแหงการเรียนรู 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐาน รวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงช้ีตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและการบริหารจัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ 

การปฏิบัติงาน
ของสถาบัน 

การประเมิน
ตนเองของ
สถาบัน 

รายงานประจําป การตรวจเย่ียม รายงานผล 
การประเมิน 

การติดตามผล 

ตดิตามตรวจสอบ
โดยตนสังกัด 

ทุก 3 ป 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

การประกันคุณภาพภายใน การประกันคุณภาพภายนอก 
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3.3 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 3.3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 ขอ 33 ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยืดหลักเสรีภาพทาง
วิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา เพ่ือใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ืองและเตรียม
ความพรอมเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนาของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกัน
คุณภาพที่ใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาข้ึนเอง แต
ไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใด จะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเร่ิมตนจากการวางแผน การ
ดําเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินภารกิจ
ของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก
สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ หลักการท่ี
สําคัญในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพมีดังตอไปนี้ 
 1) สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับ
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553 
 2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการซึ่ง
สามารถสงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบดวยการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
  - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการต้ังแต การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให
สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ 
  - ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ
ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตามศักยภาพและ
ประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 4) ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. 
เพื่อไมใหเปนการทํางานซํ้าซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 
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 3.3.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน 
  มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐาน
การอุดมศึกษา ในชณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน และ
หลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ
ภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตาง ๆ ของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน 
  กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้คุณภาพ ดังน้ี  
  1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจํานวนขอและ
ระบุวาผลการดําเนินงานไดก่ีขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบที่
จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่ไดคณะหรือ
สถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน (Peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้น ๆ รวมกัน
กอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู ระหวาง 0 – 5 
  2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมิน
เปนคะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแต
ละตัวบงช้ีจะกําหนดคารอยละหรอืคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ไดกําหนดใหมีระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ นําไปใชเปน
แนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภภาพภายในของแตละสถาบันตามความ
สมัครใจภายใตการกํากับดูแลของสภาสถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก  
(1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ  
(4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอ่ืน ๆ จะเปนการ 
บูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการ
อุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการไดทั้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมด 

 3.3.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
  ในดานของกลไกการประกันคณุภาพ ผูท่ีมีความสําคัญสงผลใหการดําเนินงานประสบ
ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีชัดเจน
และเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของ
คณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
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การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะและสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถ
เชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงานตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชาไปจนถึง
ระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพ่ือกํากับการดําเนินงาน แตที่
สําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูลและ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 

 3.3.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ
การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหาก
ปราศจากฐานขอมูลและระบบสารสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับ
หลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบ
สารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญย่ิงที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การ
ตรวจสอบประเมนิ ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 

3.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ และ ๔๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ      พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๑ (๑) (๙) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และกฎกระทรวงวาดวย การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และ ประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา 
เรื่อง หลักเกณฑ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เห็นสมควรประกาศนโยบาย หลักเกณฑ และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไว
ดังตอไปนี ้

ไดมีการดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จึงไดกําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ดังนี้ 

ขอ ๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(๑) ใหการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงานตามพันธกิจที่

กําหนดไวในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และแผนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

(๒) สงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานในคณะ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยสามารถตรวจสอบไดอยางตอเนื่อง 

(๓) สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีสวนรวมและรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ใหไดคุณภาพมาตรฐานตามหลักเกณฑ
และวิธีการของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และตระหนัก
ถึงความสําคัญของการประกันคณุภาพการศึกษา 

(๔) สนับสนุนคานิยมในการทํางานท่ีดี และมีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ
คุณภาพการศึกษา รักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของคณะใหดีขึ้น 

(๕) พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 (๖) ใหมีการถายทอดสาระสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาไปสูนักศึกษา 

เพื่อใหนักศึกษานํากระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษาไปประยุกตใชและปฏิบัติเก่ียวกับ
การเรียนและการจัดกิจกรรม 

 (๗) ใหผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมในการขับเคลื่อนงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในการดําเนินงานตามนโยบาย 

ขอ ๒ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายใน    
(๑) ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ประกอบดวยการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ
มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และ เกณฑการประเมินของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.)    

(๒) ใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ไดผลผลิต ผลลัพธ ที่มีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐานการอุดมศึกษา และเกณฑการประเมิน
ของสํานักงาน รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยใชคูมือการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับ ปการศึกษา ๒๕๕๗ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปน
แนวทางในการปฏิบัติ ใหสอดคลองกับระบบ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ และกฎกระทรวงวาดวย การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑  

ขอ ๓ แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพภายใน    
(๑) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ใหดําเนินการตาม

คูมือ การประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปการศึกษา ๒๕๕๗ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และคูมือการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
เปนแนวทางในการปฏิบัติ    

(๒) การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร องคประกอบในการประกันคุณภาพ
ภายในมี  ๖  องคประกอบ  ๑๔ ตั วบ งชี้  โดย ให ดํ าเนิ นการตาม เกณ ฑ มาตรฐานหลั กสูตร 
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ โดยพิจารณาตามองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู เพ่ือใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ใหเชื่อมโยงกับตัวบงชี้ตาม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพ่ือประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานตามประกาศของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
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(๓) การประกันคุณภาพภายในระดับคณะ องคประกอบในการประกันคุณภาพ
ภายในมี ๕ องคประกอบ ๑๓ ตัวบงชี้ โดยใหคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ 
ดําเนินการใหเปนแนวทางเดียวกัน และสอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) 

(๔) จัดทําคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพ การศึกษา และใหความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา แกอาจารย เจาหนาท่ี บุคลากร และนักศึกษา ตามความเหมาะสม 

(๕) ใหหลักสูตรและคณะ จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอ ตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใน ๑๒๐ วันหลังจากสิ้นป
การศึกษา  โดยดําเนินการตาม ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น และรายงานผลการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยผานระบบ CHE 
QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

(๖) ใหรายงานผลความคืบหนาในการดําเนินงาน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือนและ ๑๒ 
เดือน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยสงรายงานประจําปไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกป   

ขอ ๔ มาตรการ 
(๑) ใหมีการจัดสรรงบประมาณ จัดทําแผนกลยุทธ จัดทําแผนปฏิบัติการดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือกําหนดนโยบาย วิธีการ 
แนวทางในการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมชี้แจงความคืบหนาเปนระยะ 
ฝกอบรมใหความรูเพ่ือเพ่ิม ความสามารถในการดําเนินการ สรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาทุกระดับใหดีข้ึนอยางตอเนื่อง 

(๒) ใหมีการประชุมชี้แจง ใหความรู ปรับทัศนคติเพ่ือสรางความเขาใจใหบุคลากร ได
ตระหนักวาการประกันคุณภาพการศึกษาถือเปนสวนหน่ึงของการดําเนินงานตามพันธกิจซึ่งจะตอง
บูรณาการใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน  

(๓) สรางระบบและกลไกในการถายทอดตัวชี้ วัดไปสูบุคลากร โดยบุคลากรทุก
ประเภทมีสวนรวมในการรับผิดชอบตัวชี้วัดตามพันธกิจ ติดตามความกาวหนาในการ ดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับระดับคณะและระดับหลักสูตร อยางตอเนื่อง  

(๔) ใหมีการสอดแทรกความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาในการจัดการเรียน
การสอน ให ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา ชมรมนักศึกษา และสโมสร
นักศึกษา จัดกิจกรรมเสริม ประสบการณเพื่อใหนักศึกษานํากระบวนการการประกันคุณภาพ
การศึกษาไปใชในการเรยีนและการจัดกิจกรรม 

(๕) เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการวางแผน การดําเนินงาน
ดานการ ประกันคุณภาพการศึกษา อาทิ เปนคณะกรรมการ คณะทํางาน ที่ปรึกษา วิทยากร มีการรับ
ฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียตามสื่อและชองทางตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยและของชุมชน 
(๖) การประกันคณุภาพภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ กําหนดใหมีการประเมนิตนเองทุกปโดย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และเตรียมความพรอมรับการประเมินภายในจาก สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทุก ๓ ป รับการประเมินจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ทุก ๕ ป 

