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สวนท่ี  1 
ความเปนมา ความสําคัญ และบริบทคณะ 

 

1.1  ความเปนมาและความสําคัญ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดพัฒนาตัวบงชี้ เกณฑการประเมิน และจัดทําคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2563 (ฉบับปรุง พ.ศ.2564) เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
“มาตรฐานและการประเมินคณุภาพการศึกษา” มาตรา 48 โดยกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา
ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวน
หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคณุภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และสอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 ที่กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศกึษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับ 
และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2563 (ฉบับ
ปรุง พ.ศ.2564)  เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีการปรับปรุงเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย  องคประกอบที่ 6 ใหสอดคลองกับการจัดกลุมสถาบัน โดยผานความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 14/2564 เม่ือวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ.2564 เพ่ือใหสอดคลองตาม
ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เรื่องการกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
กลุมสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 2565 ซึ่งไดกําหนด 5 กลุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดจัด
กลุมอยูที่ 3 กลุมพัฒนาชุมชนทองถ่ินหรือชุมชนอ่ืน   

จากที่กลาวมาขางตน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดเห็นถึง
ความสําคัญและตระหนักถึงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีจะตองดําเนินการทุกปการศึกษา ซึ่ง
จะตองดําเนินการท้ังในระดับหลักสูตรและระดับคณะ ซึ่งในฐานะผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพไดศึกษา
และวิเคราะหสภาพปญหาของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาคณะฯ พบวา ปญหาที่สงผลตอการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ไดแก 1) บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความ
เขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาท่ีคลาดเคลื่อนทําใหการดําเนินงานตามระบบและกลไกของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด และ 2) ยังไมมีสายสนับสนุนที่สามารถปฏิบัติงาน
แทนสายสนับสนุนผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดตาม
ระบบและกลไกของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เนื่องจากยังไมมีความเขาใจ และไมทราบถึง
ระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึงไมเขาใจถึงการอางอิงขอมูลตาง ๆ ในการ
ดําเนินงาน เชน กฎกระทรวงท่ีเกี่ยวกับการดําเนินงานหลักสูตร ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึงทําใหไมสามารถทํางานแทนกันได 

เพื่อใหผูเก่ียวของใชเปนแนวทางในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาตามบริบทของแต
ละหลักสูตร คณะ โดยเนื้อหาจะประกอบดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
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และระดับมหาวิทยาลัย แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตลอดจน
กระบวนการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด    

ดั้งนั้น ผูเขียนคูมือฉบับนี้ จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจใชเปนแนวทางการใน
การดําเนินการตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและชัดเจนตอไป 

 

1.2  วัตถุประสงค 
 1.2.1 เพื่อใหผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน และผูที่เก่ียวของ ไดทราบถึงข้ันตอนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชเปนแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
ไดอยางมีระบบ  
 1.2.2 เพื่อใชเปนแนวทางใหเจาหนาท่ีและผูท่ีเกี่ยวของ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สามารถปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 

1.3  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 1.3.1 เปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารที่จะสามารถใชในการตรวจสอบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดอยางถูกตอง 
  1.3.2 เปนแนวทางใหเจาหนาที่หรือผูที่เก่ียวของ มีความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1.4  ขอบเขตของคูมือ 
 คูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จะเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง  
 

1.5  คําจํากัดความ 
 สกอ. หมายถึง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 คณะกรรมการประจําคณะ หมายถึง คณะกรรมการประจํา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 สถาบัน หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะ หมายถึง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่เปดสอนและสังกัด คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง เทานั้น  
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1.6 ประวัติความเปนมาโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เกิดขึ้นครั้งแรกตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มี

ภาควิชาสังกัดอยู 11 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตางประเทศ ภาควิชาบรรณารักษ
ศาสตร ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป ภาควิชาปรัชญา และศาสนา ภาควิชาสังคมศึกษา
วิทยา ภาควิชาประวัติศาสตร ภาควิชาภูมิศาสตร ภาควิชารัฐศาสตร และนิติศาสตร เปดสอนนักศึกษาระดับ 
ป.กศ. สูง ทั้งภาคปกติและภาคตอเนื่อง(ภาคคํ่า) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนระดับปริญญาตรีเปนครั้งแรกในปการศึกษา 2522 คือ 
วิชาเอกสังคมศึกษาและจากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2520 – 2524) มีผล
ใหสภาการฝกหัดครูอนุมัติใหวิทยาลัยครูลําปางดําเนินการ โครงการฝกหัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ (อคป.) โดยเปดสอนระดับ ป.กศ.สูง และ ค.บ. 2 ป ในวันเสาร – อาทิตย 

ปการศึกษา 2528 วิทยาลัยครูลําปางไดเปดสอนหลักสูตรวิชาชีพอื่นนอกจากสาขาวิชาชีพครูและ 
“โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ” (อปค.) สิ้นสุดลง เกิด “โครงการจัดการศึกษา
สําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.) ข้ึนมาแทน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอน กศ.บป. ครั้ง
แรกในปการศึกษา 2529 

ในชวงป พ.ศ. 2528 – 2534 แมวาวิทยาลัยครูเปดสอนสาขาวิชาชีพอ่ืนนอกจากวิชาชีพครู แตคน
สวนใหญยังคงเขาใจวาผลิตแตครูเพราะชื่อ “วิทยาลัยครู” กรมการฝกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการจึงไดขอ
พระราชทานชื่อใหม วันที่ 14 กุมภาพันธ 2535 ไดเปลี่ยนชื่อจากวิทยาลัยครูเปน “สถาบันราชภัฏ” 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูลําปางจึงมีชื่อใหมวา 
“สถาบันราชภัฏลําปาง” 

ป พ.ศ. 2543 กําหนดใหบริหารวิชาการโดยคณะบุคคลมี 3 ระดับ คือ คณะกรรมการบริหารวิชาการ
สถาบันคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชา 

พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 เปดกวางใหสถาบันสามารถใหการศึกษาวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูงในระดับที่สูงกวาระดับปริญญาตรีได สถาบันราชภัฏลําปางจึงเริ่มเปดสอนระดับปริญญาโท 
โปรแกรมวิชาบริหารการศึกษารุนแรกในป พ.ศ. 2539 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปดสอนปริญญาโทรุนแรกในปการศึกษา 2547 คือ โปรแกรม
ยุทธศาสตรการพัฒนา วันท่ี 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมี 
พระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ประกาศจัดตั้งสถาบันราชภัฏใหเปนมหาวิทยาลัย มีผลใหสถาบัน ราชภัฏ
ลําปางเปลี่ยนสถานภาพเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง” 

ปจจุบันคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดปรับโครงสรางการบริหารจัดการและภาระงานของ
บุคลากรใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติที่ออกตามที่ไดมีการประกาศใช “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547” 
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1.7 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และคานิยม 
 

 1.7.1 ปรัชญา 

สหวิทยาการเพื่อทองถ่ิน 
 

 1.7.2 วิสัยทัศน 
 เปนศูนยการเรียนรูและบูรณาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรสูทองถ่ิน  
 
     1.7.3 พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูทางวิชาการ  ทักษะทางวิชาชีพ  คุณธรรมจริยธรรม  และคุณลักษณะของ 
    บัณฑิตในศตวรรษท่ี  21 
1. วิจัยเพื่อสรางองคความรู  พัฒนา  และถายทอดเทคโนโลยีสูทองถ่ิน 
2. ใหบริการวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวมกับทองถ่ิน 
3. สรางสรรค  สืบสานศิลปวัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. พัฒนาและเสริมสรางระบบและกลไกการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
1.7.4 เปาประสงค 
1. บัณฑิตสาขามนุษยและสังคมศาสตรมีคณุลักษณะท่ีพึงประสงคของสังคม 
2. มีองคความรูจากงานวิจัยเพื่อนเปนฐานการพัฒนาการเรยีนการสอน การบริการวิชาการใหเปนไป

ตามความตองการของสังคม 
3. มีงานบริการวิชาการมาเสริมสรางความเขมแข็งดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแบบมีสวนรวม 
4. มีการอนุรั กษและสง เสริมทํ านุบํ า รุ งศาสตร  ศิลป วัฒนธรรม ภู มิปญญา และพัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 
5. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

 
1.7.5 คานิยมองคกร 

H = Happiness (การเปนองคกรแหงความสุข) 
U = Unity (การเปนอันหนึ่งอันเดียวกันขององคกร) 
S = Sharing (การเปนองคกรแหงการแบงปนความรูและใชทรัพยากรรวมกัน) 
O = Outstanding Organization (การเปนองคกรแหงความเปนเลิศ) 
C = Cooperation  (การทํางานรวมกันขององคกร) 
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1.8 โครงสรางการบริหารงาน 
  
ภาพที่ 1 โครงสรางการแบงสวนราชการคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 โครงสรางการแบงสวนราชการ สํานักงานคณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร 
 
 
 
 
 
 
 
  
 - งานสารบรรณ  - งานประกันคุณภาพการศึกษา - บัญชีและรายงานการเงิน - งานวิเคราะหนโยบายและแผน
 - งานประชุมและงานเลขานุการ - งานหลักสูตร  - เงินกองทุนคณะ  - งานบริการวิชาการ 
 - งานบุคลากรและสวัสดิการ - งานการจัดการความรู - การจัดซื้อจัดหาพัสดุ  - งานถายทอดเทคโนโลยี 
 - งานพัสด ุ   - งานพัฒนาอาจารย  - ครภุัณฑ    
 - งานอาคารสถานที่  - งานจัดการเรยีนการสอน - ซอมบํารุงและรักษาวัสด ุ  
 - งานประชาสัมพันธ  - งานวัดและประเมินผล - ควบคุมการเบิกจายพัสดุ 
 - งานแผนงานงบประมาณ - งานวิจัย 
    - งานหองสมุด 
    - งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 
    - งานกิจกรรมนักศึกษา 
    - งานวินัยและความประพฤติ  
 
 
 
 

คณบด ี

คณะกรรมการประจําคณะ คณะกรรมการบริหาร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รองคณบดี รองคณบดี รองคณบดี 

หัวหนาสํานักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชา 

สํานักงานคณบด ี
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานบริหารทั่วไป งานบริการการศึกษาและ
งานพัฒนานักศึกษา 

งานการเงนิและพัสดุ งานบริการวิชาการและ
ถายทอดเทคโนโลยี 
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ภาพที่ 3 โครงสรางการบรหิารงานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  

 
 

 
นางสาวเจนจิรา   แกวมณี 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา 

 

    

นางสาวนิลวรรณ  ชมพูโคตร 
เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป

ปฏิบัติการ 
(งานหองสมุดคณะ/ประชาสัมพันธ

ขาวสารฯ ) 

นางรัตติยา  ทวีกุล 
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 

(งานจัดการเรียนการสอนและวัด
ประเมินผล/งานรับนักศึกษาฯ) 

นางสาวนฤทัย  นภาสกุลคู 
เจาหนาที่ชวยปฏิบัติการ 

(งานกิจการนักศึกษา/ทํานุบํารุง
ศลิปวัฒนธรรม/งานวารสารคณะ) 

 นางสาวเจนจิรา   แกวมณี 
นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ 
(หลักสูตร/ประกันคุณภาพฯ/

งานวิจัย/งานพัฒนาอาจารย/งาน
การจัดการความรูอาจารย)  

 
 

1.9 ภาระหนาที่ของสํานักงานคณบดี 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดประกาศการแบงสวนราชการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2559         
ขอ 8 สํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประกอบดวย 4 งาน ดังนี ้

1) งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพ่ือการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานจัดการเรียนการ
สอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา 
งานวินัยและความประพฤติและงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อํานวย
ความสะดวกใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไขปญหาท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิด
สัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

2) งานบริหารทั่วไป  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย  
เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานสารบรรณ งานประชุมและเลขานุการ งานบุคลากรและสวัสดิการ งานอาคาร
สถานที่ใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
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3) งานการเงินและพัสดุ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห สังเคราะห  หรือ
วิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานจัดหาพัสดุ งานจัดทําเอกสารพัสดุในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 
รับ-สงหนังสือ จัดทําและจัดเก็บหนังสืองานพัสดุและการเบิกจายงบประมาณอยางเปนระบบ ควบคุมและ
จําหนายพัสดุ และงานกองทุนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อํานวยความสะดวกใหความเห็น  คําปรึกษา 
ขอเสนอแนะ หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอื่น ๆ         
ตามที่ไดรับมอบหมาย 

4) งานบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยี มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา  
วิเคราะห สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานบริการวิชาการ งานถายทอดเทคโนโลยี       
งานสื่อสารองคกร และงานนโยบายและแผน อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะหรือแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผลและปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่ไดรบัมอบหมาย 
 

1.10  บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของตําแหนง 
      1.10.1  หนาที่ความรับผิดชอบของตําแหนงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
      ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงนักวิชาการศึกษาระบุบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของสายงาน   
วิชาการศึกษา  ดังนี้ 
      1)  ลักษณะงานโดยทั่วไป 
           ในฐานะผู เชี่ยวชาญพิเศษทางดานการศึกษา ปฏิบัติหนาที่ดานใดดานหนึ่งหรือหลายดาน      
ทางการศึกษา การวิเคราะห การวิจัย เสนอความเห็นเก่ียวกับการแนะแนว การวัดผลและประเมินผลการศึกษา 
การสรางและพัฒนาหลักสูตรของวิชาการตาง ๆ การพัฒนาตําราเรียน การวางแผนการศึกษา วางมาตรฐาน
สถานศึกษา การจัดบริการสงเสริมการศึกษาโดยใชเทคโนโลยีทางการศึกษา ตลอดจนเสนอแนะเก่ียวกับการศึกษา
และสงเสริมการวิจัยการศึกษา การวางโครงการ สํารวจ เก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติ
การศึกษาวิเคราะหผลงานจากการดําเนินการทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายแผนงาน
และแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา และปฏิบัติหนาที่อ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 
      2)  ช่ือตําแหนงในสายงานและระดับตําแหนง 
           ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนง  ดังนี้ 

          นักวิชาการศึกษา    ระดับปฏิบัติการ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับชํานาญการพิเศษ 
          นักวิชาการศึกษา    ระดับเชี่ยวชาญ 
 
1.10.2 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 งานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  มีหนาที่ความรับผิดชอบในการศึกษา คนควา วิเคราะห  
สังเคราะห หรือวิจัย เพื่อการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา งานดานหลักสูตร งานจัดการ
เรียนการสอน งานวัดและประเมินผล งานวิจัย งานหองสมุด งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรม
นักศึกษา งานวินัยและความประพฤติ และงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล อํานวยความสะดวก ใหความเห็น คําปรึกษา ขอเสนอแนะ  หรือแกไขปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ดังกลาวใหเกิดสัมฤทธิผล และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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1.11 หนาที่รับผิดชอบหลัก 
 งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1) จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) ประจําปการศึกษาของคณะ 
 2) จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา (Improvement Plan) ประจําปการศกึษาของคณะ 
 3) ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสาขาวิชาของคณะ 
 4) ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ จาก
คณะกรรมการผูประเมิน 
 5) รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร เสนอตอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 6) รายงานผลการติดตามผลการดําเ นินงานตามตัวบงชี้ ระดับคณะ เสนอตอผูบริหารและ
คณะกรรมการประจําคณะ 
 7) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานใหความรูและความเขาใจแกบุคลากรในคณะ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 8) จัดเก็บเอกสารที่สงมาถึงงานประกันคุณภาพการศึกษาและประสานงานดานเอกสารใหหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
 9) จัดโครงการและอบรมสรางความเขาใจดานการประกันคณุภาพการศึกษาใหกับบุคลากรของคณะ 
 10) ประเมินความพึงพอใจดานตาง ๆ ที่เก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 11) จัดทําแผนพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ขององคประกอบตาง ๆ ที่มีผลตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 12) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพและบันทึก
ขอมูลผานระบบ Che QA Online ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

13) วางแผนการจัดทําฐานขอมูลเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
14) ดูแลและรับผิดชอบประสานงานดานหลักสูตร 
15) จัดประชุม จัดพิมพหนังสือราชการ รายงานผลการดําเนินงานท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
16) งานที่ไดรับมอบหมายจากจากหัวหนาสํานักงานคณบดี รองคณบดี และคณบดี 