3.5 กระบวนการและวิธีการปฏิบัติงาน 
 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือPlan (การวางแผน),  
Do (การดําเนินงานและเก็บขอมูล), Check (การประเมินคุณภาพ), Act (การเสนอแนวทางการ
ปรบัปรุง) ซึ่งถือเปนพื้นฐานการยกระดับคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 Plan (การวางแผน) เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปกอนหนานี้มาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน  
 Do (การดําเนินงานและเก็บขอมูล) ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแต
ตนปการศึกษา คือเดอืนท่ี 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไป) 
 Check (การประเมินคุณภาพ) ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน ระหวางเดือน มิถุนายน – สิงหาคม 
 Act (การเสนอแนวทางการปรับปรุง) วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการ
ประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับหลักสูตร และระดับคณะ โดยนําขอเสนอแนะและผลการ
ประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้ง
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ) มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้ง
งบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็
ได 

 
ภาพที่ 3 รูปผังวงจรคุณภาพ PDCA 

3.6 วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี ้
 1) สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
 2) สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 
และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน 
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 3) หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
 4) คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองระดับคณะ 
 5) คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผล
การประเมินหลักสูตรท่ีไดประเมินไปแลว 
 6) สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะ มาจัดทํารายงาน
ประเมินตนเองระดับสถาบัน 
 7) สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาวางแผน
พัฒนาคณะในปการศึกษาถัดไป  
 8) ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
 9) สงรายงานประจําปที่ เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 
 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน
ทุกปการศึกษาทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเปน
ผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบ
ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้ งนี้  คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรใน
สาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 ในกรณีท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร กําหนดไวดังนี้ 
  - ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
  - ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
 ท้ังนี้คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับ
การศึกษาเปนดังน้ี 
  - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
  - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป 
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  - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป 
 ในกรณีท่ีประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน
ไปใชในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับคณะ และสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 
  - ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 
  - ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียน
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรของผูประเมินของ สกอ. หรือสถาบันจัดฝกอบรมให โดยใชหลักสูตรของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ และสถาบัน เปนดังนี้ 
 1. ประธานกรรมการ 
  - ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณ
เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
  - ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรอื 
  - ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาสม 
 2. กรรมการ 
  - กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาที่เปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  - กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลว
ไมนอยกวา 2 ป 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ
ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษา
ทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 
36 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
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3.7 ขั้นตอนการดําเนินงาน 

 

 

  
 

 
 
 

ภาพท่ี 4 ขั้นตอนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร 

เร่ิมตน 

รับนโยบายจาก

มหาวิทยาลัย 

ประชุมวางแผนการดําเนินงาน 

และปฏิทินการปฏิบัติงาน 
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการประจําคณะในปที่ผานมา

เสนอแผนการดําเนินงานตอ 

คณะกรรมการประจําคณะพิจารณา ขอเสนอแนะ 
ไมอนมุัติ 

เผยแพรแผนการดําเนินงานและปฏิทินการปฏิบัติงาน

ใหกับบุคลากรในคณะและผูเกี่ยวของ 

คณะดําเนินงานตามแผนการดําเนินงาน 

และปฏิทินการปฏิบัติงาน 

แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตาม 

กํากับ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน

ภายในหนวยงาน และรายงานตอคณะ

กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ

ประจําคณะ 

ใหขอเสนอแนะ  

ใหคําปรึกษา 

แกไขปญหา 

พบปญหา 

ไมพบปญหา 

คณะและหลักสูตร 

รายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

คณะและหลักสูตร จัดทํารายงานและ

ดําเนินการประเมินตามรอบการประเมิน 

สรุปรายงานผลการประเมินใหคณะ

กรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการ

ประจําคณะรับทราบ 

รายงานผลการประเมิน 

ใหมหาวิทยาลัยรับทราบ 

จบ 



บทที่  4 

เทคนิคการปฏิบัติงาน 

4.1 การวางแผนการดําเนินงาน 

 4.1.1 การปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนแรกของการดําเนินงาน หลังจากที่ไดเขารวมประชุมเพ่ือรับ
นโยบายจากทางมหาวิทยาลัยแลวจะตองวิเคราะหและทําการสรุปจากรายงานการประชุมเพ่ือนํามา
เปนขอมูลที่ใชในการวางแผนการดําเนินงาน อีกทั้งยังตองนําผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา รวมไป
ถึงขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะ มาวิเคราะหและสังเคราะห เพ่ือใหขอมูลที่ไดออกมามี
ความถูกตอง ไมซ้ํ าซอน และเขาใจไดงายและเปนไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นก็ จัดทําราง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตรและเสนอใหทางผูบริหารคณะเห็นชอบ
และออกคําสั่ง แลวทําหนังสือเชิญคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร
ประชุมรวมกันเพ่ือวางแผนการดําเนินงาน ซึ่งกอนท่ีจะประชุมจะตองมีแบบฟอรมแผน โดยทําเปน
ตารางอยางชัดเจนกอนเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผน และเพื่อไมใหในท่ีประชุมไขวเขวออกนอก
เรื่องไปจากการทําแผน และจะตองบันทึกรายงานการประชุมใหชัดเจนเพ่ือไวเปนหลักฐานในการ
ประชุมครั้งตอไป หามีการถกเถียงหรือกลาวหาวาไมเปนไปตามมติที่ประชุม จากนั้นนําแผนการ
ดําเนินงานที่ไดจากการประชุม เสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา หากมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมก็นํามาประชุมเพ่ือแกไขปรับปรุงแผนการดําเนินงานและเสนอในการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะอีกคร้ัง หากไมมีขอเสนอแนะก็นําแผนการดําเนินงานมาเปนแนวทางในการ
ดําเนินงานของคณะตอไป 
 4.1.2 เงื่อนไข 
  การวางแผนงานตองมีขอมูลที่ครบทุกดานจึงจะสามารถนํามาเปนขอมูลพื้นฐานใน
การวางแผน อีกทั้งแผนยังตองเปนท่ียอมรับจากทุกฝายเพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน
จึงตองมีการจัดประชุมเพ่ือจัดทําแผนการดําเนินงาน มิใชใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุมใดกลุมหนึ่งกําหนด
ขึ้น ที่สําคัญผูบริหารทุกฝายตองเขารวมประชุมวางแผนการดําเนินงานเพ่ือสามารถแลกเปลี่ยนขอมูล
และเหตุผลในการกําหนดทิศทางในงานท่ีแตละฝายเก่ียวของ 
 4.1.3 ขอสังเกต 
  แผนการดําเนินงานจะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะซึ่งเปน
สภาของคณะเพ่ือความโปรงใส ไมเอ้ือประโยชนใหใครคนใดคนหนึ่ง อีกทั้งยังเพ่ือเปนการขอความ
คิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูมีประสบการณในการทํางานมากอน และแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับ
ทางผูบริหารของคณะ 
 4.1.4 ขอควรระวัง 
  นักวิชาการศึกษาที่ทํางานดานการประกันคุณภาพของคณะจะตองทําความเขาใจกับ
เกณฑการประเมินท่ีจะใชในการประเมินในรอบปนั้นใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะสามารถใหคําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ และแนวทางที่สามารถตอบโจทยในการประเมินได หากแนวทางในการดําเนินงานไมตรง
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กับเกณฑการประเมินหรือไมสามารถตอบโจทยไดจะทําใหการทํางานนั้นเปนการทํางานที่เสียเปลา
และผลการประเมินจะออกมาไมดีทั้งที่มีการจัดงบประมาณไปยังกิจกรรมท่ีจะใชตอบเกณฑนั้น ๆ 
สงผลใหคณะเสียทั้งกําลังคนและงบประมาณไปโดยเปลาประโยชน 

4.2 การดําเนนิงาน 

 4.2.1 การปฏิบัติงาน 
  ขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนในระยะท่ีสอง โดยหลังจากที่แผนการดําเนินงานผาน
คณะกรรมการประจําคณะแลว ก็นํามาจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนการดําเนินงาน และ
เผยแพรใหบุคลากรในคณะทุกฝายรับทราบ เพื่อใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหเปนไปตามแผนการ
ดําเนินงานไดอยางถูกตอง โดยนักวิชาการศึกษาท่ีดําเนินงานประกันคุณภาพจะตองมีความเขาใจใน
แผนอยางชัดเจนรวมไปถึงตัวชี้วัดความสําเร็จในทุกสวนงาน เพ่ือที่จะสามารถใหขอเสนอแนะ เปนที่
ปรึกษา หรือสามารถตอบคําถามและชวยแกปญหาเบื้องตนใหการดําเนินงานสามารถดําเนินงานไป
ตามแผนได  
 4.2.2 เงื่อนไข 
  บุคลากรในคณะทุกฝายตองมีความเขาใจในแผนอยางชัดเจน จะตองรูที่มาที่ไปของ
มาตรการและโครงการที่จะตองดําเนินงาน รวมไปถึงตัวชี้วัดความสําเร็จดวย เพ่ือการปฏิบัติงานจะ
สามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
 4.2.3 ขอสังเกต 
  การมีส วนรวมของบุ คลากรในคณ ะในการเข ารวมการประชุม จัด ทํ าแผน 
การดําเนินงานจะทําใหรูถึงท่ีมาท่ีไปของแผน วัตถุประสงคของแผนและของการจัดกิจกรรม/โครงการ
ตาง ๆ เพราะเปนสวนหนึ่งของการคิดวิเคราะหและการไดมาซ่ึงแผนการดําเนินงาน อีกทั้งยังรูถึงขอมูล
พ้ืนฐานที่นํามาจัดทําแผนการดําเนินงาน จะสงผลใหสามารถดําเนินงานไดตรงตามวัตถุประสงค 
 4.2.4 ขอควรระวัง 
  การดําเนินงานนั้นอาจมีการคลาดเคลื่อน หากบุคลากรไมมีความเขาใจในแผนงาน 
และไมทราบถึงท่ีมาของแผนหรือวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม/โครงการตาง ๆ 

4.3 การกํากับ ติดตามตรวจสอบการดําเนินงาน 

 4.3.1 การปฏิบัติงาน 
  เมื่อเผยแพรแผนและปฏิทินการดําเนินงานใหบุคลากรทุกฝายรับทราบแลว ก็จัดทํา
คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการกํากับ ติดตาม การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
ครุศาสตร เพื่อคอยกํากับ ติดตามใหการดําเนินงานเปนไปตามแผน และคอยใหคําแนะนําหรือแกไข
ปญหาที่อาจเกิดข้ึนระหวางการดําเนินงาน โดยจะตองใหทํารายงานผลการดําเนินงานอยางนอย 2 
รอบใน 1 ปการศึกษา สวนใหญจะมีการติดตามในรอบ 6 เดือนและ 9 เดือน ซึ่งเปนการตรวจสอบ
โดยการมองตัวเองวาในการดําเนินงานท่ีผานมามีขอผิดพลาดตรงไหนอยางไร เปนไปตามแผนหรือไม 
ตรงตามวัตถุประสงคหรือไม โดยจะตองนําผลการกํากับติดตามเขาประชุมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในคณะครุศาสตร เพ่ือระดมความคิดในการแกปญหาใหการดําเนินงานผานไป
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ไดและเปนไปตามแผนท่ีกําหนด อีกทั้งยังทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางโปรงใส มีสวนรวมกับทุก
ฝาย และเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยจะตองมีการบันทึกรายงานการประชุมใหชัดเจนเพื่อไวเปน
หลักฐานในการประชุมครั้งตอไป หามีการถกเถียงหรือกลาวหาวาไมเปนไปตามมติท่ีประชุม 

 จากนั้นเมื่อสิ้นปการศึกษาก็จะมีตองการจัดการประเมินและรายงานผลการ ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วัน โดยจะตองมีการประชุมเตรียม
ความพรอมเพ่ือรับการประเมิน กําหนดวันที่จะประเมิน กําหนดตัวคณะกรรมการที่จะมาประเมิน รวม
ไปถึงกําหนดการในการประเมิน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ จากนั้นก็แตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ที่เปนบุคคลภายนอกเขามา
ประเมินผลการดําเนินงานตลอดปท่ีผานมา เพื่อเพ่ิมมุมมองจากบุคคลภายนอกใหม่ันใจวาท่ีผานมาเรา
ไมไดคิดเขาขางตัวเองหรือหลอกตัวเองวาปฏิบัติงานไดดี อีกทั้งยังเปนไปตาม พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได
ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
อีกดวย พรอมทั้งทําหนังสือเชิญคณะกรรมการเพ่ือมาประเมิน โดยเม่ือหลักสูตรเตรียมการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA 
Online คณะก็นําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ และ
ประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 
หลังจากนั้นสรุปรายงานผลการประเมินและรายงานใหคณะกรรมการบริหารคณะรับทราบ และ
คณะกรรมการประจําคณะรับทราบและใหขอเสนอแนะ และรายงานทางมหาวิทยาลัย  
 4.3.2 เงื่อนไข 
  การประเมินทั้ งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ จะตองจัดทํารายงานและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามรอบการประเมินเพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 
 4.3.3 ขอสงัเกต 
  ในการดําเนินงานนั้นอาจมีการคลาดเคลื่อน หรืออาจจะลาชาไมเปนไปตามแผน 
คณะตองมีการกํากับติดตามการดําเนินงานวาเปนไปตามแผนหรือไม โดยการติดตามควรจะมีการ
ติดตามเปนระยะ โดยสวนใหญจะมีการติดตามในรอบ 6 เดือน 9 เดือน ซ่ึงเปนการตรวจสอบโดยการ
มองตัวเองวาในการดําเนินงานที่ผานมามีขอผิดพลาดตรงไหนอยางไร เปนไปตามแผนหรือไม ตรงตาม
วัตถุประสงคหรือไม ที่ตองมีการตรวจสอบผลการดําเนินงานตั้งแต 6 เดือน ก็เพื่อที่จะไดทราบถึง
ปญหาและแกไขไดทันทวงที สวนรอบ 9 เดือนนั้น ก็ตรวจสอบผลการแกไขปญหาจากรอบ 6 เดือนที่
ผานมารวมไปถึงผลการดําเนินงานหลังจาก 6 เดือนและแนวทางการดําเนินงานไปจนครบรอบป 
 4.3.4 ขอควรระวัง 
  การสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE 
QA Online จําตองสงภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา 
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4.4 การเสนอแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
 4.4.1 การปฏิบัติงาน 
  หลังจากประเมินผลการดําเนินงานเรียบรอยแลว จะตองมีการนําผลการประเมินมา
ทําเปนบทสรุปผูบริหารเพ่ือใหเขาใจไดงายโดยจะตองมีขอมูลครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 
และระดับคณะ และเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือทราบและใหขอเสนอแนะ เพ่ือใชเปน
ขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนการดาํเนินงานในปถัดไป 
 4.4.2 เงื่อนไข 
  การนําผลมาทําบทสรุปผูบริหารจะตองกระชับและเขาใจงาย ใหเห็นภาพอยาง
ชัดเจน และมีขอมูลครอบคลุมท้ังระดับหลักสูตรในทุกหลักสูตร และระดับคณะ และจะตองนําเขา
เสนอในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะดวย  
 4.4.3 ขอสังเกต 
  ขอมูลที่จะนํามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนในปถัดไปไมไดมีเพียงผลการ
ประเมินเทานั้น แตตองมีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะดวย 
 4.4.4 ขอควรระวัง 
  การนําผลการประเมินมาทําบทสรุปผูบริหารตองนําขอเสนอแนะจากกรรมการ
ประเมินท้ังภาพรวมและรายองคประกอบของทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะ สวนผลคะแนนจะตอง
นําทุกหลักสูตรมาทําเปนบทสรุปใหเห็นภาพไดงายและชัดเจน 



บทที่  5 

ปญหาอุปสรรค แนวทางแกไขและขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหาอุปสรรคในการทํางาน และแนวทางการแกไข 

ประเด็น ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. การมองงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเปนภาระ
งานที่เพ่ิมข้ึนมาจากภาระ
งานหลัก 

   บุ คลากรส วน ใหญ มักจะไม ให
ความสําคัญในงานประกันคุณภาพ 
แตด วยการประกันคุณภาพเปน
กฎ ห ม ายต าม พ ระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ  ส งผลใหตอง
ปฏิบัติจึงทําใหสวนใหญมีความคิดวา
งานประกันคุณภาพการศึกษาเปน
ภาระงานที่เพ่ิมข้ึนจากงานหลักเดิม
ท่ีมีอยูแลว 

   ปรับแผนการดําเนินงานโดยนํา
ผลการดําเนินงานที่จะตองใชใน
การตอบงานประกันคุณภาพ
การศึ กษ า  ม า เป น ม าตรการ  
กลยุทธ คาเปาหมาย หรือตัวชี้วัด
ค ว าม สํ า เร็ จ ข อ ง แ ผ น  เพื่ อ
เชื่อมโยงใหงานประกันคุณภาพ
เขากับงานประจําท่ีทําอยู เพราะ
ถาหากบุคลากรทุกคนดําเนินงาน
ตามแผนการดําเนินงานเปนงาน
ปกติอยูแลว พอถึงเวลาประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษาก็
จะมีขอมูลผลการดําเนินงานมาใช
ในการตอบตัวชี้วัด โดยท่ีไมตอง
ตั้งโครงการหรือกิจกรรมเพ่ิมเพื่อ
นํามาตอบงานประกันคุณภาพ 
เมื่องานประกันคุณภาพกับงาน
หลักเปนเนื้อเดียวกันทุก ๆ คนก็
จะไมรูสึกวางานประกันคุณภาพ
การศึกษาเปนภาระงานท่ี เพ่ิม
ขึ้นมา 

2. ไมดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงาน 

  บุคลากรในคณะสวนใหญ ไมให
ความสําคัญกับแผนการดําเนินงาน 
เพราะสวนใหญจะทํางานตามความ
เคยชิน หรือทํางานแบบแกปญหา
เฉพ าะห น า  แ ล ะมั กจ ะดํ า เนิ น
โครงการไม เปน ไปตามแผนการ
ดํ า เนิ น งา น ที่ ตั้ ง ไว  ต อ น เขี ย น
โค รง ก าร ก็ ตั้ ง วั ต ถุ ป ระ ส งค ไม
สอดคลองกับทิศทางของแผน แลว

   ผลักดันใหบุคลากรในคณะมี
ส วน ร วม ใน การกํ าห นดแผน 
ตั้ ง แ ต ก า รกํ า ห น ด  ป รั ช ญ า
วิสัยทัศน  ประเด็นยุทธศาสตร 
เปาประสงค กลยุทธ มาตรการ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ไปจนถึงการ
กํ าห น ด โค รงการเพื่ อ รองรั บ
ม าต รก าร  แล ะต อ บ ตั ว ชี้ วั ด
ค วามสํ า เร็ จ  เพ ราะจะ ทํ าให
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ประเด็น ปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกไข 
ตอนสรุปผลเพ่ือใหผลสามารถตอบ
แผนไดก็จะไมตรงตามวัตถุประสงค
ของโครงการ หรือวัดผลตรงตาม
วัต ถุ ป ระส งค ข อ ง โค รงก ารแ ต
สอดคลองกับทิศทางของแผนที่
กําหนดไว เห็นไดชัดวาถึงแมจะมี
แผนการดําเนินงานแตบุคลากรสวน
ใหญ ไม ได ให ความสําคัญ ในการ
ดําเนินงานตามแผน 

บุคลากรในคณะรูถึงที่มาที่ไปของ
โครงการที่จะตองดําเนินการ รวม
ไปถึงการตอบตัวชี้วัดความสําเร็จ 
เพ่ือตองดําเนินโครงการจะเขาใจ
ถึ งวัต ถุประสงคของโครงการ
อยางแทจริง และยอมรับในแผน
ที่ ม าจากการมาส วน รวมด วย
ความคิดของตัวเอง 

3. การประเมินกับการตั้ง
งบประมาณไมเปนไปตาม
รอบของวงจร PDCA 

    เนื่องจากการปรับภาคเรียนรับ
ก า ร เข า สู อ า เ ซี ย น ทํ า ให ภ า ค
การศึกษามีการขยับ เดือนทํ าให
ชวงเวลาในการประเมินเลื่อนออกไป
ตามภาคการศึกษาสงผลใหไมทันตอ
การนําผลการประเมินมาเปนขอมูล
พ้ืนฐานในการจัดทําแผนเพื่อขอตั้ง
งบประมาณเพราะปงบประมาณ
ไม ได ขยับตามภาคเรียน  ซึ่ งการ
ประเมินจะไรความหมายถาผลการ
ประเมินไมไดนํามาเปนขอมูลเพ่ือใช
ในการปรับปรุงในปถัดไป 

   เสนอมหาวิทยาลัยใหมีนโยบาย
ในการปรับกําหนดการในการ
ประเมินและการจัดทําแผนในป
ถัดไปใหสอดรับกันและตองทัน
กอนจะตั้งงบประมาณในปถัดไป 

5.2 ขอเสนอแนะ 

เมื่อตระหนักถึงความสําคัญของปญหาไดรับทราบถึงสถานการณของการดําเนินงาน ผูจัดทํา
จึงสรุปแนวทางแกไขปญหา เพ่ือพัฒนาและปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) ประชุมภายในองคกร เพ่ือแลกเปลี่ยนประเด็นปญหาของแตละฝาย เนื่องจากมี
ความเชื่อมโยงกันตลอดท้ังกระบวนการ 
  2) ดําเนินการประชาสัมพันธเชิงรุก หลายชองทาง เชน โซเชียลมีเดีย โดยผาน
ชองทาง YouTube, Facebook, Line, ปายประชาสัมพันธ, ใบปลิว 
  3) ปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมและปฏิบัติงานใหตรงกับความตองการและให
นาสนใจมากยิ่งขึ้น พรอมท้ังตองยึดในเร่ืองของหลักปฏิบัติงานใหตรงตามเวลาที่กําหนด 
  4) ควรมีการจัดอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติงานใหแกบุคลากรทุก
ระดับ เพื่อใหบุคลากรไดรับทราบทั่วกันและสามารถจัดทําแผนปฏิบัติงานหรือวางแผนการทํางานให
เปนไป ตามแผนฯ ได 
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  5) ควรมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานและเปดเผยใหทราบทั่วกันท้ังองคกร เพราะ 
ความรูท่ีบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ ไดเรียนรูจากกระบวนการทํางานกระจัดกระจายและฝงตัวอยูกับ
บุคลากร แบบ Tacit Knowledge ดังนั้ น  บุคลากรแตละคนควรที่ จะนํ าความ รูที่ มี อยู จาก
ประสบการณและความชํานาญ แตละคนมาพัฒนาใหเปนความรูที่ชัดแจง  Explicit Knowledge ใน
รูปแบบของคูมือการปฏิบัติงาน  เพ่ือให บุคลากรรุนใหมไดศึกษา จนสามารถปฏิบัติงานได และ
สามารถนําไปประยุกตใชใหเกิดประโยชน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาและตอยอดเทคนิคการปฏิบัติงานของ
ตนใหสอดคลองกับฝายอ่ืนที่เก่ียวของ  จะสงผล ใหการปฏิบัติงานทั้งองคกรดําเนินไปไดสะดวก 
รวดเร็ว และถูกตอง  เม่ือมีภารกิจเรงดวนสามารถระดม บุคลากรทุกฝายทํางานเปนทีมจะทําใหทราบ
ปญหาและหาแนวทางแกไขไดครบวงจร   
      6) ควรมีการจัดการความรู (KM) ที่ถูกตองชัดเจนของแตละงาน  ทั้งงานที่ปฏิบัติได
ตามแผนและงาน ที่ปฏิบัติไมเปนไปตามแผนใหเปนกรณีศึกษาภายในหนวยงาน เพ่ือใหบุคลากรใน
องคกรไดเพ่ิมพูนความรู สมรรถนะ และศักยภาพของตนอยางตอเนื่อง โดยเนนการเรียนรูรวมกันและ
สงเสริมสนับสนุนแนวคิดใหม ๆ ท่ีเกิดจากการเรียนรูเพ่ือนําความรูมาประยุกตใชอยางสรางสรรคใน
องคกรหรือภายในมหาวิทยาลัยฯ  เปนการ สรางเครือขายในการปฏิบัติงานกอใหเกิดการพัฒนางาน
อยูเสมอ จะทําใหการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามกําหนด และบรรลุเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งปจจุบันแตละหนวยงานตองจัดทํารายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ใหถูกตองและ
ตรงตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สํานักรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กําหนด และ
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยฯใหเกิดผลดีแกสวนรวมและประเทศชาติตอไป 

 อยางไรก็ตาม การจัดทําคูมือกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม อาจมีแนวทางแกไขปญหา 
ดวยวิธี อ่ืนๆ ท่ีผูจัดทํายังมิไดกลาวถึง สําหรับการที่จะเลือกวิธีใดเพ่ือนํามาแก ไขปญหานี้นั้น  
ผลลัทธท่ี ได คือ การมีวิธีการที่ดีที่สุดในการแกไขปญหาดานกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ให
ถูกตอง   
 ผลจากการจัดทําคูมือดานกระบวนการปฏิบัติงาน/กิจกรรม ฉบับนี้ จึงนับเปนจุดเริ่มตนของ
การ พัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงานดานตาง ๆ ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยาง
สะดวก ราบร่ืน ปราศจากอุปสรรคที่จะขัดขวางความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการ
ปฏิบัติงาน ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางยิ่งหากคูมือฉบับนี้จะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
ของหนวยงานท่ีรับผิดชอบหนาท่ีคลายคลึงกัน หรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือเร่ืองอ่ืนๆ ท่ี 
เกี่ยวของกับการพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร ระดับคณะ 
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คําสั่งคณะครุศาสตร 

ที่  086/2562 

เร่ือง     แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร  

        ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2561 

…………………………………………………………………………. 