 งานดานหลักสูตร 
1) จัดทําแผนผลิตบัณฑิตระยะ 5 ปของคณะใหสอดคลองกับหลักสูตรที่เปดสอนในคณะ 
2) จัดทําแผนผลิตบัณฑิตทุกปการศึกษา  
3) ประสานงานการดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตร – ขอปดหลักสูตร 
4) จัดทําขอมูลการขอเปลี่ยนแปลงขอมูลในหลักสูตร ไดแก การเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผดิชอบ

หลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร/ การเสนอเปลี่ยนแปลงรายวิชากรณีพบขอผิดพลาด 
5) จัดทําขอการเสนอขอแตงต้ังอาจารยพิเศษ ตอสภาวิชาการและสภามหาวิทาลัยตามลําดับ 
6) ตรวจสอบเอกสารการดําเนินงานของหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

เก่ียวกับการดําเนินงานตาม มคอ.2 และเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่เก่ียวของ กอนนําเสนอตอ
คณบดีพิจารณา 
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7) ประสานการเสนอขออนุญาตดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตรตอกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 

8) ประสานการเสนอขอดําเนินการขอเปดหลักสูตร – ปรับปรุงหลักสูตร – ขอปดหลักสูตร-การขอ
เปลี่ยนแปลงขอมูลหลักสูตร ตอคณะกรรมการประจําคณะ /สภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย 

9) ดําเนินการกรอกขอมูลหลักสูตรในระบบ CHECO ใหเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดและติดตาม
ผลการพิจารณา 

งานดานพฒันาอาจารย 
1) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากร ทุกระยะ 5 ป  
2) จัดทําแผนพัฒนาอาจารยทุกปการศึกษา 
3) จัดโครงการใหความรูและทักษะทางดานวชิาการและวิชาชพีแกอาจารย 
4) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาอาจารยทุกปการศึกษา 
งานดานการวิจัย 
1) จัดทําแผนดําเนินงานดานการวิจัย 
2) รับผิดชอบการดําเนินการเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับทุนทั้งแหลงทุนภายในและภายนอก 
3) การเบิก-จาย งบประมาณดาํเนินโครงการวิจัยตามประกาศทุนวิจัย 
4) การพัฒนาศักยภาพอาจารยดานการวิจัย 
5) การดําเนินการตามขั้นตอนการขอทุน โดยใชงบประมาณสวนตัว 
6) ติดตามขอมูลการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัยจากอาจารยและเจาหนาท่ีในกรณีขอทุนภายในและ

ภายนอก 
7) รวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับการวิจัยและรายงานผลการดําเนินงานดานการวิจัยตอมหาวิทยาลัย 
8) ดูแลและใหขอมูลนักวิจัย/อาจารย เจาหนาท่ี ท่ีทําวิจัยในระบบรวมศูนยของมหาวิทยาลยั 
งานจัดการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 
1) จัดทําแผนดําเนินงานการจัดการความรูทุกปการศึกษา 
2) ดําเนินการจัดการความรูสายวิชาวิชาการ ใหเปนไปตามระบบที่กําหนด 
3) รายงานผลการดําเนินการจัดการความรูสายวิชาการตอมหาวิทยาลัยตามรายไตรมาส 
4) เผยแพรการจัดการความรูแกสาธารชน 
5) ติดตามการนําผลจากการจัดการความรูไปใชประโยชนและรายงานผลตอผูบริหารคณะ 
6) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานการจัดการความรูทุกปการศึกษา 
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      จากภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายดังกลาวขางตน ผูเขียนไดเลือกเอางานประกันคุณภาพ
การศึกษา มาเขียนเปนคูมือการปฏิบัติงาน เนื่องจากประสบปญหาเกี่ยวกับการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ยังไมใครทํางานแทนได และอาจารยหรือผูเก่ียวของ ยังไมเขาใจกระบวนการในการดําเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาอยางแทจริง และผูเขียนไดมีขั้นตอนการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(Flow Chart) ดังนี้ 
  สัญลักษณเบื้องตนในการเขียน Flow  Chart 

สัญลักษณ ช่ือเรียก ความหมาย 
 
 

กระบวนการ ใชเปนสัญลักษณ 
กระบวนการตอเนื่อง 

 
 

จุดเร่ิมตน (Start)/ จุดสิ้นสดุ (Stop) ใชเปนสัญลักษณ จุดเร่ิมตน
และจุดสิ้นสุด 

 
 

รับขอมูล และ แสดงผลขอมูล ใชเปนสัญลักษณ สําหรับการ
รับขอมูล และ แสดงผลขอมูล 

 
 

การปฏิบัติงาน/กิจกรรม (Process) ใชเปนสัญลักษณ แสดงการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน 

 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) ใชเปนสัญลักษณ จุดในการ
ตัดสินใจเลือก 

 
 

จุดเชื่อมตอ ใชเปนสัญลักษณ การเชื่อม
ตอไปยังขั้นตอนตางๆ  

 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวนํา
เสนอทางการไหลของขั้นตอน 

 
 

ลูกศร (Flow Line) ใชเปนสัญลักษณ เปนตัวให
ขอมูลยอนกลับ 

 
 

เอกสาร (Document) ใชเปนสัญลักษณแสดงเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการจัดทําแผนดําเนินงานตามแผนประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) 
 

         ผูรับผิดชอบ                                        การดําเนินงาน              ระยะเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                    

                                    

 

 

 

 

 

                                                         

                                         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นําขอเสนอแนะไปวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

 

 

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 5 วัน 

2 

วิเคราะหและราง แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบด ี 

ที่รับผดิชอบงานประกันคุณภาพฯ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เสนอคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาคณะฯ พิจารณา 1 คร้ัง 

คณบด ี

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2 วัน 

ดําเนินการตามแผนงาน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนเม้ือสิ้นสุดปการศึกษา 

นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ตลอดป

1 คร้ัง 

คร้ังละ 1 

รองคณบดี  

ที่รับผดิชอบดานประกันคุณภาพ 

รองคณบดทีี่รับผิดชอบดาน

ประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

อนมุัติ 

 

เสนอคณะกรรมการ 

บรหิารคณะ 

เร่ิมตน 

 
เสนอรองคณบดีฯ เพื่อพิจารณา 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)   
 

         ผูรับผิดชอบ                                      การดําเนินงาน                             ระยะเวลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

                                    

                                    

 

 

 

 

 

                                                ปรับแกตามขอเสนอแนะ    

                                         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         นําขอเสนอแนะไปวางแผนการดําเนินงานในปถัดไป 

 

2 วัน 

วิเคราะหและจัดทํา(ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา จากผลการประเมินปท่ีผานมา 

รองคณบด ี 

ที่รับผดิชอบงานประกันคุณภาพฯ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เสนอรองคณบดีพิจารณา 

เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาคณะฯ พิจารณา 2 วัน 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2 วัน 

ดําเนินการตามแผนงาน 

จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนเมือ้สิ้นสุดปการศึกษา 

นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 

คณะกรรมการบริหารคณะ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
ตลอดป

1 คร้ัง 

คร้ังละ 1 

รองคณบดี  

ที่รับผดิชอบดานประกันคุณภาพ 

รองคณบดทีี่รับผิดชอบดาน

ประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

2 วัน 

อนุมัติ 

 

เสนอคณะ 
กรรมการบริหารคณะ  
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
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แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 
        

ผูรับผิดชอบ                                            การดําเนนิงาน                             ระยะเวลา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                    

                             

    

                                                                            
 

 

 

 

                                        

 

                                                    

  

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                          
                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 วัน 

จัดทํา ราง คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ

มาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณาลงนามใน

คูมือ และขออนุญาตเผยแพรคูมอื 

จัดประชุมสรางความเขาใจกับสาขาวิชาและผูเก่ียวของ 

10 วัน 

1 วัน 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1 วัน 

อยางนอย 2 ชองทาง 

รองคณบด ี 

ที่รับผดิชอบดานประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

เผยแพรผานชองทางของคณะ (เว็บไซต/เพจ/จัดสงเปนรูปเลม) 

อยางนอย 2 ครั้ง 

เร่ิมตน 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

เสนอรองคณบดีท่ีรับผิดชอบงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 

เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ  
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แผนภูมิที่ 4 ข้ันตอนการจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ (SAR)  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

         ผูรับผิดชอบ                                       การดําเนินงาน                               ระยะเวลา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

             

   

 

 

                                        

 

                                                      

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                   

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

ถายสําเนาพรอมเขาเปนรูปเลม จัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษา และคณะกรรมการเตรียมความพรอมรับการประเมินของคณะ 

กรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง ผานระบบ CHE QA Online   

เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ

พิจารณา 

จัดทํา (ราง) รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

ตามองคประกอบและตัวบงชี้ระดับคณะ 

จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในคณะ  

เพื่อพิพากษ (ราง) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

5 วัน 

2 วัน 

เสนอคณบดีเพื่อพิจารณา  

และลงนาม  

รับการประเมิน และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) หลังรับการประเมิน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

2 วัน 

2 วัน 

1 วัน 

กอนการประเมิน

อยางนอย 15 วัน 

รองคณบด ี 
ที่รบัผิดชอบดานประกันคุณภาพ 

 

รองคณบด ี 
ที่รบัผิดชอบดานประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

จัดทําบันทึกติดตามเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของจากสาขาวิชา

และรวบรวมขอมูลพ้ืนฐานของคณะ 

เจาหนาท่ีผูเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษา 
15 วัน 

เริ่มตน 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 

 

เสนอรองคณบดีที่รับผิดชอบดาน
ประกันคุณภาพ พิจารณา 

 

ปรับแกตามขอเสนอแนะ 
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แผนภูมิที่ 5 ข้ันตอนการติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร (มคอ.7) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
       

  ผูรับผิดชอบ                                              การดําเนินงาน                          ระยะเวลา 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ปรับแกหรือเพิ่มเติมขอมูล 

           ขอมลูครบถวน 

 

 

 

 

    ปรับแกหรือเพิ่มเติมขอมูล 

      ขอมูลครบถวน 

 

 

 

ปรบัแกหรือเพ่ิมเติมขอมูล 

    ขอมลูครบถวน 

 

 

 

 

 

จัดทําบันทึกเชิญอาจารยประจําหลักสูตรประชุม เพ่ือชี้แจง

แบบฟอรม การเขียนรายงาน ตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

1 คร้ัง 

ประชุมเพ่ือชี้แจงแบบฟอรมการเขียนรายงาน ตามตัวบงช้ี 

ระดบัหลักสูตร 

ทําบันทึกขอความ แจงกําหนดสง รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

1 ครั้ง  

2 วัน 

สงรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร ระดับหลักสูตร (มคอ.7)  

พรอมลงชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใหครบทุกคน 

อาจารผูรบัผิดชอบหลักสูตร 
ตามกําหนด

ระยะเวลา 

รองคณบด ี 

ที่รบัผิดชอบดานประกันคุณภาพ 

สิ้นสุด 

กลั่นกรองขอมูลเบื้องตนในรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ระดับหลักสูตร (มคอ.7) ตามองคประกอบและตัวชี้วัดที่กําหนด 

รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร(มคอ.7)  

เสนอรองคณบดีฝายวิชาการพิจารณาลงนาม 

อยางนอย 1 

วัน 

อาจารผูรบัผิดชอบหลักสูตร 

เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

อาจารผูรับผิดชอบหลักสูตร 

รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรระดับหลักสูตร (มคอ.7)  

เสนอคณบดีพิจารณาและลงนามในรายงาน 

จัดทําบันทึกขอความพรอมแนบรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 

ระดบัหลักสูตร (มคอ.7) ทุกหลักสูตร เสนอตออธิการบดี  

อยางนอย 3 

ชม./หลักสูตร 

อยางนอย 

1 วัน 

ตามระยะเวลาที่

กําหนด 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

เริ่มตน 
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แผนภูมิที่ 6 ขั้นตอนการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา/ฝกอบรม เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 

 
         ผูรับผิดชอบ                                       การดําเนินงาน                                 ระยะเวลา 
 

 

 
 

 

 

 

                                     

 

                                                            
                                                                                                         

 

 
             

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           
 

                                                                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ประสานงานวิทยากรและจัดทําหนงัสือเชิญ  

1 วัน 

สงเอกสารขอยืมเงินทดรองจาย 

 ดําเนินการจัดโครงการ 

จัดทํารายงานสรุปผลโครงการและรายงานตอคณบดี 

จัดเตรียมสถานท่ี/ใบลงทะเบียน/เอกสารอบรม/วัสด(ุถามี) 

ตาม

กําหนดการ 

หลังสิ้นสุด

โครงการ

อยางนอย 

15 วัน สิ้นสุด 

เห็นชอบ 

ปรับแก 

อนุมัต ิ

เสนอคณบดี 

ทําบันทึกขอความไปยังสาขาวิชา เพื่อขอรายชื่อเขารวมโครงการ 1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

1 วัน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เริ่มตน 

เสนอโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา/ฝกอบรม/ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ จัดสงงานแผนฯ คณะ 
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แผนภูมิที่ 7 ข้ันตอนการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
 

          ผูรับผิดชอบ                                    การดําเนินงาน                          ระยะเวลา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอรายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 ตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

และจัดสงใหหลักสูตรพิจารณา 

1 วัน 

ประสานคณะกรรมการภายในและภายนอกตามการเสนอชื่อของ

อาจารยผูรบัผดิชอบหลักสูตร  

ทําบันทึกขอความแจงรายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการ

ศึกภายในของหลักสูตร ไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา กอง

นโยบายและแผน เพื่อดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

คณะกรรมการ 

1 วัน 

2 วัน 

จัดทําบันทึกขอความแจงกําหนดการประเมินไปยังหลักสูตร เพื่อ

เตรียมความพรอมรับการประเมินประจําปการศึกษา  

 

ทําหนังสือแจงคณะกรรมการตรวจประเมินพรอมแจงกําหนดการ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

A 

1 วัน 

1 วัน 

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานท่ีรับผิดชอบโดยคณะ  

จัดเตรียมความพรอมรับการประเมิน 

รองคณบดี 

ท่ีรับผิดชอบดานประกันคุณภาพฯ 

รวบรวมรายชื่อผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรท่ีขึ้นบัญชี

ตามเกณฑทีม่หาวิทยาลัยฯ กําหนด 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 
1 วัน 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

เสนอชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกภายในของ

หลักสูตรมายังคณะ 

1 วัน 

1 วัน 

กรณีกรรมการไมตอบรับการประเมิน  

ตอบรับทางวาจา 

เริ่มตน 
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กลาวตอนรับกรรมการฯ และเปดการประเมิน 

รับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในประจําป 

รับฟงผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินโดยวาจา     

รวบรวมปญหาการประเมินทุกหลักสูตร เพื่อวิเคราะหและสังเคราะห

ประเด็นขอเสนอแนะและปญหาที่เกิดจากการประเมินระดับหลักสูตร 

ผูบริหารคณะ 

 

ทําบันทกึขอความแจงสาขาวิชาพรอมแนบขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการประจําคณะ /ขอเสนอแนะสภามหาวิทยาลัย 

รายงานผลการประเมิน 

คณะกรรมการประจําคณะ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/

อาจารยประจําหลักสูตร  

ตัวแทนผูบริหารคณะ/ อาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย

ประจําหลักสูตร  

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

รองคณบดีที่รับผิดชอบดาน

ประกันคุณภาพฯ 

สิ้นสุด 

กรอกรายงาน มคอ. 7 ขอมูลในระบบ CE QA Online   อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  กอนการรับ

ประเมิน อยาง

นอย 7 วัน 

 

 

กําหนดการประเมิน

คุณภาพการศึกษา 

ของหลักสูตร 

หลังประเมิน  

อยางนอย 15 วัน 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

B 

จัดทําแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  

ปการศึกษาถัดไป   

ผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย

ประจําหลักสูตร  

หลังจากงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กองนโยบายและแผน 

ไดจัดสงขอเสนอแนะ

จากสภามหาวิทยาลัย 

จัดสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีคณะ 
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แผนภูมิที่ 8 ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