  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการติดตามและประเมินผล

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   คณะครศุาสตรจึง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ดงัน้ี 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1  คณบดี     ประธานกรรมการ 

 1.2  รองคณบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 

 1.3  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา   กรรมการ 

 1.4  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา   กรรมการ 

    1.5 ผูชวยคณบดี    กรรมการ 

 1.6  หัวหนาภาควิชา    กรรมการ 

 1.7  หัวหนาสํานักงานคณะ    กรรมการและเลขานกุาร 

     หนาท่ี  สนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการแตละดานจัดทํารายงาน 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  แตละตัวช้ีวัดไดครบถวนสมบูรณ 

 2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 1 

 2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา  ประธานกรรมการ 

 2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรรณราย  เทียมทัน  กรรมการ 

 2.3  ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร  กรรมการ 

 2.4  ผูชวยศาสตราจารยภิรญา  โพธิพิทักษ  กรรมการ 

 2.5  อาจารยพรรณี  เหมะสถล   กรรมการ 

 2.6   อาจารย ดร.ไกรวิชญ  ดีเอม   กรรมการ 

 2.7  อาจารยวไลกรณ  แกวคํา    กรรมการ 

 2.8  อาจารยสุชานาฎ  ไชยวรรณะ   กรรมการ 

 2.9   อาจารยชิดชนก  ศรีสวัสดิ์   กรรมการ 

 2.10 อาจารยวรางคณา  กอมนอย   กรรมการ 

 2.11 อาจารยภูรี  ณรงควานิช    กรรมการ 

 2.12 อาจารย ดร.หทัยทิพย สิขัณฑกสมิทร  กรรมการ 

 2.13 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นํ้าคาง สุขเกษ  กรรมการ 

 2.14 ผูชวยศาสตราจารยไอริน ชุมเมืองเย็น  กรรมการ 

 2.15 อาจารย ดร.อาภากร  โพธ์ิดง   กรรมการและเลขานุการ 
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  2.16 วาท่ี ร.ต.วีรภัทร  หมวกเอ่ียม   กรรมการและผูชวยเลขานกุาร 

  หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

ตามตัวบงช้ีตอไปน้ี    2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 

 3.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 2 

 2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทิตย  ยะฟู  ประธานกรรมการ 

 2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มงคล ศัยยกุล  กรรมการ 

 2.3 อาจารย ดร.ธนสิริ  โชคทวีพาณิชย   กรรมการ 

 2.4  อาจารย ดร.สยาม  ทองใบ   กรรมการ 

 2.5 ผูชวยศาสตราจารยอนงคนาถ ย้ิมชาง  กรรมการ 

 2.6  อาจารยทองแดง  สุกเหลือง   กรรมการ 

 2.7  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันธวัช  นุนารถ  กรรมการ 

 2.8 อาจารยสุชาดา ตั้งศิรินทร   กรรมการ 

 2.9 อาจารยเนรัญชลา จารุจิตร   กรรมการ 

 2.10 อาจารยเวนุกา  ตาลาน    กรรมการ 

 2.11 อาจารยนิพัทธา สังขยก   กรรมการ 

 2.12 อาจารยจุฑาวัฒน  กําลังทวี   กรรมการ 

 2.13 อาจารยธีรพงษ  พานิชรัมย   กรรมการ 

 2.14 อาจารย ดร.ทินกร ชอัมพงษ   กรรมการและเลขานุการ 

  2.15 นายราเมศ  ชาญณรงค    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ตาม

ตัวบงชี้ตอไปนี้   1.5 / 1.6 / 4.1  

 4.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 3 

 2.1  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานิษฎ  สุระเสนา  ประธานกรรมการ 

 2.2  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงใจ  พุทธเษม  กรรมการ 

 2.3  อาจารย ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร   กรรมการ 

 2.4  อาจารย ดร.ปพนสรรค  โพธิพิทักษ   กรรมการ 

 2.5  อาจารย ดร.ภราดร  พิมพันธุ   กรรมการ 

 2.6  อาจารยวันวิสาข  พูลทอง   กรรมการ 

 2.7 อาจารยสุทธิกร แกวทอง   กรรมการ 

 2.8 อาจารยดารารัตน ชัยพิลา   กรรมการ 

 2.9  อาจารยสุภกิจ  วิริยะกิจ    กรรมการ 

 2.10 อาจารยวัชราช  ศรไชย    กรรมการ 

 2.11 อาจารยณิชารยี  ปอมสัมฤทธ์ิ   กรรมการ 

 2.12 อาจารยวัชรศักด์ิ  มาเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

 2.13 นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจรญิ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

  หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ  สกอ.  ตามตัวบงช้ี

ตอไปนี ้ 1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 /5.1 / 5.2 
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 6. คณะกรรมการดําเนนิการสังเคราะหจัดทํารายงาน และกรอกขอมูล   CHEQA ONLINE  

   6.1 อาจารยวัชรศักด์ิ  มาเกิด     ประธานกรรมการ 

   6.2 อาจารยอาภากร  โพธ์ิดง    กรรมการ 

   6.3 อาจารยทินกร ชอัมพงษ    กรรมการ 

   6.4 นางสาวพงษลดา  คงหอม   กรรมการ 

  6.5 นายราเมศ ชาญณรงค      กรรมการ 

  6.6 วาที่ ร.ต.วีรภัทร หมวกเอ่ียม   กรรมการ 

  6.7 นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ    กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี  ดําเนินการสังเคราะห จัดทํารายงานการประกันคุณภาพภายใน และกรอกขอมูลในระบบออนไลน               

     

สั่ง  ณ  วันท่ี  3 เมษายน พ.ศ. 2562                                

                
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง) 

                             คณบดีคณะครุศาสตร 
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ภาคผนวก ข 

ตัวอยาง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร ระดับหลักสูตร 
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คําสั่งคณะครุศาสตร 

ที่  117/2561 

เร่ือง     แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร  

ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2561 

…………………………………………………………………………. 

  เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการติดตามและประเมินผล

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาและของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   คณะครศุาสตรจึง

แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ดังน้ี 

1.  คณะกรรมการอํานวยการ 

 1.1  คณบดี    ประธานกรรมการ 

 1.2  รองคณบดีฝายวิชาการ   กรรมการ 

 1.3  รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 

 1.4  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 

    1.5  ผูชวยคณบด ี    กรรมการ 

 1.6  หัวหนาสํานักงานคณะ   กรรมการและเลขานุการ 

 

     หนาท่ี  สนับสนุนสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหคณะกรรมการแตละดานจัดทํารายงาน 

ผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร  แตละตัวช้ีวัดไดครบถวนสมบูรณ 

 2.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 1 

  2.1  ผศ.ดร.ธีราพร  กุลนานันท   ประธานกรรมการ 

  2.2   ผศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน   กรรมการ 

  2.3   นางอนงคนาถ ย้ิมชาง   กรรมการ 

  2.4   ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีวรรธนะ   กรรมการ 

     2.5   นางสาวสุชานาฎ  ไชยวรรณะ  กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ตามตัวบงชี้

ระดับหลักสูตร สาขาการศึกษาปฐมวัย และกรอก CHE-QAonline 
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 3.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 2 

  3.1  นางพรรณี  เหมะสถล    ประธานกรรมการ 

  3.2   นายวีรวัฒน  ไทยขํา    กรรมการและเลขานุการ 

  หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ตามตัวบงชี้

ระดับหลักสูตร สาขาคณิตศาสตร และกรอก CHE-QAonline 

 4.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 3 

  4.1  นางสาวณิชารีย  ปอมสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 

  4.2  นายนันธวัช  นุนารถ   กรรมการ 

  4.3  นางสาวดวงใจ  พุทธเษม   กรรมการ 

  4.4 นายไกรวิชญ  ดีเอม   กรรมการและเลขานกุาร 

    หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ตาม

ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร สาขาคอมพิวเตอรศึกษา และกรอก CHE-QAonline 

 5.  คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 4 

  5.1  นายสุชาติ  จันทรดอกไม   ประธานกรรมการ 

  5.2  นายทินกร  ชอัมพงษ   กรรมการ 

  5.3  นายสุทธิกร  แกวทอง   กรรมการ 

   5.4  นายธนัช  ยอดดําเนิน   กรรมการ 

  5.5  วาท่ี ร.ต.ภัทริศวร  ดําเสน  กรรมการและเลขานกุาร    

    หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. ตาม

ตัวบงชี้ระดับหลักสูตร สาขาพลศึกษา และกรอก CHE-QAonline 

 6. คณะกรรมการดําเนนิงาน  ชุดที่ 5 

   6.1  นางสาววไลกรณ  แกวคํา   ประธานกรรมการ 

   6.2  นางสาวสุชาดา  ต้ังศิรินทร  กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

ตามตัวบงช้ีระดับหลักสูตร สาขาภาษาไทย และกรอก CHE-QAonline          

 7. คณะกรรมการดําเนนิงาน  ชุดที่ 6 

   7.1  นางสาววันวิสาข  พูลทอง   ประธานกรรมการ 

   7.2  นางสาวเนรัญชลา  จารุจิตร  กรรมการ 

  7.3  นางสาวนิพัทธา  สังขยก   กรรมการ 

  7.4  นางสาวเวนุกา  ตาลาน   กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

ตามตัวบงช้ีระดับหลักสูตร สาขาภาษาไทย และกรอก CHE-QAonline   
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 8. คณะกรรมการดําเนนิงาน  ชุดที่ 7 

   8.1  นางสาวนพรัตน  จิตตะวณิช  ประธานกรรมการ 

   8.2  นายมนัส  ขําออน   กรรมการ 

  8.3  นายวัชรศักด์ิ  มาเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

ตามตัวบงช้ีระดับหลักสูตร สาขาวิทยาศาสตรทั่วไป และกรอก CHE-QAonline       

 9. คณะกรรมการดําเนินงาน  ชุดท่ี 8 

   8.1  นางสาวเยาวเรศ  ภักดีจิตร  ประธานกรรมการ 

   8.2  นางสาวอาภากร  โพธ์ิดง   กรรมการ 

  8.3  นายทองแดง  สุกเหลือง   กรรมการ 

  8.4  นางสาวภิรญา  โพธิพิทักษ  กรรมการและเลขานุการ 

   หนาท่ี  จัดทํารายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. 

ตามตัวบงช้ีระดับหลักสูตร สาขาสังคมศึกษา และกรอก CHE-QAonline                                                        

    

สั่ง  ณ  วันท่ี  6 ตุลาคม พ.ศ. 2561                                                      

                
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง) 

                             คณบดีคณะครุศาสตร 
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ภาคผนวก ค 

ตัวอยาง ปฏิทินการดาํเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ปฏิทนิการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2560 

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ลําดับ กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

1.  แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร และระดบัคณะ  
แตงต้ังคณะกํากับติดตามการประกันคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ 

พฤศจิกายน  
2560 

ฝายประกันคุณภาพ 
 

2. อบรมการทํา แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality 
Improvement Plan) โดยมหาวิทยาลัย  
(สงรายงาน แผนปรับปรงุคุณภาพฉบับสมบูรณ) 

ธันวาคม 
2560 

กลุมงานมาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัย 

3. เร่ิมตนการเบิกงบประมาณไตรมา 2 
งบประมาณแผนดิน   
รหัสงบประมาณ 102301280254 
คาวัสดุ หลักสูตรละ 3,750 บาท 

มกราคม  
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 

4. รายงานรอบ 6 เดือน (รปูแบบ Checklist ) 2 กุมภาพันธ 
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

5. การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทบทวนใหความรูตาม
องคประกอบ/ตัวบงชี้ เพ่ือการบริหารสถาบันและกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และสํานัก/สถาบัน 

กุมภาพันธ 2561 กลุมงานมาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัย 

6. เร่ิมตนการเบิกงบประมาณไตรมา 3 
งบประมาณแผนดิน   
รหัสงบประมาณ 102301280254 
คาวัสดุ หลักสูตรละ 11,250 บาท 
งบประมาณรายได   
รหัสงบประมาณ 202301280121 
คาตอบแทน หลักสูตรละ 3,500 บาท 
คาใชสอย หลักสตูรละ 10,000 บาท 
คาถายเอกสาร หลักสูตรละ 4,250 บาท 

เมษายน 
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 

7. รายงานรอบ 9 เดือน (รปูแบบ SAR) 
รายงานผลการดําเนินงานตาม แผนปรับปรงุคุณภาพรอบ 
9 เดือน (Quality Improvement Plan) 

1 พฤษภาคม  
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 
8. ประชุมเชิงปฏิบัติการการประกันคณุภาพการศึกษา 

(SAR Week) และ รายงานผลการดําเนินงานตาม แผน
ปรับปรุงคุณภาพรอบ 12 เดือน  
(Quality Improvement Plan) 

28 พฤษภาคม - 
1 มิถุนายน 

2561 

ฝายประกันคุณภาพ 
 

9. นํารายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) และ 
รายงานผลการดําเนินงานตาม แผนปรับปรงุคุณภาพรอบ 

7 มิถุนายน 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 
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ลําดับ กิจกรรมดําเนินการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผดิชอบ 

12 เดือน เสนอตอคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ประกันคุณภาพ 

10. นํารายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7)และ 
รายงานผลการดําเนินงานตาม แผนปรับปรงุคุณภาพรอบ 
12 เดือน เสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ 

8 มิถุนายน 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 

11. ดําเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

11-22 มิถุนายน 
2561    

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 
12. เร่ิมตนการเบิกงบประมาณไตรมา 4 

งบประมาณรายได  
รหัสงบประมาณ 202301280121 
คาถายเอกสาร สาขาละ 2,250 

กรกฎาคม  
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 

11. กําหนดสงรายงาน  
1. รายงานการดําเนินงานคณุภาพ (มคอ.7) (ฉบับ

สมบูรณ) 
2. แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) 
3. รายงานผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

13 กรกฎาคม 
2561 

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

 

12. กําหนดสงรายงาน CHE QA Online  20 กรกฎาคม 
2561  

ประธานหลักสูตร 14 
หลักสูตร 

13. นําแผนผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  เสนอตอ
คณะกรรมการกํากับติดตามการประกันคุณภาพ 

2 สิงหาคม 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 

14. นําผลการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

3 สิงหาคม 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 

15. ดําเนินการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
คณะ 

8 สิงหาคม  
2561 

คณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับคณะ 

16. กําหนดสงรายงาน  
1. รายงานการดําเนินงานคณุภาพระดับคณะ 
2. แผนปรับปรุงคุณภาพ (Quality 

Improvement Plan) ระดับคณะ 
3. รายงานผลการประกันคุณภาพระดับคณะ 
4. รายงาน CHE QA Online ระดับคณะ 

24 สิงหาคม 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 

17. นําผลการประกันคุณภาพระดับคณะ เสนอตอ
คณะกรรมการกํากับติดตามการประกันคุณภาพ 

6 กันยายน 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 

18. นําผลการประกันคุณภาพระดับคณะ เสนอตอ
คณะกรรมการประจําคณะ 

7 กันยายน 
2561 

ฝายประกันคุณภาพ 
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ภาคผนวก ง 

ตัวอยาง คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประกันคุณภาพภายในคณะครศุาสตร 
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คําส่ังคณะครุศาสตร 

ที ่ 118 /2561 

เรื่อง     แตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการประกันคุณภาพภายในคณะครุศาสตร  

ประจําปการศึกษา 2561 

…………………………………………………………………………. 

  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุ ศาสตร เปนไปตามระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพคณะครุศาสตร และเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการติดตามและประเมินผลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประกันคุณภาพการศึกษาและของมหาวิทยาลัยวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค   คณะครุศาสตรจึงแตงตั้งคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวงทอง  ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพัฒนา หอมบุบผา  กรรมการ 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายทิตย  ยะฟู  กรรมการ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชญานิษฎ  สรุะเสนา  กรรมการ 

5. อาจารย ดร.อาภากร  โพธ์ิดง   กรรมการ 

6. อาจารย ดร.ทินกร  ชอัมพงษ   กรรมการ 

7. นางสาวพงษลดา  คงหอม    กรรมการ 

8. อาจารยวัชรศักด  มาเกิด    กรรมการและเลขานุการ 

9. นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  หนาท่ีและความรับผิดชอบ  มีหนาท่ีควบคุม กํากับ ติดตาม การดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ของคณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหเปนไปตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร 

ส่ัง  ณ  วันที่  6 ตลุาคม พ.ศ. 2561 

                                

                
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง) 

                               คณบดีคณะครุศาสตร 
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ภาคผนวก จ 

ตัวอยาง เชิญประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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                              บันทึกขอความ 

สวนราชการ      คณะครุศาสตร 

ท่ี                     -                          วันที่ 31 มกราคม ๒๕62 
 

เรื่อง    เชิญประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรยีน    คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  
 

  จากคณะครุศาสตรไดมีการดําเนินการประกันคุณภาพในทั้งในระดับหลักสูตร และ
ระดับคณะ ในรอบปการศึกษา ๒๕61 ถึงรอบ 6 เดือนแลว ทางคณะมีความประสงคใหติดตามผล
การดําเนินงานปการศึกษา 2561 รอบ 6 เดือน พรอมทั้งชี้แจงเร่ืองงบประมาณและโครงการที่จะ
ดําเนินการ จึงมีความประสงคที่จะเชิญทานเขารวมประชุมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในวัน
จันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2562 เวลา 1๕.00 น. ณ หองกาฬพฤกษ คณะครุศาสตร อาคาร 9  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเขารวมประชุมในวันและเวลาดังกลาว 
                                                                                                                              

                                    
 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร ทรัพยรวง

ทอง) 
      คณบดีคณะครุศาสตร 

         
  

 

 

คณะครุศาสตร 

โทร. ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ตอ  ๒๑๐๒ 

โทรสาร ๐๕๖-๘๘๒-๕๓๑ 

ผูประสานงาน นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ  โทร ๐๘๖-๙๑๔-๗๕๗๖  
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ภาคผนวก ฉ 

ตัวอยาง บันทึกรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม  

คณะกรรมการกํากับติดตาม การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร 

ครั้งที่ 1 / 2561 

วันพธุที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. 