          ผูรับผิดชอบ                                       การดําเนินงาน                      ระยะเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 

 

 

  
 

เสนอช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ตอคณะกรรมการบริหารคณะ 1 วัน 

ประสานงานทางวาจาคณะกรรมการผูตรวจประเมิน   

ทําบันทึกขอความแจงรายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึก

ภายในคณะ ไปยังงานประกันคุณภาพการศึกษา  

กองนโยบายและแผน เพื่อดําเนินการจัดทําคําส่ังแตงตั้ง

2 วัน 

ตามที่ปฏิทิน
ประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 

รองคณบดีที่รับผิดชอบดานประกัน

คุณภาพฯ 

A 

จัดทําหนังสือสงเอกสารตอคณะกรรมการประเมินคณุภาพฯ อยางนอย 15 วัน

กอนการประเมิน 

จัดเตรียมสถานท่ีหองประชุม/เอกสาร/วัสดุ/โสตทัศนูปกรณ  

ทําบันทึกแจงผูบริหาร/ประธานสาขา/ตวัแทนรับการสัมภาษณ 

รับการประเมินประจําป  

รับฟงผลการประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ดวยวาจา  

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะตอ

คณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอ 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

กําหนดการ

ประเมิน

คุณภาพฯ 

เริ่มตน 

2 วัน 

ลวงหนากอน

การประเมิน 

15วัน 
ผูบริหาร/คณะกรรมการประกัน 

ประธานสาขาว/ผูเก่ียวของ 

 

รองคณบดทีี่รบัผิดชอบดานประกัน

คุณภาพฯ 

จัดทํา ราง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ 

 (Improvement Plan)  เสนอรองคณบดี/คณบดีตามลําดับ 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 

สิ้นสุด 

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

หลังจากงานประกัน

คุณภาพการศึกษา 

กองนโยบายและ

แผน ไดจัดสง

ขอเสนอแนะจาก
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สวนท่ี 2  
หลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน 

 

1. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ 
 ในการปฏิบัติงานตามคูมือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง งานประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ผูปฏิบัติงานตองรูรายละเอียดเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ 
ประกาศ และเกณฑมาตรฐาน ที่เกี่ยวของ โดยมีหนาท่ีตองศึกษา วางแผน  ประสานงานและปฏิบัติใหเปนไป
ตามแนวทางของคูมือเลมนี้ โดยมีหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่ใชอางอิงในการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังน้ี  

1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
(อางอิงผานเว็บไซต http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/index.php?p=2&id=289.html) 
1.2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2563 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2565 
(อางอิงผานเว็บไซต http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/index.php?p=2&id=367.html) 

  1.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.2563 
(อางอิงผานเว็บไซต http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/index.php?p=2&id=324.html) 
  1.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง นโยบายการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน (อางอิงผานเว็บไซตhttp://www.plan.lpru.ac.th/web2015/index.php?p=2&id=320.html) 

  1.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการจัดทํามาตรฐานผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
  (อางอิงผานเว็บไซต http://www.plan.lpru.ac.th/web2015/index.php?p=2&id=306.html) 

1.6 คูมือการการประเมินการกําหนดกลุมสถาบัน (ฉบับปรบัปรุง) สํานักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (กลุม 3 พัฒนาชุมชนทองถิ่นหรือชุมชนอ่ืน)  

(https://op.chandra.ac.th/plan/images/pdf/sar%20University%20Strategic%20(Repositi
oning)%20-%20Final%20Update-V.8-Date-17-June-2021.pdf) 

1.7 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง (ฉบับ พ.ศ.2563)  
1.8 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564)  
(อางอิงผานเว็บไซต  http://hugiswh.lpru.ac.th/ALLNEWHUSOC/publication.php) 
 

2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เกี่ยวของกับการ

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐานโดยกําหนดรายละเอียดไวใน
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” โดยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหอยูในอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม หรือกระทรวงอ่ืน ที่มีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ
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เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการจัดการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา และใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาปนับตั้งแตการประเมิน
ครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนอ่ืน 

การประกันคุณภาพภายในเปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมินการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบายเปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดย
สถานศึกษาโดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ
ใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของเพื ่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

2.2 พระราชบัญญัติการอดุมศึกษา พ.ศ.2562 
 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ.2562 หมวด7 การควบคุมและกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา กําหนดให

สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษาการประกันคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาในสวนท่ีเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศกําหนด  โดยใหสถาบันอุดมศึกษารายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษา และใหสภาสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินดังกลาวไปพิจารณา เพื่อกําหนดแนวทางใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและใหแจงใหสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและ
นวัตกรรมทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอกอาจประเมินโดยหนวยงานตางประเทศท่ีไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรือ
อาจประเมินโดยหนวยงานของรัฐ หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศที่คณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษากําหนดหรือหนวยงานอื่น ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาขอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาใหความ
เห็นชอบใหทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก 

2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2561 ระบุวา “การ

ประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
แตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาที่จัดขึ้น เพ่ือใหเกิดการพัฒนาและสรางความเช่ือม่ันใหแกผูมีสวนเก่ียวของและสาธารณชนวาสถานศึกษา
นั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และบรรลุตามเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัด
หรือหนวยงานที่กํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผล และ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
สถานศึกษาเปนประจําทุกป และใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงานดังกลาว 
พรอมกับประเด็นตางๆ ท่ีตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซ่ึงรวบรวมไดจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
หรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพ่ือใชเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตอไป 
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2.4 ประกาศกระทวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับพัฒนา

ผู เรียนไปสู ผลลัพธที ่พ ึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด
การศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารถดําเนินการตางๆ ไดอยางสะดวก 
เพื่อใหเกิดผลลัพธดังกลาว นอกจากน้ียังมีจุดมุงหมายเพื่อใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใชเปน
แนวทางในการสงเสริม กํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา 

  เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา คือ 
การใหอิสระมหาวิทยาลัยในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและความถนัดของผูเรียน 
ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ซึ่งกําหนดวาสถานศึกษาเปนผูจัดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง) โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาชอง
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั้งจัดทํา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูกรอบผลลัพธที่พึงประสงคตามบริบท ระดับ และประเภทการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และใหสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ทําหนาท่ีประเมิน
ภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผานหนวยงานตนสังกัด โดยมุง
หมายใหเปนการประเมินเพื่อพัฒนา 

 การจัดการศึกษาของชาติจะตองใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปน
ผลที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึงการ
อุดมศึกษา ท้ังนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาตามอัตลักษณ
และสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่
เก่ียวของตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา โดยมุงเนน
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการ ท้ังดานผูบริหาร ครู คณาจารย
และบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื ่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา และการ
ประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธท่ีพึงประสงคเหมาะสม
ตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมท่ีครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษาที่
ตอเน่ืองกัน นอกจากน้ีสถาบันผลิตและพัฒนาครใูนฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครปูระจําการใหมีสมรรถนะ
ทางวิชาชีพที่สอดคลองกับการจัดการเรียนรูในยุคใหม เพื่อผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา 

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcome of Education , DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 
4.0 จะตองธํารงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของสังคมเปน
ฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคณุลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะขั้นตํ่าดังตอไปนี้ 

1. ผูเรียน 
  เปนผูมีความเพียร ใฝรูและมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต เพื่อกาวทันโลกดิจิทัล และโลกใน

อนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ท่ีเกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและ
ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียงความ
มั่นคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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2. ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
  เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะการ

คิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน
ผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและมูลคาใหกับตนเอง 
และสังคม 

3. พลเมืองที่เขมแข็ง 
  เปนผูมีความรักชาติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยพลเมืองโลก มีจิตอาสา มี

อุดมการณและมีสวนรวมในการพัฒนาชาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมเสมอ
ภาค เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทย และ
ประชาคมโลกอยางสันติ 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.
2561 ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 
  1. มาตรฐานดานที่ 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
   1.1)  เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ ความ
มั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มักทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต โดยเปนผูมี
คุณธรรม ความเพียร มุงมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ  
   1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีความสามารถในการบูรณา
การศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
   1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา และ
รักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพื่อสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางย่ังยืน ทั้งในระดับ
ครอบครวั ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 

  2. มาตรฐานที่ 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
   มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเปนการสรางและประยุกตใชองคความรูใหม สรางสรรค
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดลอมตาม
ศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐ 
และเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการจําเปนของ
สังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอการพัฒนา
ผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแขงขัน
ระดับนานาชาติ 
  3. มาตรฐานที่ 3 ดานการบริการวิชาการ 
   มหาวิทยาลัยใหการบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความ
ตองการของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญ และอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริหารจัดการที่ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเมินและตางประเทศ 
และมีความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความ
เขมแข็ง และความย่ังยืนของผูเรียน ครอบครวั ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 
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  4. มาตรฐานที่ 4 ดานศลิปวัฒนธรรมและความเปนไทย  
   มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสานการ
สรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทย และ
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการดาน
ศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
  5. มาตรฐานที่ 5 ดานการบริหารจัดการ 
   5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ และความตองการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน 
   5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการ
จัดการบุคลากรและทรพัยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความเปนอิสระ
ทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
   5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัดการศึกษา
และการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง สอดคลอง
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐาน
อ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) 
   กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2551-2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและ
แกปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซึ่งมีพื้นท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน 
รวมทั้งการพัฒนารากฐาน สังคม เศรษฐกิจ รวมการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ทองถ่ินและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลาน้ีจะ
นําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ 
สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตนเอง สามารถตอบสนองยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น 
สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความ
ตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ 
เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอดถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและในระยะยาวการประกันคุณภาพควร
นําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือเปนฐานและเงื่อนไขในการ
จัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนยายหนวยกิต 

3. การประกันคุณภาพการศกึษา 
กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง นโยบายและแนว
ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ.2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ (Academic 
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Freedom) ความอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 ได
ระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการกําหนดให
หนวยงานตนสังกัดมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระ และความเปนเลิศทางวิชาการของ
สถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหงจัดใหมี

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา แตละระดับและประเภทการศึกษาที่ร ัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ ง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล
สถานศกึษาเปนประจําทุกป 

  เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพใหหนวยงาน
ตนกัดหรืองานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพ่ือให
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนั้นระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
และระดับสถาบัน 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตาม การตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริมสนับสนุน 
กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคณุภาพโดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการ
และความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปน
การประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
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 3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพ  
   มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ
อ่ืนๆ ที่ เ ก่ียวของอีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการ
ปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ  
   กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงช้ีเชิงคุณภาพ และตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังน้ี 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 
ระดับ มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพน้ี จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงาน
ไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน 
และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการและกรรมการประเมิน 
(Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู
ระหวาง 0 – 5 
    2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซ่ึง
อยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะ
กําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางไดกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกันคุณภาพภายในของ
มหาวิทยาลัยภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและพันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) 
พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการ
ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ สําหรับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะ
เนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หาก
เปนตัวบงชี้ในระดับคณะ และสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหาร
จัดการซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่
เก่ียวของกับพันธกิจเหลาน้ันไดทั้งหมด 
   ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินท่ีพัฒนาขึ้นนี้จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวา
การประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งในดานปจจัยนําเขา กระบวนการ 
และผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 

 3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพอยาง
ตอเนื่องคือ คณะกรรมการระดับนโยบายของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยท่ีจะตองใหความสําคัญและ
กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน และเขาใจรวมกันทุกระดับพรอมกําหนดตัวบงชี้และ
เกณฑการประเมินที่เหมาะสมสําหรับหลักสูตร คณะ และสถาบัน โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการ
รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง ตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน  
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 3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
  การวัดและวิเคราะหผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัดและ

วิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูลและระบบ
สารสนเทศที่เปนจริงถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคลหลักสูตรคณะและสถาบันตลอดจนเปนขอมูลท่ี
สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็วดังนั้นระบบสารสนเทศที่ดีมีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอ
ความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาและสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงานตั้งแตการวาง
แผนการปฏิบัติงานประจําการตรวจสอบประเมินตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา 
 

  4. ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม ในหมวด 5 ที่วาดวยการบริหารและการ
จัดการศึกษา มาตรา 35/1 ใหมีคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนาและ
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการ
ศึกษาแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได
จัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพื่อใชเปนกลไกระดับกระทรวงระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหนวยงานเพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป
มาตรฐานการอุดมศึกษาที่จัดทําขึ้นฉบับนี้ไดใชมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ที่เปรียบเสมือนรมใหญ
เปนกรอบในการพัฒนาโดยมีสาระสําคัญที ่ครอบคลุมเป าหมายและหลักการของการจัดการศึกษา
ระด ับอ ุดมศ ึกษาของไทยและเปนมาตรฐานที่คํ านึงถึงความหลากหลายของกลุมหรือประเภทของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได 
  คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอื่นๆ อาทิเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล
หลักเกณฑการกําหนดช่ือปริญญาหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อสงเสริมใหสถาบัน อุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและวิชาชีพรวมท้ังการ
พัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู
สากลซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุนคลองตัวและตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา
ตลอดจนสะทอนใหเห็นถึงมาตรฐานคณุภาพการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
  เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนดทั้ง
มาตรฐานการศึกษาระดับชาติมาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและสัมพันธกับมาตรฐาน
และหลักเกณฑที่เก่ียวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติจึง
จําเปนตองมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาข้ึนตามท่ีกําหนดไวในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ทั้งนี้ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาหลักเกณฑที่เก่ียวของและการประกันคุณภาพ
การศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 
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แผนภาพ 1.1 ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 
 

5. ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพมีการตรวจสอบติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกัน
คุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ 
(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษาดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปนโดยได
เชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1.2 

 
 
 
 

 
 

 
 

แผนภาพที ่1.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศกึษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

คุณลักษณะ 
ผูเรียนรู 

คุณลักษณะ 
ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 

คุณลักษณะ 
พลเมอืงท่ีเขมแข็ง 

มาตรฐาน 
การอุดมศึกษา  

พ.ศ.2561 

มาตรฐานท่ี 1 
ผลลัพธผูเรียน 

มาตรฐานที่ 2 
การวิจัยและ 
นวัตกรรม 

มาตรฐานท่ี 3 
การบริการ
วิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 
ศิลปวัฒนธรรม 
และความเปน

ไทย 

มาตรฐานที่ 5 
การบริหาร

จัดการ 

หลักเกณฑกํากับ
มาตรฐานรวมถึง

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ

ระดบัอุดมศึกษา 

ระบบการประกันคุณภาพภายใน ตัวบงช้ีตามพันธกิจของอุดมศึกษาและการบริหาร
จัดการ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ 
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 จากแผนภาพที่ 1.2 จะเห็นวาเม่ือสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว           
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดใน (CHE QA Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลนตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน เอกสารอางอิง
การประเมินตนเองการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อนําเสนอสภาสถาบัน หนวยงานตน
สังกัดหนวยงานท่ีเก่ียวของและเปดเผยตอสาธารณชนซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันการติดตามตรวจสอบของตนสังกัดดังนั้นสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึกสะทอนภาพที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร การ
ดําเนินการของคณะและสถาบันเพ่ือการผลติบัณฑิตท่ีมีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 
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สวนที ่ 3 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
 ประเด็นที่สําคัญที่จะตองเรงปรับปรุงและพัฒนาในการประกันคุณภาพการศึกษา ของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คือ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
ซึ่งผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพไดพบปญหาในการดําเนินการงานประกันคุณภาพการศึกษา ไดแก          
1) บุคลาการสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความเขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
คลาดเคลื่อนทําใหการดําเนินงานตามระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาไมเปนไปตามเปาหมายท่ี
กําหนด และ 2) ยังไมมีเจาหนาที่ที่สามารถปฏิบัติงานแทนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดตามระบบและกลไกของการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
เน่ืองจากยังไมมีความเขาใจ และไมทราบถึงระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษารวมถึง
ไมเขาใจถึงการอางอิงขอมูลตาง ๆ ในการดําเนินงาน เชน กฎกระทรวงท่ีเก่ียวกับการดําเนินงานหลักสูตร 
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง จึง
ทําใหไมสามารถทํางานแทนกันได ซึ่งการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองคํานึงถึงเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะเปนหลัก และรวมถึงนโยบาย แนวทาง ที่เก่ียวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ดังนั้น เพื่อใหผูปฏิบัติงานและผูสนใจใชเปนแนว
ทางการในการดําเนินการตามขั้นตอนไดอยางถูกตองและชัดเจน ดังรายละเอียดตอไปนี้  
 