ณ หองประชุมกาฬพฤกษ ชั้น 2 อาคาร 9 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  

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

ผูมาประชุม 

 1. อาจารยสุทธิกร  แกวทอง 

 2. อาจารย ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร 

 3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวเรศ  ภักดีจิตร 

 4. อาจารยวไลกรณ  แกวคํา 

 5. อาจารยวันวิสาข  พูลทอง 

 6. อาขารย ดร.ชญานิษฎ  สุระเสนา 

 7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธาทิพย  งามนิล 

 8. อาจารยณิชารีย  ปอมสัมฤทธ์ิ 

 9. อาจารยสุชานาฎ  ไชยวรรณะ 

 10. อาจารยภัทริศวร  ดําเสน 

 11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทีปพิพัฒน  สันตะวัน 

 12. อาจารยวัชรศักดิ์  มาเกิด 

 13. นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ 

 

เริ่มเวลา 15.26 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ พ.ศ. 2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

1.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ พ.ศ.2561 ตาม

เอกสารประกอบการประชุม 

วาระท่ี 2 เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  

-  ไมมี 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

 -  ไมมี 

วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 

4.1 การตรวจสอบและการประเมินประกันคุณภาพฯ ระดับมหาวิทยาลัย 

 อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมตามปฏิทินการตรวจสอบคุณภาพระดับ

มหาวิทยาลัย วาในวันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ.2561 คณะตองเสนอผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ

ตอท่ีประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม ทราบ 

4.2 ประธานกรรมการประเมินยืนยันผลการประเมิน 

 อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมใหประธานกรรมการประเมินแตละ

หลักสูตร ยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE-QA online ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2561 

มติท่ีประชุม ทราบ 

4.3 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 

 อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากขอมูลของแตละหลักสูตรยัง

มีการเปลี่ยนแปลงคะแนน ทางสวนกลางในระดับคณะจึงขอรอผลสรุปจากระบบ CHE-QA online 

เพื่อนํามาเปนขอมูลในการปรับปรุงปถัดไป โดยมีขอเสนอแนะจาก อาจารย ดร.ชญานิษฎ สุระเสนา 

วา ในองคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ นาจะสามารถเพิ่มคะแนนได โดยในป 62 นี้จะมีงบจาก

สวนกลางลงมา โดยจะมีการเนนลงสูทองถ่ินและอาชีพ จึงไมไดลงสูหลักสูตร 

มติท่ีประชุม ทราบ 

4.4 กรอบงบประมาณดําเนินการงานประกันคุณภาพฯ ประจําปการศึกษา 2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ในปงบประมาณ 2562 จะมีการจัด

งบประมาณลงสูโครงการจํานวน 4 โครงการ ตามท่ีเขียน สนว. ตั้งงบประมาณถาไมถูกตัดจะ

จัดตามนี้ 

1 เงินในสวนนี้จะใชในการบริหารหลักสูตรทั้งป 

2 ในปนี้ไดมีการตั้งงบประมาณอบรมเร่ืองการทําแผนบริหารหลักสูตร 

3 ตั้งงบประมาณในการทวนสอบไวในไตรมาส 3 โดยตั้งเปนคาตอบแทนและคาใช

สอยโดยคาวัสดุใหนําในโครงการท่ี 1 มาใชโดยทางสวนกลางจะทําโครงการใหแตละหลักสูตร

ตองดําเนินการทวนสอบเอง 

4 งบประมาณในการประเมินระดับคณะ 

มติท่ีประชุม ทราบ 
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4.5 ขอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามเอกสารประกอบการประชุมเปน

รางอาจารยประจําหลักสูตร จึงขอใหแตละหลักสูตรทบทวนเพิ่มหรือลดและแจงมาที่ อาจารย

วัชรศักดิ์ มาเกิด หรือที่นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ หลังจากออกคําสั่งนี้ถามีการเปลี่ยนแปลงจะ

ทําเปนคําสั่งเพ่ิมเติม โดยใหแจงภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 

มติท่ีประชุม ทราบ 

4.6 ขอรายชื่อคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพระดับคณะ ประจําปการศึกษา 

2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามเอกสารประกอบการประชุมเปน

รางคณะกรรมการดําเนินงานประกันคณุภาพระดับคณะ โดยยึดคนตามคําสั่งเดิมปท่ีผานมา 

ถาทานใดอยากเปลี่ยนยายใหแจงท่ีนายภิรณัฏฐ ดิษฐเจริญ เพ่ือออกคําสั่งตอไปครับ 

มติท่ีประชุม ทราบ 

วาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพ่ือพจิารณา  

5.1 การกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 

2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามเอกสารแนบ เปนรางนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร จึงขอมติท่ีประชุมวาจะปรบัตรงไหนบาง ถามี

ขอเสนอแนะใหแจงมาที่ อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด หรือที่นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ ภายในวันที่ 

31 สิงหาคม 2561 เพื่อนําเขาประชุมในคร้ังถัดไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

5.2 การกําหนดระบบและกลไกการประกันคุณภาพคณะครุศาสตร ประจําปการศกึษา 2561 

อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามเอกสารแนบ เปนรางระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร จึงขอมติท่ีประชุมวาจะปรับตรงไหนบาง 

ถามีขอเสนอแนะใหแจงมาท่ี อาจารยวัชรศักด์ิ มาเกิด หรือท่ีนายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจรญิ ภายใน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือนําเขาประชุมในคร้ังถัดไป 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร เสนอในท่ีประชุม ขอใหมีการรวมกัน

ทําระบบ 

และกลไกตาง ๆ ของหลักสูตรไปพรอม ๆ กัน 

5.3 ปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2561 
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อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามเอกสารแนบ เปนปฏิทินการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2561 โดย

ขอความเห็นชอบและขอเสนอและจากท่ีประชุมเพ่ิมเติมครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ   ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร เสนอในท่ีประชุม ใหจัด การอบรม 

เชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร พรอมกับชวงที่ นักศึกษาออกสังเกตการณสอน อาจารย

จะได 

เขารวมได  อาจารยวัชรศักดิ์ มาเกิด รับอาสาประสานฝายฝกประสบการณหาวันที่จะจัด

กิจกรรม 

ดังกลาว 

5.4 การกําหนดคาเปาหมายในกระบวนการดําเนินงานระดับหลักสูตร 

จากกิจกรรม QA สัญจร  กรรมการใหขอเสนอแนะ เร่ืองการกําหนดคาเปาหมาย/

ตัวชี้วัดที่เปนกระบวนการ ในการกําหนดคาเปาหมายจะขอใหทุกหลักสูตรยกไปกําหนด

รวมกันในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตร 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 

วาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  

6.1 ขอสรุปเลมผลการดําเนินโครงการ 

 อาจารย ดร.ชญานิษฎ สุระเสนา ชี้แจงวา เนื่องจากปนี้ รับเลมสรุปโครงการเปน

จํานวนนอยมากจึงขอกลับไปใชระบบเดิม คือ การทําเร่ืองเบิกจะตองสงสรุปโครงการกอนโดยสงที่นาย

ภิรณัฏฐ ดิษฐเจริญ จําจะดําเนินการ ทําระบบเบิก-จายให 

6.2 แผนพัฒนาหลักสูตร 

 ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร เสนอในที่ประชุม ขอใหทางคณะจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

ท่ีเชื่อมโยงกับหลักสูตรเพ่ือใหเปนแกนหลักในแตละหลักสูตรนําไปปรับเปนแผนของหลักสูตรได 

เลิกประชุมเวลา 16.58 น. 