3.1 กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน 

3.1.1 งานแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(Action Plan)   
(1) รวบรวมขอมูลผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมา เพื่อนํามา

วิเคราะห 
(2) จัดทํา ราง แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) ทุกปการศึกษา เพื่อ

ใชเปนกรอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะครอบคลุมทั้งในระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ โดยเสนอผูบริหารพิจารณา 

(3) เสนอรองคณบดีที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็น 
และขอเสนอแนะนํา หรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมกอนนําเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในคณะ 

(4) เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให
ความเห็นชอบในหลักการกอนนําเสนอเสนอตอคณบดี 

(5) ทําบันทึกขอความเสนอคณบดี เพื่อขออนุญาตเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และ
หรือ คณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ เพื่อพิจารณากรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
คณะ และใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) และใหนําไปใช
เปนแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ 

(6) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารคณะ และหรือ คณะกรรมการประจําคณะ มีขอเสนอแนะ
ในการจัดทําแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) จะตองดําเนินการปรับแผน
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยตรวจสอบความ
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ถูกตองและพิสูจนตัวอักษร กอนนาํเสนอตอคณบดีเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบและลงนามในแผนการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)  

 (12) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษา ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan) โดยสรุปขอมูลการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ เสนอ
รองคณบดีที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา  

(13) เมื่อรองคณบดีที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแลว ใหดําเนินการ
แกไข กรณีที่มีการแกไข และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ  

(14) ทําบันทึกขอความพรอมแนบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา (Action Plan)  เพื่อขออนุญาตเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรม
กรรมการประจําคณะตามลําดับ  

(15 )  เมื ่อนํา เสนอต อคณะกรรมการบริหารคณะและหร ือคณะกรรมการประจําคณะ              
ใหประสานงานกับงานเลขานุการ คณะกรรมการบริหารคณะและหรือคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อขอ
ขอมูลการพิจารณาที่ใหขอเสนอแนะหรือขอปรับปรุงแกไข และนํามาปรับแกใหเปนไปตามที่คณะ
กรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจําคณะใหขอเสนอแนะ และนําขอมูลดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เพ่ือใชประกอบการวางแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาถัดไป   

 
3.1.2  งานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ทุกปการศึกษา  
(1)  วิเคราะหผลจากการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษาที่ผานมา และนํามาจัดทํา 

ราง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ (Improvement Plan) เพื่อใชเปนกรอบการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของคณะในปการศึกษาถัดไป  

(2) เสนอ ราง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ (Improvement Plan) ตอรองคณบดีที่
รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็น แนะนําเพิ่มเติมขอมูลหรือ
ปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมกอนนําเสนอตอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ 

(3)  เสนอ ร าง  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ( Improvement Plan) ต อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและใหความเห็นชอบใน
หลักการกอนนําเสนอเสนอตอคณบดี 

(4) ทําบันทึกขอความเสนอคณบดี เพื่อขออนุญาตเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ และ 
คณะกรรมการประจําคณะตามลําดับ เพื ่อพ ิจารณาร าง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ 
(Improvement Plan   

 (5) ในกรณีที่คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ มีขอเสนอแนะ ราง 
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ ( Improvement Plan) จะตองดําเนินการปรับแผนตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยตรวจสอบความถูกตอง
และพิสูจนตัวอักษร กอนนําเสนอตอคณบดีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและลงนามในแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ (Improvement Plan) ฉบับสมบูรณ 

(6) จัดทําบันทึกขอความสงแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ (Improvement Plan) 
ฉบับสมบูรณ ไปยังผูเก่ียวของ เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ เพื่อให
การดําเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
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(7) ดําเนินการวางแผนและติดตามผลการดําเนินงานกิจกรรมหรือโครงการจากผูเก่ียวของหรือ
ผูรับผิดชอบใหรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อนํามาสรุปผลการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการ  

(8) เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาจะตองจัดทํารายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) โดยสรุปขอมูลการดําเนินงานตามกิจกรรมและโครงการ เพื่อเสนอรองคณบดี
และคณบดีพิจารณาตามลําดับ  

(9) เม่ือรองคณบดีที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณาแลว ใหดําเนินการแกไข 
กรณีที่มีการแกไข และจัดทํารูปเลมฉบับสมบูรณ  

(10) ทําบันทึกขอความพรอมแนบรายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) เพื่อขออนุญาตเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะ  

(11 )  เมื ่อนํา เสนอต อคณะกรรมการบร ิหารคณะ ให ประสานงานกับ งาน เลขาน ุกา ร 
คณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อขอขอมูลการพิจารณาท่ีใหขอเสนอแนะหรือขอปรับปรุงแกไข และนํามา
ปรับแกใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารคณะใหขอเสนอแนะ และนําขอมูลดังกลาวเสนอตอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะ เพ่ือใชประกอบการวางแผนการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในปการศึกษาถัดไป   

 
ปญหาและแนวทางแกไข 

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใชในปการศึกษาถัดไป จะตองนําเสนอรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตอสภามหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะมีขอเสนอแนะใหคณะ
ดําเนินการ ซึ่งในข้ันตอนนี้เกิดความลาชาเนื่องจากไดเปดปการศึกษาใหมมาระยะหนึ่งแลว ดังน้ัน ในฐานะ
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองประสาน ติดตาม ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
จากงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เพื่อใหไดขอมูลมา
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปถัดไปโดยเร็วที่สุด  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองแจงใหรองคณบดีที่รับผิดชอบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของคณะ ไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อรวมกันวางแผน หาแนวทางการแกไข กรณีที่ การ
ติดตาม ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยจากงานประกันคุณภาพการศึกษา กองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังไมไดรับ  
ขอควรระวัง 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะตองนําขอเสนอแนะจากการประเมิน จาก
คณะกรรมการประจําคณะ และสภามหาวิทยาลัย มาเปนแนวทางในการจัดทํา ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระบบ
และกลไกที่กําหนด และจะตองเสนอแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางแผนการจัดทําแผนดังกลาวกอนดําเนินการ 
เน่ืองจากมีประเด็นท่ีจะตองดําเนินการภายใตการบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหแผนมีความ
สมบูรณเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะท่ีไดกําหนดไว  
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3.1.3 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 
(1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดทํา ราง คูมือประกันคุณภาพการศึกษา คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  กรณีมีประกาศเพิ่มเติม
หรือเปลี่ยนแปลง ใหปรับปรงุคูมือฯ ทุกครั้ง  

(2) เสนอรองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณากอนนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารคณะ 

(3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแกตามขอเสนอแนะของรองคณบดีฝาย
วิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา 

(4) รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อ
พิจารณา 

(5) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศกึษา ปรับแกไขตามขอเสนอของคณะกรรมการบริหาร
คณะ 

(6) ทําบันทกึขอความเสนอคณบดีเพ่ือพิจารณาลงนามในคูมือฯและขออนุญาตเผยแพร  
(7) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ปรับแกตามขอเสนอแนะตามขอพิจารณาของ

คณบดี  
(8) ทําบันทกึขอความจัดสงคูมือใหผูเก่ียวของและเผยแพรผานชองทางการส่ือสารของคณะ เชน เว็ป

ไซตของคณะ หรือ ผานกลุมเพจเฟสบุค หรือกลุมไลน เพื่อใหผูเก่ียวของสามารถเขาถึงได 
(9) จัดประชุมผูเก่ียวของเพ่ือสรางความเขาใจ ในการดําเนินงานตามคูมือประกันคุณภาพการศึกษา  

 ปญหาและแนวทางแกไข 
-  
  

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีประกาศการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งในระดับหลักสูตรหรือระดับคณะ คณะฯ จะตองดําเนินการปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะใหสอดคลองกับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีการเปลี่ยนแปลง หรืออาจทําใน
รูปแบบของใบแทรกแตจะตองไดรับความเห็นชอบจากรองคณบดีและคณบดีตามลําดับ   
ขอควรระวัง 
  ในการปรับปรุงคูมือ กรณีท่ีทําใบแทรก อาจทําใหผูท่ีมาปฏิบัติงานแทน หรือ ผูบริหารชุดใหม หรือผูท่ี
เก่ียวของไมทราบ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองรวบรวมเปนรูปเลม หรือ จัดเก็บไวในแฟม 

 
3.1.4  การเตรียมรายงานประจําป หรือ การจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

   (1)  รวบรวมขอมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาในรอบปการศึกษา และติดตาม
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของจากสาขาวิชาและผูรับผิชอบโครงการ เพื่อนํามาวิเคราะหและสังเคราะห 
และนําไปเขียนเปนรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR)  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื ่อง เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2563 ตามมาตรฐาน
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ที่กําหนด  
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   (2) เสนอ ราง รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตอ รอง
คณบดีที่รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพิจารณาใหความเห็น ใหคําแนะนําเพิ่มเติม
ขอมูลหรือปรับเปลี่ยนแนวทางใหเหมาะสมกอนนําเสนอคณบดี 
   (3) เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและให
ความเห็นชอบในหลักการตามผลรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 
   (4) ทําบันทึกขอความเสนอคณบดี เพื่อขออนุญาตเสนอคณะกรรมกาประจําคณะ เพื่อ
พิจารณาตามผลรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) 

 (5) ประสานงานผูเกี่ยวของและจัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละ
องคประกอบคุณภาพ ในแตละตัวบงชี้โดยจะตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับการนําเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานใหตรงกับการอางอิงไวใน รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR    
อยางครบถวน โดยติดหมายเลขเอกสาร เพื่อใหมีความสะดวกตอการคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็วและดู
ความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตาง ๆ ไดในคราวเดียว และใชโปรแกรม Google Dive ที่สามารถจัดเก็บ
เอกสารไดอยางเปนระบบหรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่สามารถจัดเก็บเอกสารที่สําคัญไดงายและสะดวกตอการ
ใชงาน และจัดสงใหกับอาจารยและผูเกี่ยวของผานชองทางตางๆ ที่เขาถึงไดสะดวกพรอมสงลิงคดาวน
โหลดเอกสาร หรือสราง QR Code สําหรับใหเขาถึงไดงายมากขึ้น  

  (6) กรอกรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ผานระบบ
ฐานขอมูล CHE QA Online ใหครบถวนและตรวจสอบขอมูลใหเรียบรอย เพื่อใหการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับเปนไปดวยความเรียบรอยและครบถวนตามกระบวนการประเมินฯ ท่ีกําหนด  
ปญหาและแนวทางแกไข 
  การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) จะมีองคประกอบอยู 4 
สวนไดแก สวนนํา  สวนผลดําเนินงาน สวนสรุป และภาคผนวก ประกอบไปดวยขอมูล Common data 
set จะพบปญหา ไดแก การเขียนรายงานสวนผลการดําเนินงาน เนื่องจากการประสานงานขอมูลจาก
ผูรับผิดเกิดความลาชา อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานยังไมเสร็จสิ้น หรือ ยังไมไดสรุปผลการดําเนิน 
ดังนั้น เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรแจงใหผูรับผิดชอบทราบลวงหนาอยางนอย 
1-2 เดือนกอนการเขียนรายงาน และปญหาของการจัดทํา ขอมูล Common data set ที่ไมสอดคลอง
กับผลการดําเนินงาน ดังนั้น ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะตองตรวจสอบขอมูลท้ังสองสวนให
ตรงกัน เพื่อไมใหเกิดการแกไขขอมูลในระหวางการประเมิน  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  ในการจัดทํารูปเลมรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) เพื่อใช
สําหรับการตรวจประเมิน ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางแผนการผลิตรูปเลมท่ี
สมบูรณ เพื่อใหสามารถจัดสงใหคณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนากอนการประเมินอยางนอย 15 วัน
กอนการประเมิน 
ขอควรระวัง 
 การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) ซึ่งเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป แตจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผู ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
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3.1.5 การเตรียมรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)  

   (1) จัดทําบันทึกขอความสงแบบฟอรมการเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
โดยแยกตามระดับการศึกษา คือระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก เพื ่อให
สาขาวิชาใชเปนแนวทางในการเขียนรายงานตามองคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้ที่กําหนดในระดับ
หลักสูตร  
  (2) ประสานงานสาขาวิชาใหจัดสงรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
ใหกับคณะฯ เพื่อจะไดดาํเนินการจัดสงใหกับคณะกรรมการผูประเมินอยางนอยลวงหนา 7 วัน กอนวันท่ี
รับการประเมิน เพื่อใหคณะกรรมไดพิจารณาเตรียมความพรอมกอนรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามวันและเวลาที่กําหนด 
   (3) จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เปนขอมูลกลาง โดยจัดทําเปนแฟม
เอกสารหลักฐานกลางใหกับสาขาวิชา เพื่อใหมีความสะดวกตอการคนหาเอกสารไดอยางรวดเร็วและดู
ความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตาง ๆ ไดในคราวเดียว 

  (4) ประสานงานสาขาวิชาใหดําเนินการกรอกผลรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
ผานระบบฐานขอมูล CHE QA Online ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนด  

  (5) ตรวจสอบผลการกรอกขอมูลในระบบฐานขอมูล CHE QA Online ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางกําหนด ในฐานะ adminของคณะ เพื่อใหขอมูลครบถวนและความถูกตองตรงกัน 
เนื่องจากมีขอมูลบางขอมูลท่ีจะตองตรงกัน เพื่อใหการรอกขอมูลผานระบบเปนไปดวยความเรียบรอย 
ปญหาและแนวทางแกไข 
  1) การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา และจัดสงรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย  ดังนั้น  เจาหนา ท่ี
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองทําบันทึกขอความแจงไปยังสาขาวิชาและกําหนดวันเวลา
ในการจัดสงใหชัดเจน/และแจงเตือนประธานสาขาวิชาเพื่อทราบเปนระยะ เนื่องจากพบปญหาของการ
รายงานขอมูลไมครบ สงผลการใหแกไขรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และอาจสงผลกระทบ
ตอการรายงานตอมหาวิทยาลัยฯ  ไมทันระยะเวลาที่กําหนด  

2) การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) มีหลายสวนที่จะตองใชขอมูลกลางซึ่งเปน
ขอมูลที ่หลักสูตรจะใชประกอบการรายงาน เชน ขอมูลจํานวนนักศึกษา  ขอมูลจําบัณฑิตที ่สํา เร็จ
การศึกษา ขอมูลผลการประเมินคุณภาพการสอน  ขอมูลการสํารวจความพึงพอใจตาง ๆ ซึ ่งจะมี
หนวยงานหรือผูรับผิดชอบท่ีจะตองใหขอมูล และท่ีผานมาพบปญหาวา มีการรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตรไมครบถวนหรือผิดพลาด สงผลใหมีการแกไขเพิ่มเติมเกิดความลาชาในการจัดสงมหาวิทยาลัย 
และรวมถึงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่ทําใหขอมูลไมมีความสอดคลองตรงกันระหวาง
ขอมูลของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย เปนตน ดังน้ัน ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะตอง
วางแผนการติดตามขอมูลดังกลาวจากผูรับผิดชอบในแตละงานไวลวงหนา และจัดสงใหสาขาวิชา เพื่อใช
เปนขอมูลในการเขียนรายงานไดอยางถูกตอง 
  
 
 
 



 

 

36 

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  1) ในการการรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื ่อใชสําหรับการตรวจประเมิน 
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางแผนการผลิตรูปเลมท่ีสมบูรณ เพื่อใหสามารถจัดสงให
คณะกรรมการตรวจประเมินลวงหนากอนการประเมินอยางนอย 15 วันกอนการประเมิน 
 2) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ควรตรวจสอบขอมูลการรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) กอนที่นําสงมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการประเมิน เพื่อใหมีขอมูลครบถวน
และไมเกิดผลกระทบกับขอมูลสวนบุคคล  
ขอควรระวัง 
 การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป แตจะมี
การรายงานขอมูลบางสวนที ่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผู ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยาง
เครงครัด 
 

3.1.6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา/ฝกอบรม เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  
(1) เสนอขออนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติการประจําป ตอคณบดีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

   (2) ดําเนินการจัดกิจกรรม /โครงการ ตามแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
(Action Plan)  โดยเปนผูรับผิดชอบ โดยการจัดทําบันทึกขอความและแบบเสนอโครงการ เสนอตอรอง
คณบดีที่รับผิดชอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหความเห็นชอบ และเสนอคณบดีเพื่ออนุมัติ
ใหดําเนินโครงการตามแผนดังกลาว   

  (3) จัดทําบันทึกขอความไปยังสาขาวิชา เพื่อขอความรวมมือในการรวมกิจกรรมหรือ
โครงการที่ผานการอนุมัติจากคณบดี และดําเนินการจัดทําเอกสารดานงบประมาณ เชน คาตอบแทน
วิทยากร  คาอาหารกลางวันและอาหารวาง คาใชสอย และคาวัสดุ ตามระเบียบการเงินและพัสดุท่ี
กําหนดใหถูกตอง  

  (4) ในกรณีที ่เป นโครงการที่ม ีการเชิญวิทยากรมาบรรยาย จะตองทําหนังส ือเช ิญ
วิทยากรผานหนวยงานตามที่วิทยากรสังกัดพรอมแนบแบบตอบรับการเปนวิทยากร และประสานงานขอ
ความอนุเคราะหจากวิทยากรเก่ียวกับเอกสารประกอบการอบรมและจัดทําเปนรูปเลมและจัดสงใหราน
ถายเอกสารดําเนินการจัดทําตามจํานวนผูเขารวมโครงการ 

  (5) จัดเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมหรือโครงการการ ไดแก สถานที่ที่ใชใน
การจัดโครงการ ปายชื่อวิทยากร  ใบลงทะเบียนของผูเขารวมโครงการ  จัดเตรียมเอกสารประกอบการ
ดําเนินกิจกรรมหรือโครงการพรอมจัดใสแฟมใหเรียบรอย  และจัดพิมพและออกแบบแบบสอบถามการ
ประเมินผลการดําเนินโครงการตามจํานวนผูเขารวม  

  (6) เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมหรือโครงการ จะตองดําเนินการวิเคราะหและสังเคราะหผลการ
ดําเนินงานตามที่ไดเก็บแบบสอบถามการประเมินผลการดําเนินโครงการ และจัดทํารายงานผลการสรุป
กิจกรรมหรือโครงการเปนรูปเลมสมบูรณ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน และทําบันทึกขอความรายงานผล
ตอคณบดี เพื่อทราบและพิจารณาในการนําไปใชประโยชนในสวนที่เก่ียวของตอไป  

 
 
 



 

 

37 

ปญหาและแนวทางแกไข 
  1) การดําเนินโครงการกรณีท่ีจะตองใหอาจารยหรือผูเก่ียวของเขารวมตามเปาหมายที่กําหนด 
ผูปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองดําเนินการสํารวจความตองการเขารวมกอนดําเนิน
โครงการ เนื่องจากที่ผานมามักพบวา อาจารยหรือผูเขารวมโครงการตามเปาหมายที่กําหนด ไมสามารถเขา
รวมได ดวยเหตุผลไดแก ติดภารกิจอ่ืน  หรือ ไมทราบวาจะมีการดําเนินโครงการเปนตน  
 2) การนําเสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพควรประเมินสถานการณ 
และยึดตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานไวรัสโควิด-19 
หรือโรคระบาดอ่ืน ๆ ดั้งน้ัน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานที่เสนอโครงการจะตองระบุใหชัดเจน ถึงวิธีการจัดอบรมใน
รูปแบบออนไซตและออนไลน หรือแบบผสมผสานเปนตน เพื่อที่จะสามารถเบิกจายไดตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
 ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางแผนการเสนอโครงการลวงหนากอนการจัด
โครงการ อยางนอย 1 เดือน เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการท้ังในเรื่องของคาตอบแทนวิทยากร การเดินทาง 
การเบิก-จาย ตาง ๆ ไดทันตามระยะเวลาที่กําหนด และไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
ขอควรระวัง 
 การเบิกจายงบประมาณดําเนินการโครงการ ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองมีความ
ระมัดระวัง และดําเนินการตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางกําหนดอยางเครงครัด    
  

3.1.7  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
    (1 )  รวบรวมบัญช ีรายชื ่อผู ประ เม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายในที ่ขึ ้นบ ัญช ีรายชื ่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
    (2) จัดสงบัญชีรายชื ่อเสนอตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาคัดเลือก
ประธานกรรมการผูประเมิน 
    (3) นําเสนอรายช่ือตอคณะกรรมการผูประเมินระดับหลักสูตรตอคณบดี เพื่อพิจารณาให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในการคัดเลือกผูประเมิน และจัดทําบันทึกสงรายชื่อเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 
    (4)  จัดทําบันทึกขอความเสนอคณบดีลงนาม จัดสงรายชื ่อใหงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยเสนออธิการบดีลงนาม และจัดสงใหคณะกรรมการรับทราบ 
    (5 )  จ ัด ทําหน ังส ือพร อมสงรายงานผลการดํา เน ินงานหล ักส ูตร  (มคอ.7 )  ไปย ัง
คณะกรรมการอยางนอยลวงหนา 7 วัน เพื ่อใหคณะกรรมไดพิจารณาเตรียมความพรอมกอนรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวันและเวลาที่กําหนด 

  (6) เตรียมสถานท่ีสําหรับการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
6.1 กรณีประเมินในรูปแบบ On Site 

 (1) จัดเตรียมหองรับรองคณะกรรมการผูประเมิน   
   2.1 จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหอง
ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

 2.2 จัดเตรียมคอมพิวเตอรและเครื่องปริ้นเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการผูประเมินพรอมใชงายไดตามความตองการ 
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  2.3 ประสานงานกับคณะกรรมการผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นได
ลวงหนา เพื่อจะไดดําเนินการจัดเตรียมไวใหตามความตองการ 

  (2)  หองที่ใชในการสัมภาษณผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษา ควรจัดเปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชในการสัมภาษณ 

6.2 กรณีประเมินในรูปแบบออนไลน  
 (1) จัดเตรียมหองประเมินออนไลน 

   1.1 จัดเตรียมหองประเมิน โดยใชโปรแกรม Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม  
   1.2 จัดสงลิงคหองประชุม ใหกรรมการผูประเมิน เพ่ือใชในการตรวจประเมินออนไลน    

 1.3 ทดสอบระบบการใชโปรแกรม รวมกับกับกรรมการผูตรวจประเมินภายนอก กอน
การประเมินอยางนอย 1 วัน เพื่อใหมีความพรอมในการใชงานในวันที่รับการประเมิน 
   (7) ประสานงานหลักสูตร กรอกรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ 
CHE QA Online  
  (8) รับการประเมิน  
   8.1 ตัวแทนผู บริหารกลาวตอนรับการประเมินและเปดการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 
   8.2 รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และรับรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทางวาจา 
   (9) รวบรวมปญหาการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร เพื่อนํามาวิเคราะห
และสังเคราะห ประเด็นขอเสนอแนะและปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร และรายงานตอรองคณบดี และคณบดีตามลําดับ  
   (10) รายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
และแนวทางการประเมินในปการศึกษาถัดไป 
   (11) ทําบันทึกขอความแจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร และ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย เพื ่อนําไปเปนแนวทางในการจัดทํารางแผนพัฒนาคุณภาพของ
หลักสูตร 
   (12) สาขาวิชาจัดสงแผนพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรปการศึกษาถัดไปตอคณะ  
ปญหาและแนวทางแกไข 
  1) กรณี ที่จะตองประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน เจาหนาที ่ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองมีการวางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาห เนื่องจาก
มักจะประสบปญหาอุปกรณที ่ใชในการประเมินออนไลน หรือ ปญหาของคณะกรรมการประเมิน
ภายนอกที่ไมมีเครื่องมือรองรับ ทําใหการประเมินประสบปญหาตาง ๆ เชน ไมไดยินเสียง ภาพหนาจอไม
ขึ้น เปนตน  
 2) กรณี ที่จะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน และประเมินหลาย ๆ 
หองพรอมกัน เจาหนาที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอาจทําบันทึกขอความไปยังสํานักวิทย
บริการเพื่อขอความอนุเคราะหเจาหนาที่หรือขอความรวมมือเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณของคณะ หรือ 
เจาหนาที ่ของคณะ มีความรู ทางดานการจัดประชุมออนไลนใหเขามาชวยเหลือเพื ่อการประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  



 

 

39 

 
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   
  ใหเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ตรวจสอบการกรอกรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร ในระบบ CHE QA Online ของแตละหลักสูตรอีกครั้ง เพื่อใหขอมูลมีความครบถวน สมบูรณตามท่ี
กําหนด    
ขอควรระวัง 
  1) ไมควรไวใจเครื่องมือหรืออุปกรณในหองประชุม ที่ใชสําหรับการประเมินคุณภาพแบบออนไลน 
เชน โนตบุค สายโปรเจ็คเตอร ไมค หรือ เครื่องเสียง ดังนั้น กอนที่จะรับการประเมินใหแจงเจาหนาที่โสตฯ 
ของคณะ ตรวจสอบการใชงานลวงหนา 1 วัน เพื่อไมเกิดปญหาที่จะตองแกไขในวันท่ีรับการประเมินฯ      
  2) การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online ซึ่งเปนรายงานผล
การดําเนินงานประจําป แตจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผูปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
 

3.1.8  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
    ( 1 )  เสนอรบ ัญช ีร ายชื ่อผู ป ร ะ เม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายในที ่ขึ ้นบ ัญช ีร ายชื ่อ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะตอกรรมการบริหารคณะ 
    (2) ประสานงานทางวาจากับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ  
    (3)  จัดทําบันทึกขอความเสนอคณบดีลงนาม จัดสงรายชื ่อใหงานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบายและแผน เพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะและจัดสงใหคณะกรรมการรับทราบ 
    (4 )  จ ัด ทําหน ังส ือพร อมสงรายงานผลการดํา เน ินงานหล ักส ูตร  (มคอ.7 )  ไปย ัง
คณะกรรมการอยางนอยลวงหนา 7 วัน เพื ่อใหคณะกรรมไดพิจารณาเตรียมความพรอมกอนรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวันและเวลาที่กําหนด 

  (5) เตรียมสถานท่ีสําหรับการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
5.1 กรณีประเมินในรูปแบบ On Site 

 (1) จัดเตรียมหองรับรองคณะกรรมการผูประเมิน   
   2.1 จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหอง
ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

 2.2 จัดเตรียมคอมพิวเตอรและเครื่องปริ้นเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอ่ืน ๆ ใหคณะกรรมการผูประเมินพรอมใชงายไดตามความตองการ 

  2.3 ประสานงานกับคณะกรรมการผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นได
ลวงหนา เพื่อจะไดดําเนินการจัดเตรียมไวใหตามความตองการ 

  (2)  หองที่ใชในการสัมภาษณผูใชบัณฑิต ศิษยเกา ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และ
นักศึกษา ควรจัดเปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชในการสัมภาษณ 

5.2 กรณีประเมินในรูปแบบออนไลน  
 (1) จัดเตรียมหองประเมินออนไลน 
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   1.1 จัดเตรียมหองประเมิน โดยใชโปรแกรม Google Meet หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม  
   1.2 จัดสงลิงคหองประชุม ใหกรรมการผูประเมิน เพ่ือใชในการตรวจประเมินออนไลน    

 1.3 ทดสอบระบบการใชโปรแกรม รวมกับกับกรรมการผูตรวจประเมินภายนอก กอน
การประเมินอยางนอย 1 วัน เพื่อใหมีความพรอมในการใชงานในวันที่รับการประเมิน 
  (6) ทําบันทึกขอความแจงกําหนดการประเมินตอ ผูบริหาร/ประธานสาขา/อาจารย/ตวัแทน
รับการสัมภาษณ และผูเก่ียวของ เพื่อทราบ 
  (7) รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และรับรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาทางวาจา  
  (8) นําขอเสนอแนะจากการประเมิน จัดทํา ราง แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ใน
ปถัดไป  
 1) กรณี ที่จะตองประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน เจาหนาที ่ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองมีการวางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาห เนื่องจาก
มักจะประสบปญหาอุปกรณที ่ใชในการประเมินออนไลน หรือ ปญหาของคณะกรรมการประเมิน
ภายนอกที่ไมมีเครื่องมือรองรับ ทําใหการประเมินประสบปญหาตาง ๆ เชน ไมไดยินเสียง ภาพหนาจอไม
ขึ้น เปนตน  
 2) กรณี ที่จะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน และประเมินหลาย ๆ 
หองพรอมกัน เจาหนาที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอาจทําบันทึกขอความไปยังสํานักวิทย
บริการเพื่อขอความอนุเคราะหเจาหนาที่หรือขอความรวมมือเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณของคณะ หรือ 
เจาหนาที ่ของคณะ มีความรู ทางดานการจัดประชุมออนไลนใหเขามาชวยเหลือเพื ่อการประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  
ปญหาและแนวทางแกไข 
  1) กรณี ที่จะตองประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน เจาหนาที่ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองมีการวางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาห เนื่องจาก
มักจะประสบปญหาอุปกรณที ่ใชในการประเมินออนไลน หรือ ปญหาของคณะกรรมการประเมิน
ภายนอกที่ไมมีเครื่องมือรองรับ ทําใหการประเมินประสบปญหาตาง ๆ เชน ไมไดยินเสียง ภาพหนาจอไม
ขึ้น เปนตน  
 2) กรณี ที่จะตองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ในรูปแบบออนไลน และประเมินหลาย ๆ 
หองพรอมกัน เจาหนาที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาอาจทําบันทึกขอความไปยังสํานักวิทย
บริการเพื่อขอความอนุเคราะหเจาหนาที่หรือขอความรวมมือเจาหนาที่โสตทัศนูปกรณของคณะ หรือ 
เจาหนาที ่ของคณะ มีความรู ทางดานการจัดประชุมออนไลนใหเขามาชวยเหลือเพื ่อการประเมินมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็ว  
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม   

- 
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ขอควรระวัง 
  1) ไมควรไวใจเครื่องมือหรืออุปกรณในหองประชุม ท่ีใชสําหรับการประเมินคุณภาพแบบออนไลน 
เชน โนตบุค สายโปรเจ็คเตอร ไมค หรือ เครื่องเสียง ดังนั้น กอนที่จะรับการประเมินใหแจงเจาหนาที่โสตฯ 
ของคณะ ตรวจสอบการใชงานลวงหนา 1 วัน เพื่อไมเกิดปญหาที่จะตองแกไขในวันที่รับการประเมินฯ      
  2) ใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)ในระบบ CHE QA Online ซึ่งจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะตองระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
 
3.2 เทคนิคการปฏิบัติงาน (เทคนิคถามตอบ) 
 
3.2.1 งานการจัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  (Action Plan)  
ขอ ถาม ตอบ 
1 การจัดทําแผนดาํเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา (Action Plan) จะตองดําเนินการ
ทุกปการศึกษาหรือไม และสามารถทําแผน
ระยะ 3 ป หรือ ระยะ 5 ปไดหรือไม  

ควรจะตองทําทุกปการศึกษา หรือ อาจทําในรูแบบ
ของแผนระยะ 3 ป  หรือ 5 ป ตามนโยบายของ
ผูบรหิารคณะ 

2 การจัดทําแผนดาํเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Action Plan) จะตองทําเมื่อไหร 

ควรดํ าเนินการตั้ งแตตนปการศึกษาเปนตนไป 
ยกตัวอยาง รอบปการศึกษาตั้ งแตมิถุนายน – 
พฤษภาคม ในป ถัดไป แผนดํา เนินงานจะตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จตามกระบวนการภายในเดือน
มิถุนายน  