 

 

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

     (นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ)    (อาจารยวัชรศักดิ์  มาเกิด) 

       ผูจดบันทึกการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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ภาคผนวก ช 

ตัวอยาง คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ที่  ๑๘๘ /๒๕๖๒ 

  เรื่อง   แตงต้ังคณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 

ดวย คณะครุศาสตร จะดําเนินประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ตามองคประกอบตัวบงชี้ที่เกี่ยวของในระดับคณะ โดยคณะกรรมการประเมินซึ่งเปน

ตัวแทนตามคุณสมบัติของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๖๒ ณ หองภูมิภัทราคม  อาคาร ๙ ชั้น ๑ ศูนยการศึกษายานมัทรี 
 

เพ่ือใหระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ เปนไปตามขั้นตอน

ของกระบวนการดําเนินงานท่ีไดมาตรฐาน คณะจึงแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการ ดังรายนามตอไปน้ี 
 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง ประธานกรรมการ 

 ๒. อาจารย ดร.สุพัฒนา  หอมบุปผา  กรรมการ 

 ๓. อาจารย ดร.สายทิตย  ยะฟู   กรรมการ 

 ๔. อาจารย ดร.ชญานิษฎ  สุระเสนา  กรรมการ 

 ๕. นางสาวพงษลดา  คงหอม   กรรมการ 

 ๗. อาจารยวัชรศักดิ์  มาเกิด   กรรมการและเลขานุการ 

 ๘. นายภิรณัฏฐ  ดษิฐเจริญ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

หนาที ่

๑. ใหคําปรึกษาหารือและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้น 

๒. ควบคุมดูแลและอํานวยความสะดวกแกกรรมการฝายตางๆ 
 

๒. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

  ๑. รองศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท  ประธานกรรมการ 

  ๒. รองศาสตราจารย ดร.ปาจรยี  ผลประเสริฐ  กรรมการ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัศนุพันธุ  กุศลสถิตย  กรรมการ 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ  ยศเมธากุล   กรรมการและเลขานุการ 
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หนาที่ของประธานกรรมการ  

๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองเพ่ือใหคําแนะนํา และชี้ประเด็นสําคัญ ในการ

ปรับปรุงแกไข หรือแนวทางการพัฒนาแกหนวยงานท่ีไปตรวจเยี่ยม 

 ๒. กํากับดูแลการตรวจเย่ียมหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด 

 ๓. ประสานงานการตรวจติดตามประเมิน ใหสอดคลองสัมพันธกันไมซ้ํ าซอน

โดยเฉพาะในกรณีที่มีการแยกยายกันในการตรวจสอบเฉพาะเรื่อง 

๔. รวมกับคณะกรรมการผูตรวจติดตามประเมินสรุปผลการตรวจติดตามประเมิน

ของแตละหนวยงาน 

  ๕. ดูแลการเขียนรายงานผลการตรวจติดตามประเมินใหเรียบรอยและสมบูรณ 

หนาที่ของคณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน 

 ๑. ศึกษารายงานการประเมินตนเองของหนวยงานที่ไปตรวจติดตามประเมิน 

 ๒. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานกรรมการ 

 ๓. รวมดําเนินการตรวจติดตามและประเมินแตละคณะ 

 ๔. ดําเนินการเขียนรายงานท่ีไดจากการตรวจติดตามประเมินแตละหนวยงานมอบให

เลขานุการคณะกรรมการหลังจากเสร็จสิ้นการตรวจติดตามประเมินแตละหนวยงาน 

๕. รับผิดชอบในการศึกษาปญหาและเขียนรายงานตามที่ประธานกรรมการ

มอบหมาย 

๖. เสนอรายงานการตรวจติดตามประเมินตอคณะกรรมการบริหารคณะ 

หนาที่ของกรรมการและเลขานุการ  

๑. ติดตอประสานขอมูล เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

 ของหนวยงานท่ีรับการประเมิน 

 ๒. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจติดตามประเมิน 

 ๓. ติดตามการจัดทํารายงานผลการตรวจติดตามประเมินใหแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา 

 ๔. รวมดําเนินการตรวจติดตามประเมินแตละหนวยงาน 

  ขอใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่ดวยความตั้งใจเพื่อใหเกิดผลดีตอคณะครุ

ศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตอไป   

   สั่ง ณ วันท่ี ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                   
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรัพยรวงทอง) 

             คณบดีคณะครุศาสตร 
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ภาคผนวก ซ 

ตัวอยาง หนังสือเชิญกรรมการจากภายนอก 
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ท่ี  อว ๐๖๑๖.๐๖/ว๒๓๑       คณะครศุาสตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

         อ. เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐ 

 

          ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   ขอเชิญบุคลากรเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เรียน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 

  ดวย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะดําเนินการตรวจติดตาม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเพ่ือใหหนวยงานไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูมาตรฐานอุดมศกึษามากยิ่งขึ้น 
 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความประสงคขอเรียนเชิญ  

รองศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท และรองศาสตราจารย ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ ซึ่งเปน

บุคลากรในสังกัดของทาน เพื่อใหเกียรติเปนผูประเมิน และแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนเกี่ยวกับคุณภาพ

การศึกษา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ คณะครศุาสตร มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค   
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

           
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรพัยรวงทอง) 

        คณบดคีณะครุศาสตร 

 

คณะครุศาสตร 

โทร. ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ตอ  ๒๑๐๒ 

โทรสาร ๐๕๖-๘๘๒-๕๓๑ 

ผูประสานงาน นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ  โทร ๐๘๖-๙๑๔-๗๕๗๖ 
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ท่ี  อว ๐๖๑๖.๐๖/ว๒๓๒       คณะครุศาสตร 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

         อ. เมือง จ.นครสวรรค ๖๐๐๐๐ 
 

        ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 

เรื่อง   ขอเชิญเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

เรียน  รองศาสตราจารย ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท 
 

  ดวย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จะดําเนินการตรวจติดตาม

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับคณะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

และเพ่ือใหหนวยงานไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปสูมาตรฐานอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น 
 

  คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีความประสงคขอเรียนเชิญทาน 

เปนผูประเมิน และแนะนําสิ่งที่เปนประโยชนเก่ียวกับคุณภาพการศึกษา ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ หองภูมิภัทราคม อาคาร ๙ ชั้น ๑ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ศูนยการศึกษายานมัทร ี 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 

         ขอแสดงความนับถือ 

        
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สาธร  ทรพัยรวงทอง) 

        คณบดคีณะครุศาสตร 

 

คณะครุศาสตร 

โทร. ๐๕๖-๒๑๙-๑๐๐ ตอ  ๒๑๐๒ 

โทรสาร ๐๕๖-๘๘๒-๕๓๑ 

ผูประสานงาน นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ  โทร ๐๘๖-๙๑๔-๗๕๗๖ 
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ภาคผนวก ฌ 

ตัวอยาง กําหนดการตรวจติดตามประเมินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 
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กําหนดการ ตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักคณะ 

คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

วันพุธท่ี 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หองภูมิภัทราคม อาคาร 9 ชั้น 1 ยานมัทรี 

เวลา กิจกรรมดําเนินการ 

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

8.30 - 9.00 น. คณะผูประเมินพรอมกัน ณ หองภูมิภัทราคม พบผูบริหารกลาวตอนรับ 

9.00 - 10.00 น. นําเสนอรายงานการประเมินตนเอง 

10.00 - 11.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผูประเมินและศึกษาเอกสาร 

11.00 - 12.00 น. สัมภาษณตัวแทนนักศึกษา 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. สัมภาษณผูบริหาร 

13.30 - 14.00 น. สัมภาษณตัวแทนคณาจารย / สัมภาษณบุคลากรสายสนับสนุน 

14.00 - 15.00 น. ศึกษาเอกสารเพ่ิมเติม 

15.00 - 16.00 น. ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามผูประเมิน 

16.00 - 17.00 น. คณะกรรมการตรวจติดตามสรปุผลการประเมิน  

ประธานกลาวขอบคุณผูประเมิน และปดการประชุม 

* หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 

รายชื่อกรรมการ ตําแหนง เบอรติดตอ 

รศ.ดร.วชิระ  วิชชุวรนันท  ประธานกรรมการ 095-351-9191 

ร.ศ.ดร.ปาจรีย  ผลประเสริฐ กรรมการ 098-748-5821 

ผศ.ดร.ลัดดาวรรณ  ประสูตรแสงจันทร กรรมการ 092-283-9188 

ผศ.ดร.ทัศนุพันธุ  กุศลสถิตย กรรมการ 081-886-4521 

ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล กรรมการและเลขานุการ 087-313-5977 

  

** ผูประสานงาน 

1. อาจารยวัชรศักดิ์  มาเกิด โทร 087-197-5495 

2. นายภิรณัฏฐ  ดิษฐเจริญ โทร 086-914-7576 

 