3 การนําเสนอแผนดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (Action Plan)  มีขั้นตอนเสนอ
คณะกรรมการตางๆ ประกอบไปดวย
คณะกรรมการอะไรบาง 

ควรนาํเสนอคณะกรรมการชุดตางๆ ดังน้ี 
1 )  เสนอคณะกรรมกา รประ กันคุณภาพ

การศึกษาของคณะฯ ในวาระเพื่อพิจารณา 
2) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ในวาระ

เพื่อพิจารณา 
3) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระ

แจงเพื่อทราบ 
4 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผน

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา (Action 
Plan) จะดําเนินการชวงเวลาได  

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตามและเสนอตอคณะกรรมการตามขอ 2  

 
3.2.2 งานการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  
ขอ ถาม ตอบ 
1 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) จะตองทําเมื่อไหร
จะตองดําเนินการทุกปการศึกษาหรือไม และ

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า 
(Improvement Plan) ควรดําเนินการดังนี้ 

1. ควรดําเนินการหลังจากไดรับขอเสนอแนะ
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ขอ ถาม ตอบ 
สามารถทําแผนระยะ 3 ป หรือ ระยะ 5 ปได
หรือไม 

จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อท่ีจะไดนําขอเสนอแนะมา
ประกอบการจัดทําแผนฯ 

2. ควรดําเนินจัดทําทุกปการศึกษา  
3. เนื่องจากแผนดังกลาวเปนแผนที่ใชในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของคณะตาม
องคประกอบคุณภาพและตัวบงชี้  ซึ่งเปนการนํา
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา/ขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะ/สภามหาวิทยาลัยมาเปนแนวทางในการ
จัดทําแผน ดังน้ัน การจัดทําแผนควรทําคราวละ 1 ป  

2 การนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(Improvement Plan) มีขั้นตอนเสนอ
คณะกรรมการตางๆ ประกอบไปดวย
คณะกรรมการอะไรบาง 

ควรนาํเสนอตอคณะกรรมการดังนี้  
1) เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ของคณะฯ ในวาระเพื่อพิจารณา 
2) เสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ในวาระเพื่อ

พิจารณา 
3) เสนอคณะกรรมการประจําคณะ ในวาระแจง

เพื่อทราบ 
4) เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ใน

วาระเพื่อพิจารณา 
3 การรายงานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan)  
จะดําเนินการชวงเวลาได  

เมื่อสิ้นสุดปการศึกษาใหรายงานผลการดําเนินงาน
ตามและเสนอตอคณะกรรมการตามขอ 2  

 
3.2.3 งานการจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  
ขอ ถาม ตอบ 
1 การจัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของ

คณะ จะตองดําเนินการทุกปการศึกษา และ
จะตองจัดทําคูมือฯ ในชวงเวลาได  และกรณี
ที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มีประกาศมี
ประกาศเพิ่มเติม หรือ แกไข ตองทําอยางไร 

1. ไมจําเปนตองทําทุกปการศึกษา แตใหยึดตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ที่ไดกําหนด
ระยะเวลาการใชเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ควรจัดทําคูมือฯ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง มีประกาศ เรื่อง เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา และหากมหาวิทยาลัยฯ  

3. หากมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางมีประกาศ
เพิ่มเติมควรมีการดําเนินดังน้ี 

 3.1 การปรับปรุงนอย ควรจัดทําใบแทรกโดย
จะตองเสนอรองคณบดี/คณบดีพิจารณา โดยอาจทํา
เปนบันทึกขอความ ขออนุญาตจัดทําเปนประกาศ
เพิ่มเติมของคณะ 
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ขอ ถาม ตอบ 
3.2 การปรับปรุงใหญหรือขอมูลท่ีปรับปรุงมี

ผลกระทบตอการดําเนินงานแตละองคประกอบ ควร
จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฉบับ
ปรับปรุง ระบุ พ.ศ. ที่ปรับปรุงใหชัดเจน   

 
3.2.4 งานการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของคณะ  
ขอ ถาม ตอบ 
1 วางแผนการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) ของคณะ อยางไร เพื่อใหสามารถ
จัดทํารูปเลมและจัดสงคณะกรรมการตรวจ
ประเมินไดทันตามระยะเวลา  

1. มหาวิทยาลัยฯ จะมีปฏิทินการดําเนินงาน
ประ กันคุณภาพการศึกษา ทุกป  ใหตรวจสอบ
ระยะเวลาท่ีคณะจะตองรับการประเมิน 

2. ปรึกษารองคณบดี/คณบดี กรณีการขอ
ขอมูลจากมูลที่ใชประกอบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองจากสาขาวิชาและผูเกี่ยวของ เพื่อให
ขอเสนอแนะและแนวทางในการดําเนินงาน 

3. นําขอเสนอแนะจากรองคณบดี/คณบดี 
จัดทําเปนบันทึกขอความเพื่อขอความอนุเคราะห
ขอมูลจากสาขาวิชาและผูเก่ียวของตามองคประกอบ
คุณภาพและตัวบงชี้ที่กําหนด และกําหนดระยะเวลา
ใหจัดสงอยางชัดเจน 

4. การขอขอมูลควรดําเนินการลวงหนากอน
การประเมินอยางนอย 2 เดือน กอนการจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง(SAR) 

5. การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของคณะจะตองใชเวลาในการวิเคราะห/สังเคราะห
ขอมูล และรวมถึงการคิดคํานวณตามสูตรคํานวณที่
เกณฑการประเมินไดกําหนดไว ผูปฏิบัติจะตองวาง
แผนการเขียนรายงานทีละตัวบงชี้  และจะตองมี
ขอมูลครบถวนที่จะตองใชเปนหลักฐานประกอบการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้และสามารถนํามาอางอิงได
ตรงตามที่เกณฑฯกําหนด    

6. ตรวจทานรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ของคณะ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อ
วิพากษ 

7. การแกไขขอมูลตามขอเสนอแนะ ใหหา
ขอสรุปจากคณะกรรมการบริหารใหชัดเจน เพื่อให
ขอมูลที่นําไปรายงานมีความเขาใจถูกตองและตรง
ประเด็น 
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ขอ ถาม ตอบ 
  

2 จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) สวน
ไหนสําคัญท่ีสุด  

สําคัญทุกสวน เนื่องจากจะตองนําขอมูลดังกลาวไป
รายงานในระบบ CHE QA Online โดยแตละสวน
มีความสําคัญและจะตองดําเนินการดังนี้  

สวนที่ 1 สวนนํา   
การเขียนสวนนําจะตองแสดงขอมูลใหครบตาม

หัวขอที่แบบฟอรมกําหนด และใหตรวจสอบขอมูล
จํานวนเชิงสถิติ เชน  

1) จํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ/
ระดับการศึกษา/การเขา-ออกของอาจารยประจํา
คณะ (ตามเกณฑการนับจํานวนอาจารยที่กําหนด)  

2) จํานวนนักศึกษา/จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอน
ในปน้ัน ๆ  

3) จํานวนงบประมาณดําเนินงานของคณะ 
4) ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะในรอบป

การศึกษาที่ผานมา ซึ่งจะตองเขียนผลการปรับปรุงให
เปนรูปธรรม 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินงาน  
การเขียนผลการดําเนินงานจะตองเขียนให

ละเอียดตามตัวบงชี้ที่กําหนด โดยใหคํานึงถึงการ
ดําเนินงานที่เกี่ยวของเปนหลัก และใหรายงานผล
การดําเนินงานใหครบถวนและการคํานวณผลการ
ดําเนินงานตามสูตรคํานวณตามตัวบงชี้กําหนด เชน 

1) การนับจํานวนทุนวิจัย การแบงสัดสวนทุน
(ตามประกาศทุน/ตามสัญญาทุน/กรณีไมมีระบุทั้งใน
ประกาศหรือสัญญาใหคิดสัดสวนเทากันตามจํานวน
นักวิจัยและนํามานับในระดับคณะเฉพาะอาจารย
ประจําที่สังกัดคณะฯเทานั้น)  

2) ผลงานวิชาการของอาจารยตามแหลงตีพิมพ
เผยแพร ซึ่งจะมีการกําหนดคาน้ําหนักที่กําหนดไว
อยางชัดเจน ใหตรวจสอบผลงานวิชาการทุกเรื่อง 
เพื่ อไมใหการ คิดคา นํ้าหนักของผลงานมีความ
คลาดเคลื่อน  

3) การคดิรอยละของการนําไปใชประโยชน  
4) การคิดจํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก จะตอง
สอดคลองกับสวนท่ี 1 ที่เปนขอมูลอาจารย  
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ขอ ถาม ตอบ 
สวนที่ 3 สรุปผลการประเมิน 
เปนการสรุปผลการประเมินที่จะตองแสดง

ตารางคะแนนตามองคประกอบและตัวบงชี้ ดังนั้น 
การคิดคํานวณและการแสดงตารางจะตองสอดคลอง
กับตัวเลขท่ีไดรายงานสวนที่ 2 ทุกองคประกอบและ
ตัวบงชี้  

ภาคผนวก  
ประกอบไปดวย Common dataset การ

จัดทําขอมูล Common dataset คือขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จะตองระบุเปนตัวเลข ดังนั้น ตัวเลขที่ระบุจะตอง
สอดคลองกับตัวเลขที่ไดรายงานสวนท่ี 1/2/3 ทุก
องคประกอบและตัวบงชี้  

 
3.2.5 งานการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7)   
ขอ ถาม ตอบ 
1 การติดตามรายงานผลการดําเนินงาน

หลักสูตร จะตองดําเนนิการเม่ือไหร  
ดวยเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร ไดกําหนดใหหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษาควรดําเนินการดังนี้ 

1) จัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา กอนปดภาคการศึกษาที่ 2 เพื่อแจงให
ทราบถึงการจัดสงรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) ลวงหนาและทําความเขาใจรวมกัน และให
ดําเนินการตามปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะและมหาวิทยาลัย 

2) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ จะตองวางแผนทํา
บันทึกขอความแจงไปยังสาขาวิชา เพื่อกําหนดใหสง
รายงานฯ อยางนอยลวงหนา 1 เดือน กอนสิ้นสุดป
การศึกษา 

3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานฯ จะตองประสานงาน
ขอขอมูลจากหนวยงาน/ผูรับผิดชอบ ที่เปนขอมูล
สําหรับหลักสูตรที่จะนําไปประกอบการเขียนรายงาน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) โดยกําหนดให
หนว ยงานหรือผู รั บผิ ดชอบจัดส งหลังสิ้นสุดป
การศึกษาอยางนอย 2 สัปดาห  
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3.2.6 งานการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา/ฝกอบรม เก่ียวกับการประกนัคุณภาพการศึกษา   
ขอ ถาม ตอบ 
1 การเสนอโครงการ

จะตองดําเนินการ
เมื่อไหร 

ตามชวงระยะเวลาที่กําหนดไวแผนงบประมาณประจําป  

2 การดําเนิน
โครงการมีวิธีการ
อยางไรบาง 
เพื่อใหผูเขารวม
โครงการเปนไป
ตามเปาหมายที่
กําหนด 

1) สํารวจความตองการเขารวมโครงการพรอมแนบใบตอบรับ โดยระบุวัน
และเวลาใหชัดเจน 

2) จัดทําคําสั่งใหเขารวมโครงการ 
3) กรณีที่มีคําสั่งใหเขารวมโครงการ แตไมสามารถเขารวมโครงการได ดวย

เหตุจําเปน จะตองใหผูเขารวมทําบันทึกขอความขออนุญาตไมเขารวมพรอมแนบ
หลักฐานประกอบ เชน มีคําสั่งใหไปราชการ  ลาปวย  เปนตน 

3 การนําเสนอ
โครงการเพ่ือขอ
อนุมัติและ
สามารถเบิกจาย
ไดตามระเบียบ 
กรณี ที่มีการจัด
โครงการแบบ
ออนไลน  

 ในการเสนอโครงการจะตองระบุใหชัดเจน ถึงวิธีการจัดอบรมในรูปแบบออน
ไซตและออนไลน หรือแบบผสมผสานเปนตน เพ่ือท่ีจะสามารถเบิกจายไดตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4 การจัดอบรมใน
รูปแบบออนไลน 
จะตองดําเนินการ
อยางไร เพื่อไมให
เกิดเหตุขัดของ
ทางเทคนิค เชน 
เสียงในหอง
ประชุม เสียงจาก
ผูตรวจประเมิน
ไมไดยิน โปรเจ็ค
เตอร   ไมแสดง
ภาพ เปนตน 

การจัดอบรมรูปแบบออนไลน ควรวางแผนและดําเนินการดังนี้ 
1) วางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาห รวมกับ

เจาหนาที่สํานักงานคณบดี หรือ สวนงานเพื ่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน  

2)  จ ัด เตร ียมอุปกรณและทดสอบ ควรทําบ ันทึกข อความขอความ
อนุเคราะหไปยังสํานักวิทยบริการฯ เพื่อขอบุคลากรทีมีความชํานาญมาชวย 
ในการติดตั้งให เพื่อใหสามารถใชงานไดตามวัตถุประสงค 

3) ใหทําการทดสอบเสียงและระบบ รวมกับวิทยากรลวงหนาอยางนอย 
1-2 วันกอนการอบรม กรณีพบวา ปญหาเกิดจากวิทยากร ใหนําปญหาที่
เกิดขึ ้นปรึกษากับเจาหนาที ่สํานักวิทยบริการที่มีความชํานาญการ เพื่อขอ
คําแนะนําและแจงวิทยากรไดดําเนินการตามวิธีการที่เสนอแนะ และทดสอบ
ระบบรวมกันอีกครั้ง 

4) กอนเริ่มอบรมในแตละวัน ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ จะตองมา
ติดตั้งและเตรียมความพรอมของอุปกรณกอนดําเนินการประเมินลวงหนาอยาง
นอย 1-2 ชม.และทดสอบระบบกอนการดําเนินการอบรมอีกครั้ง  

 
3.2.7 งานการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
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ขอ ถาม ตอบ 
1 การประเมินในรูปแบบออนไลน จะตอง

ดําเนินการอยางไร เพื่อไมใหเกิดเหตุขัดของ
ทางเทคนิค เชน เสียงในหองประชุม เสียง
จากผูตรวจประเมินไมไดยิน โปรเจ็คเตอร   
ไมแสดงภาพ เปนตน 

การประเมินในรูปแบบออนไลน ควรวางแผนและ
ดําเนินการดังนี้ 

1) วางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยาง
นอย 2-3 ส ัปดาห รวมกับเจาหนาที ่สําน ักงาน
คณบด ี ห ร ือ  ส ว น ง า น เพื ่อ แบ ง หน า ที ่ค ว า ม
รับผิดชอบใหชัดเจน  

2) จัดเตร ียมอุปกรณและทดสอบ ควรทํา
บันทึกขอความขอความอนุเคราะหไปยังสํานักวิทย
บริการฯ เพื่อขอบุคลากรทีมีความชํานาญมาชวย 
ในการติดตั ้ง ให  เพื ่อ ใหสามารถใชงานได ตาม
วัตถุประสงค 

3) ใหทําการทดสอบเสียงและระบบ รวมกับ
กรรมการผูตรวจประเมินลวงหนาอยางนอย 1-2 
วันกอนการประเมิน กรณีพบวา ปญหาเกิดจาก
กรรมการผูตรวจประเมิน ใหนําปญหาที ่เกิดขึ ้น
ปรึกษากับเจาหนาที ่สํานักวิทยบริการที ่มีความ
ชํานาญการ เพื่อขอคําแนะนําและแจงกรรมการ
ผู ต ร ว จ ปร ะ เ ม ิน ไ ด ดํ า เ น ิน ก า รต า ม ว ิธ ีก า รที่
เสนอแนะ และทดสอบระบบรวมกันอีกครั้ง 

4 )  ก อน เ ริ ่ม ต ร ว จ ป ร ะ เ ม ิน ใน แต ล ะ ว ัน 
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ จะตองมาติดตั้งและ
เตรียมความพรอมของอุปกรณกอนดําเน ินการ
ประเมินลวงหนาอยางนอย 1-2 ชม.และทดสอบ
ระบบกอนการตรวจประเมินอีกครั้ง  

2 การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร  
(มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจรายงานขอมูลไม
ครบถวนจะตองทําอยางไร  

1) จัดประชุมชี้แจงการกรอกขอมูลในระบบ 
CHE QA Online ใหกับตัวแทนสาขาวิชาที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการกรอกขอมูล 

2) จัดสงคูมือการกรอกขอมูลในระบบ CHE QA 
Online ใหทุกสาขาวิชาเพื่อนําไปเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน 

3) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ 
จะตองตรวจสอบขอมูลการกรอกขอมูลในระบบ 
CHE QA Online ทุกหมวดของทุกสาขาวิชา กรณี 
ขอมูลไมครบถวนใหแจงไปยังผูรับผิดชอบหลักสูตร
เพิ่ม หรือ กรณีที่สามารถทําแทนไดใหดําเนินการให
สมบูรณ และใหแจงใหผูรับผิดชอบของหลักสูตร
ทราบดวย  
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3.2.8 งานการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาระดับคณะ 
ขอ ถาม ตอบ 
1 การประเมินในรูปแบบออนไลน จะตอง

ดําเนินการอยางไร เพื่อไมใหเกิดเหตุขัดของ
ทางเทคนิค เชน เสียงในหองประชุม เสียง
จากผูตรวจประเมินไมไดยิน โปรเจ็คเตอร   
ไมแสดงภาพ เปนตน 

การประเมินในรูปแบบออนไลน ควรวางแผนและ
ดําเนินการดังนี้ 

1) วางแผนเตรียมความพรอมลวงหนาอยาง
นอย 2-3 ส ัปดาห รวมกับเจาหนาที ่สําน ักงาน
คณบด ี ห ร ือ  ส ว น ง า น เพื ่อ แบ ง หน า ที ่ค ว า ม
รับผิดชอบใหชัดเจน  

2) จัดเตร ียมอุปกรณและทดสอบ ควรทํา
บันทึกขอความขอความอนุเคราะหไปยังสํานักวิทย
บริการฯ เพื่อขอบุคลากรทีมีความชํานาญมาชวย 
ในการติดตั ้ง ให  เพื ่อ ใหสามารถใชงานได ตาม
วัตถุประสงค 

3) ใหทําการทดสอบเสียงและระบบ รวมกับ
กรรมการผูตรวจประเมินลวงหนาอยางนอย 1-2 
วันกอนการประเมิน กรณีพบวา ปญหาเกิดจาก
กรรมการผูตรวจประเมิน ใหนําปญหาที ่เกิดขึ ้น
ปรึกษากับเจาหนาที ่สํานักวิทยบริการที ่มีความ
ชํานาญการ เพื่อขอคําแนะนําและแจงกรรมการ
ผู ต ร ว จ ปร ะ เ ม ิน ไ ด ดํ า เ น ิน ก า รต า ม ว ิธ ีก า รที่
เสนอแนะ และทดสอบระบบรวมกันอีกครั้ง  

4 )  ก อน เ ริ ่ม ต ร ว จ ป ร ะ เ ม ิน ใน แต ล ะ ว ัน 
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพฯ จะตองมาติดตั้งและ
เตรียมความพรอมของอุปกรณกอนดําเน ินการ
ประเมินลวงหนาอยางนอย 1-2 ชม.และทดสอบ
ระบบกอนการตรวจประเมินอีกครั้ง  

 
 
 
 
 
3.3 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ  
 

3.3.1 ปญหา อุปสรรค ของผูปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
1)  การจัดทาํแผนดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกึษา  

การรายงานผลการดําเนินงานแผนฯ 
เกิดความลาชา เนื่องจากบางกิจกรรม

1) จัดทําและเสนอรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนดาํเนินงานประกัน
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
ยังอยูในระหวางดําเนินการและหรือยัง
ไมไดดําเนินการ เนื่องจากการกําหนด
ปฏิทินมีการเหลื่อมป  

คุณภาพการศึกษาตามรอบป
การศึกษา กอน  
2) รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนเพ่ิมเติม กรณี ที่มีบางกิจกรรม
ยังอยูระหวางดําเนินการ  

2)  การจัดทาํแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา  

ก า ร จั ด ทํ า แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา เพื่อใชในปการศึกษาถัดไป 
จะตองนําเสนอรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับคณะ ตอสภา
มหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยจะ
มีขอเสนอแนะใหคณะดําเนินการ ซึ่ง
ในขั้นตอนน้ีเกิดความลาชาเนื่องจากได
เปดปการศึกษาใหมมาระยะหนึ่งแลว 
   
 

1. ผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองประสาน 
ติดตาม ขอ เสนอแนะจากสภา
มหาวิทยา ลัยจากงานประ กัน
คุณภาพการศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลํ า ป า ง  เ พื่ อ ใ ห ไ ด ข อ มู ล ม า
ประกอบการจัดทําแผนพัฒนา
คุณภาพกา ร ศึกษา ใน ป ถั ด ไ ป
โดยเร็วที่สุด 
2. ผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองแจงให
รองคณบดีที่รับผิดชอบงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
ไดรับทราบปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อ
รวมกันวางแผน หาแนวทางการ
แ ก ไ ข  ก ร ณี ท่ี  ก า ร ติ ด ต า ม 
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
จากงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ก อ ง น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางยังไมได
รับ 

3) การพัฒนาหรือปรับปรุง
คูมือประกันคุณภาพการศึกษา 

กรณีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง มี
ประกาศการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเตมิ
เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ท้ังในระดับหลักสูตรหรือระดับคณะ 

คณะฯ จะตองดําเนินการปรับปรุง
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะใหสอดคลองกับประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่มีการ
เปลี่ ย นแปลง  หรื ออา จทํ า ใน
รูปแบบของใบแทรกแตจะตอง
ไดรับความเห็นชอบจากรองคณบดี
และคณบดีตามลําดับ   

4) การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
(Self-Assessment Report : SAR) 

1. เจาหนาที่ผู ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ควรแจงให
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
จะมีองคประกอบอยู  4 สวนไดแก 
สวนนํา   สวนผลดํา เน ินงาน สวน
สรุป และภาคผนวก ประกอบไปดวย
ขอมูล Common data set จะพบ
ปญหา ไดแก การเขียนรายงานสวน
ผลการดํา เนินงาน เนื ่องจากการ
ประสานงานขอมูลจากผูรับผิดเกิด
ความลาช า  อาจเ นื ่องมาจากการ
ดํา เนินงานยังไมเสร็จสิ ้น  หรือ ยัง
ไมไดสรุปผลการดําเนิน  

ผูรับผิดชอบทราบลวงหนาอยาง
นอย 1-2 เด ือนกอนการเขียน
ร าย ง าน  และป ญหาของกา ร
จัดทํา ขอมูล Common data 
set ที ่ไ ม ส อดคล องก ับผลการ
ดําเนินงาน ดังนั ้น ผู ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาจะตอง
ตรวจสอบขอมูลทั ้งสองสวนให
ตรงกัน เพื่อไมใหเกิดการแกไข
ขอมูลในระหวางการประเมิน 
2. ในการจัดทํารูปเลมรายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง   ( Self-
Assessment Report : SAR) 
เพื่อใชสําหรับการตรวจประเมิน 
ผู ป ฏ ิบ ัต ิง า น ป ร ะ ก ัน ค ุณภา พ
การศึกษา จะตองวางแผนการ
ผล ิตร ูป เล มที ่สมบ ูรณ  เพื ่อ ให
สามารถจัดสงใหคณะกรรมการ
ตรวจประเมินลวงหนากอนการ
ประเมินอยางนอย 15 วันกอน
การประเมิน 

การติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานของหลักสูตร 
(มคอ.7)  

1)  การรายงานผลการดําเ นินงาน
หลักสูตร (มคอ.7) จะตองดําเนินการ
ใหแลวเสร็จภายใน 60 หลังสิ้นสุดป
การศึกษา และจัดสงรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตรใหมหาวิทยาลัย   

2 )  ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เน ินงานหล ักส ูตร  (มคอ .7 )  มี
หลายสวนที่จะตองใชขอมูลกลางซึ่ง
เ ป น ข อ ม ูล ที ่ห ล ัก ส ูต ร จ ะ ใ ช
ประกอบการรายงาน เช น ขอมูล
จํานวนนักศึกษา  ขอมูลจําบัณฑิตที่
สํ า เ ร ็จ กา รศ ึก ษ า  ข อ ม ูล ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพการสอน  ขอมูล
การสํารวจความพึงพอใจตาง ๆ ซึ่ง
จะมีหน วยงานหร ือผู ร ับผ ิดชอบที่
จะตองใหขอมูล และที ่ผ านมาพบ

1. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองทํา
บันทึกขอความแจงไปยัง
สาขาวิชาและกาํหนดวันเวลาใน
การจัดสงใหชัดเจน/และแจง
เตือนประธานสาขาวิชาเพื่อทราบ
เปนระยะ เน่ืองจากพบปญหา
ของการรายงานขอมูลไมครบ 
สงผลการใหแกไขรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) และ
อาจสงผลกระทบตอการรายงาน
ตอมหาวิทยาลัยฯ  ไมทัน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 
2. ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษาจะตองวางแผนการ
ติดตามขอมูลดังกลาวจาก
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
ป ญหาว า  ม ีก า ร ร า ย ง านผลกา ร
ดําเนินงานหลักสูตรไมครบถวนหรือ
ผ ิด พ ล า ด  ส ง ผ ล ใ ห ม ีก า ร แ ก ไ ข
เพิ่มเติมเกิดความลาชาในการจัดสง
มหาวิทยาลัย และรวมถึงการรับการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาที่ทํา
ใหขอมูลไมมีความสอดคลองตรงกัน
ระหวางขอมูลของสาขาวิชา คณะ 
และมหาวิทยาลัย เปนตน  
  
 
 
  
   

ผูรับผิดชอบในแตละงานไว
ลวงหนา และจัดสงใหสาขาวิชา 
เพื่อใชเปนขอมูลในการเขียน
รายงานไดอยางถูกตอง 
3 .  ในการการรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อ
ใ ช สํ า หร ับกา ร ตร วจปร ะ เ ม ิน 
ผู ป ฏ ิบ ัต ิง า น ป ร ะ ก ัน ค ุณภา พ
การศึกษา จะตองวางแผนการ
ผล ิตร ูป เล มที ่สมบ ูรณ  เพื ่อ ให
สามารถจัดสงใหคณะกรรมการ
ตรวจประเมินลวงหนากอนการ
ประเมินอยางนอย 15 วันกอน
การประเมิน 
4. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรตรวจสอบ
ข อ มู ล ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํา เนินงานหลักสูตร  (มคอ.7 ) 
กอน ท่ีนํ าส งมหา วิทยาลัยและ
คณะกรรมการประเมิน เพื่อใหมี
ข อ มูลครบถ วนและไ ม เ กิดผล
กระทบกับขอมูลสวนบุคคล  
 

การจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ สัมมนา/ฝกอบรม 
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

1) การดําเนินโครงการกรณีที่จะตอง
ใหอาจารยหรือผูเกี่ยวของเขารวมตาม
เปาหมายที่กําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 ผูปฏิบัติงานดานการประกัน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  จ ะ ต อ ง
ดําเนินการสํารวจความตองการเขา
รวมกอนดําเนินโครงการ เนื่องจาก
ที่ผานมามักพบวา อาจารยหรือ
ผูเขารวมโครงการตามเปาหมายที่
กําหนด ไมสามารถเขารวมได ดวย
เหตุผลไดแก ติดภารกิจอ่ืน  หรือ 
ไมทราบวาจะมีการดําเนินโครงการ
เปนตน  
1.2 ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา จะตองวางแผนการ
เสนอโครงการลวงหนากอนการจัด
โครงการ  อย า งน อย  1  เดือน 
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
 
 
 
 
 
 
2) การนําเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
และสามารถเบิกจายไดตามระเบียบ 
กรณีที่ มีเหตุจําเปนจะตองอบรมแบบ
ผสมผสานทั้งออนไลนและออนไซต   

เพื่อใหสามารถบริหารจัดการทั้งใน
เรื่องของคาตอบแทนวิทยากร การ
เดินทาง การเบิก-จาย ตาง ๆ ได
ทันตามระยะเวลาที่กําหนด และไม
ขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง  
2.1 เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพควรประเมินสถานการณ 
และยึดตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เร่ือง 
แนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน
ไวรัสโควิด-19 หรือโรคระบาดอ่ืน 
ๆ ด้ังน้ัน เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานท่ี
เสนอโครงการจะตองระบุใหชัดเจน 
ถึงวิธีการจัดอบรมในรูปแบบออน
ไซตและออนไลน หรือแบบ
ผสมผสานเปนตน เพื่อที่จะ
สามารถเบิกจายไดตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

การตรวจประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ
หลักสูตร 

1) กรณี ที่จะตองประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในรูปแบบออนไลน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)  กรณี ที ่จะตองร ับการประเมิน
ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า  ใ น ร ูป แ บ บ
ออนไลน และประเมินหลาย ๆ หอง
พรอมกัน  
 
 

1. เจาหนาที ่ปฏิบ ัต ิงานประกัน
คุณภาพการศึกษา จะตองมีการ
ว า ง แ ผ น เ ต ร ีย ม ค ว า ม พ ร อ ม
ลวงหนาอยางนอย 2-3 สัปดาห 
เนื ่องจากมักจะประสบป ญหา
อ ุป ก รณ ที ่ใ ช ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน
อ อ น ไ ล น  ห ร ือ  ป ญ ห า ข อ ง
คณะกรรมการประเมินภายนอก
ที่ไมมีเครื่องมือรองรับ ทําใหการ
ประ เม ินประสบป ญหาต า ง  ๆ 
เชน ไมไดยินเสียง ภาพหนาจอไม
ขึ้น เปนตน 
2. เจาหนาที ่ปฏิบ ัต ิงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอาจทําบันทึก
ขอความไปยังสํานักวิทยบริการ
เ พื ่อ ข อ ค ว า ม อ น ุเ ค ร า ะ ห
เจ าหนาที ่หรือขอความรวมมือ
เจ าหน า ที ่โสตท ัศนูปกรณของ
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
 
 
 
 
 
 
3.หลักสูตรรายงานขอมูลไมครบถวน
ตามแบบฟอรมที่กําหนด  
 
 
 
 
 

คณะ หรือ เจาหนาที่ของคณะ มี
ความรู ทางดานการจัดประช ุม
ออนไลนใหเขามาชวยเหลือเพื ่อ
การประเมินมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น และสามารถแกไขปญหา
ไดอยางรวดเร็ว 
3. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตรวจสอบการ
กรอกรายงานผลการดําเนินงาน
หลักสูตร ในระบบ CHE QA 
Online ของแตละหลักสูตรอีกครั้ง 
เพื่ อ ใหข อ มูลมีความครบถ วน 
สมบูรณตามที่กําหนด  

การตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ 

การประเมินในรูปแบบออนไลนที่อาจ
เกิดขอผิดพลาดทางเทคนิค เชน เสียง 
ภาพ หรือปญหาทางดานอุปกรณเปน
ตน  
 

1 )  ว า งแผน เตร ียมความ
พร อมล ว งหน าอย า งน อย  2-3 
ส ัป ด า ห  ร ว ม ก ับ เ จ า ห น า ท่ี
สํานักงานคณบดี หรือ สวนงาน
เพื่อแบงหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน  

2)  จัด เตร ียมอุปกรณและ
ทดสอบ ควรทําบันทึกขอความ
ขอความอนุเคราะหไปยังสํานัก
วิทยบริการฯ เพื่อขอบุคลากรทีมี
ค ว ามชํ าน าญมา ช วย  ในกา ร
ติดตั้งให เพื่อใหสามารถใชงานได
ตามวัตถุประสงค 

3) ใหทําการทดสอบเสียง
แล ะร ะบบ  ร วมก ับก รรมกา ร
ผู ตรวจประเมินล ว งหน าอย า ง
นอย 1-2 วันกอนการประเมิน 
ก ร ณ ีพ บ ว า  ป ญ ห า เ ก ิด จ า ก
กรรมการผูตรวจประเมิน ใหนํา
ป ญ ห า ที ่เ ก ิด ขึ ้น ป ร ึก ษ า ก ับ
เจาหนาที ่สํานักวิทยบริการที ่มี
ค ว า ม ชํ า น า ญ ก า ร  เ พื ่อ ข อ
คํา แนะ นําและแจ งกร รมก า ร
ผูตรวจประเมินไดดําเนินการตาม
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ข้ันตอนดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค แนวทางแกไข 
วิธีการที่เสนอแนะ และทดสอบ
ระบบรวมกันอีกครั้ง  
4) กอนเริ ่มตรวจประเมินในแต
ล ะ ว ัน  ผู ป ฏ ิบ ัต ิง า น ป ร ะ ก ัน
คุณภาพฯ จะตองมาติดตั้งและ
เตรียมความพรอมของอุปกรณ
กอนดําเนินการประเมินลวงหนา
อยางนอย 1-2 ชม.และทดสอบ
ระบบกอนการตรวจประเมินอีก
ครั้ง 

 

ขอควรระวัง 

1) ในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จะตองนําขอเสนอแนะจากการประเมิน จาก
คณะกรรมการประจําคณะ และสภามหาวิทยาลัย มาเปนแนวทางในการจัดทํา ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามระบบ
และกลไกที่กําหนด และจะตองเสนอแผนฯ ตอคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา จะตองวางแผนการจัดทําแผนดังกลาวกอนดําเนินการ 
เน่ืองจากมีประเด็นท่ีจะตองดําเนินการภายใตการบริหารงานของคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อใหแผนมีความ
สมบูรณเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะท่ีไดกําหนดไว 

2) ในการปรับปรงุคูมือ กรณีท่ีทําใบแทรก อาจทําใหผูท่ีมาปฏิบัติงานแทน หรือ ผูบริหารชุดใหม หรือ
ผูที่เก่ียวของไมทราบ อาจทําใหเกิดขอผิดพลาดในการวางแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น 
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา จะตองรวบรวมเปนรูปเลม หรือ จัดเก็บไวในแฟม 

3) การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self-Assessment Report : SAR) ซึ่งเปนรายงานผล
การดําเนินงานประจําป แตจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผูปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 

4) การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป แต
จะมีการรายงานขอมูลบางสวนที ่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยาง
เครงครัด 

5) ไมควรไวใจเครื่องมือหรืออุปกรณในหองประชุม ที่ใชสําหรับการประเมินคุณภาพแบบออนไลน 
เชน โนตบุค สายโปรเจ็คเตอร ไมค หรือ เครื่องเสียง ดังนั้น กอนที่จะรับการประเมินใหแจงเจาหนาที่โสตฯ 
ของคณะ ตรวจสอบการใชงานลวงหนา 1 วัน เพื่อไมเกิดปญหาที่จะตองแกไขในวันที่รับการประเมินฯ      
  6) การรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ.7) ในระบบ CHE QA Online ซึ่งเปนรายงานผล
การดําเนินงานประจําป แตจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ใหผูปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวน
บุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
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7) เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการกรอกขอมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR)ในระบบ CHE QA Online ซึ่งจะมีการรายงานขอมูลบางสวนที่จะเปนขอมูลเฉพาะบุคคล ดังนั้น
ผูปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาจะตองระมัดระวังเรื่องของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.2562 อยางเครงครัด 
 
3.3.2  ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุหรือพัฒนางาน 
 เม่ือทราบถึงการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ผูเขียนจึงสรุปแนวทางในการไขปญหา
และพัฒนาดังนี ้

1. ควรมีการรวบรวมปญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร เพื่อนําเสนอตอผูบริหารคณะ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง แกไข 
และพัฒนาใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึน  

2. ในการดําเนินงานในแตละเรื่องและแตละข้ันตอนของการดําเนินงานนั้น ผูปฏิบัติงานควรมี
เอกสารตัวอยางและหรือจัดทําคูปฏิบัติงานหลัก สําหรับการปฏิบัติเปนการเฉพาะ ไดแก  
2.1 เรื่อง การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ 
2.2 เรื่อง การจัดทําแผนดําเนินงาน 
2.3 เรื่อง การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
2.4 เรื่อง การติดตามและการรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
2.5 เร่ือง การรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

3. การใหคําแนะนํา หรือใหคําปรึกษา ผูปฏิบัติงานจะตองมีเอกสารที่ใชอางอิงประกอบการแนะนํา
ที่ถูกตองและเปนปจจุบัน 

4. เผยแพรขอมูลที่เก่ียวของท่ีใชอางอิงในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาผานเว็บไซต 
หรือ ระบบสารบรรณออนไลนของคณะ ท่ีสามารถดาวนโหลดและเขาไปคนหาไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และเปนขอมูลปจจุบัน 

 
 ผลจากการจัดทําคูมือ ฉบับนี้ จึงนับเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําจากงานดาน
ตางๆ  ที่ยังมีอีกมากมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางสะดวก  ราบรื่น  ปราศจากอุปสรรคท่ีจะขัดขวาง
ความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงคของการปฏิบัติหนาที่ราชการ  ผูจัดทํามีความยินดีเปนอยางยิ่งหากคูมือ
เลมน้ีจะสามารถเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานหรือเปนแนวทางในการจัดทําคูมือเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาการปฏิบัติงานตอไป 
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   ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-สกุล   เจนจิรา    แกวมณี   
วัน เดือน ป เกิด  วันศุกรท่ี 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2521 
ที่อยูปจจุบัน  112  หมู 4 ตําบลเมืองปาน อําเภอเมืองปาน จังหวัดลําปาง     
    52240 
ที่อยูที่ทํางาน  คณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  
   119 หมู 9 ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000 
ประเภทบุคลากร  - นักวิชาการศึกษา ชาํนาญการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
ตําแหนง  - รักษาการในตําแหนงหัวหนางานบริการการศึกษาและพัฒนานักศึกษา  

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
โทรศัพท  0-8176-50828  
E-mail   jenjiranan@hotmail.com 
จํานวนบุตร  2 คน (ชาย 1 คน /หญิง 1 คน )  
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) ชื่อสถาบัน 
ปที่สําเร็จ
การศึกษา 

ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต  (การบัญชี)   วิทยาลัยโยนก   2544 
อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี)  โรงเรยีนลําปางพณิชยการ 

และเทคโนโลยี 
2542 

ประวัติการทํางาน (จํานวน 24 ป ) 
ตําแหนง หนวยงาน ป พ.ศ. 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ  
(รักการในตําแหนงหัวหนางาน 
บริการการศึกษาฯ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2565- ปจจุบัน 

นักวิชาการศึกษา ชํานาญการ    
(ปฏิบัติหนาที่ตําแหนงหัวหนางาน
บริการการศึกษาฯ) 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2562- 2565 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 
(หัวหนางานบริการการศึกษาฯ)   

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

2561 -2562 

นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2553- 2561 

หัวหนางานพัสดุ  มหาวิทยาลัยโยนก 2552-2553 
เลขานุการคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยโยนก 2548-2552 
เจาหนาที่ธุรการ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยโยนก 2544-2548 
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ตําแหนง หนวยงาน ป พ.ศ. 
เจาหนาที่ธุรการ วิทยาลัยโยนก 2542-2544 
 
ประสบการณการเขารวมอบรมและการพัฒนาตนเอง 
 

วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
30 เมษายน 2564 3 ชั่วโมง การศกึษาบทเรียนหมวดการพัฒนา

ทักษะ  (Skill  Development) :
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ หัวขอ การใช 
Microsoft excel เพื่อการบริหาร
ขอมูล 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

13 มกราคม 2564 6 ชั่วโมง อบรมเกณฑการประกันคุณภาพ
การศกึษาภายใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง พ.ศ.2563 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

8 ธันวาคม 2563 3 ชั่วโมง การบริหารความเสี่ยง (Risk 
Management)      

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

วันที่ 23 สิงหาคม 
2563 

6 ชั่วโมง การขอรับการรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย:รับรู เรียนรูและ 
เขาใจ” 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

2 สิงหาคม 2563 3 ชั่วโมง การศกึษาบทเรียน 
 (Attendance Report : 
Summary) หมวดการพัฒนาองค
ความรู (Knowledge 
Development)  
หลักสูตร :: การอํานวยการ การ
ติดตามงานและการกระจายงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

30 กรกฎาคม 2563 3 ชั่วโมง การศกึษาบทเรียน  
(Attendance Report : 
Summary) หมวดการพัฒนา
สมรรถนะหลักของขาราชการพล
เรือน (Core Competency 
Development)  
หลักสูตร :: การบริการที่เปนเลิศ 
 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
พฤษภาคม 2563 3 ชั่วโมง การศกึษาบทเรียน   

(Attendance Report : 
Summary) หมวดการพัฒนาองค
ความรู (Knowledge 
Development) 2 พ.ค.2563 
หลักสูตร :: การวางแผนทางกาวหนา
ในอาชีพ 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

มกราคม 2563 3 ชั่วโมง การศกึษาบทเรียน  
(Attendance Report : 
Summary) 
หลักสูตร PC40 :: การวิเคราะห
ความจําเปนในการฝกอบรม 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

วันพฤหัสบดีท่ี 13 
กุมภาพันธ 2563 

6 ชั่วโมง อบรม พัฒนาและประเมินระบบ
บริหารจัดการสูความเปนเลิศ 
กิจกรรม “บมเพาะคุณภาพ
การศกึษาสูความเปนเลิศ”  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

มกราคม-พฤษภาคม 
2562 

3 ชั่วโมง การบริหารทรพัยากรบุคคล “การ
วางแผนทางกาวหนาในสายอาชพี” 
รุนที่ 3/2562 : 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

เมษายน-กรกฎาคม 
2562 

3 ชั่วโมง การบริหารอยางมืออาชีพ “ภาวะ
ผูนํา” (Leadership) รุนที่ 3/2562 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกส (HRD: e-
Learning)  

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน 

วันที่ 16 สิงหาคม 
2562 

6 ชั่วโมง อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ
เตรียมพรอมกาวไกลไปกับ EdPEx 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

มีนาคม 2562 3 ชั่วโมง การจัดทาํแผนปฏิบัติงาน  
(ผาน ะบบการฝกอบรมผานระบบ
เครือขายอิเล็กทรอนิกส) 

สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน  

13 กุมภาพันธ 2562 6 ชั่วโมง สัมมนาเชิงปฏิบัติการการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   

21 กรกฎาคม 2561 4 ชั่วโมง ศึกษาดูงานระบบสารสนเทศและ
สารงานสารบรรณออนไลน 

สํานักวิทยบริการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
11 มิถุนายน 2561 6 ชั่วโมง อบรมหลักเกณฑ วิธีการ ประเด็น

ปญหา และขอเสนอแนะการเขียน
ผลงานทางวิชาการ  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง   

29-30 มีนาคม 2561 12 ชั่วโมง อบรมการสรางความรูความเขาใจ
การประกันคุณภาพ QA Better 
together หัวขอ “เหลียวหลังมอง
หนา องคประกอบที่ 5 กันเถอะ” 
ณ หองประชุมจันทนผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง  

21 มีนาคม 2561 6 ชั่วโมง สัมมนาวิชาการ เรื่อง ทิศทางการ
เปดสอนหลักสูตรสายมนุษย อักษร
ศาสตร ศิลปะศาสตร ในยุคประเทศ
ไทย 4.0 ณ โรงแรมอิพีเรียล แมปง 
เชียงใหม 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

8 มีนาคม 2561 6 ชั่วโมง อบรมอบรมสรางความรูความเขาใจ
เกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 
2560 ณ หองประชุม 0935 อาคาร 
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

5-6 มีนาคม 2561 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวน
การวิเคราะหคางานเพื่อกําหนด
ระดับตาํแหนงของบุคลากรสาย
สนับสนุน” ระหวางวันที่  5-6  
มีนาคม  2561  ณ หองประชุม
อาคารโอฬารโรจนหิรัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

28-29 มิถุนายน 
2560 

12 ชั่วโมง อบรมพัฒนาบุคลากรและบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อกาวสูยุค
ประเทศไทย 4.0 : หองประชุม
โอฬารโรจนหิรัญ อาคารโอฬาร
โรจนหิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

งานงานบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

1-2 พฤษภาคม 2560 12 ชั่วโมง อบรมสรางความรูมุงสูความเขาใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา “QA 
Better  together” ในเรื่อง “การ

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
เขียนรายงานผลการดําเนินการของ 
หลักสูตร (มคอ.7) แบบพิชิต
เกณฑ”: หองประชุมจันทผา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง  

ราชภัฏลาํปาง 

31 มีนาคม 2560 6 ชั่วโมง อบรมการสรางความรูความเขาใจ
ตัวชี้วัดระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ : หองประชุม 0935 อาคาร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

23-24 มีนาคม 2560 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ “สรางคน 
สรางสมรรถนะ เพื่อสรางผลงานใน
องคกร” : หองประชุมสาํนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

สํานักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

30-31 สิงหาคม 2559 12 ชั่วโมง อบรมหลักเกณฑและวิธีการ
วิเคราะหกรอบตาํแหนงชาํนาญการ 
ชํานาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ
พิเศษ ณ หองประชุมโอฬารโรจน
ชั้น 1 อาคารโอฬารโร นหิรัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลาํปาง 

สํางานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

24-25 กรกฎาคม 
2559 

12 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรผูประเมินระดับ
หลักสูตร : หองประชุมคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 

15 กรกฎาคม 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการใช
ระบบงานฐานขอมูล CHE QA 
Online ระดับ หลักสูตร : 
หองปฏิบัติการ สาํนักวิทยบริการ  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 

13 มิถุนายน 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียน
รายงานผลการดาํเนินงานหลักสูตร 
(มคอ.7) : หองประชุม 0935 
อาคาร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

23 เมษายน 2559 6 ชั่วโมง อบรมสรางความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา “QA 
better together” : หองประชุม
จันทผา 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
18-19 เมษายน 2559 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการฝกอ รม

เทคนิคและวิธีการเขียนคูมือการ
ปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนตําแหนงที่
สูงขึ้น ณ หองประชุมเฟองฟา 
อาคารอาลัมพาง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปา  

ศูนยอบรมและการศึกษา
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

20 มีนาคม 2559 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ ตามมาตรฐานผล
การ 
 เรียนรูและการวัดประเมินผล  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

18-19 มีนาคม 2559 12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการเขียน
คูมือปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนตาํแหนงที่
สูงขึ้น : หองประชุมชั้น 2 
อาคารอลัมพาง  

ศูนยอบรมและการศึ ษา
ตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

13-17 กรกฎาคม 
2558 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการดาํเนินงานระดับ
หลักสูตรและสรางความเขาใจ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา : หองประชุมจันทผา  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 

15 สิงหาคม 2558 6 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรระบบฐานขอมูล 
CHE QA Online ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

27-30 พฤษภาคม 
2558 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
รายงานการดาํเนินงานระดับ
หลักสูตรและสรางความเขาใจ
เกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษา : หองประชุม 0935 
อาคาร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

26-27 มกราคม 2558 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนา ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.
2557 : 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง 

7-10 ธันวาคม 2557 12 ชั่วโมง เขารวมการประชุมวิชาการ
นานาชาติ “การประกันคุณภาพ

สํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
การศึกษา” ประจําปการศึกษา 
2557  

คุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)   

22 พฤษภาคม 2557 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
และการนาํเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ 

20-22 พฤษภาคม 
2556 

12 ชั่วโมง ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
มาตรฐานตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานสนับสนุนการจัด
การศึกษา ณ ปุณยมัณตรารีสอรท 
จังหวัดเชียงราย  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 

23 ธันวาคม 2556 6 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครง
รางองคการ Organization 
Profiles  เพื่อสมัครการประเมิน
คุณภาพสูความเปนเลิศ (EdPEx) : 
หองประชุมโอฬารรมย อาคาร  
โอฬารฯ  

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา กองนโยบาย
และแผน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลาํปาง 

21-23 พฤศจิกายน 
2556 

12 ชั่วโมง อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สมรรถนะและศักยภาพบุคลากร
สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง รุนท่ี 2 หองสิบสองปน
นา โรงแรมริมกกรีสอรท เชียงราย 
จังหวัดเชียงราย   

งานประชุมและพิธีการ 
สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง 

29 เมษายน 2555 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
สําหรับคณะกรรมการผูประเมิน
คุณภาพภายใน หองประชุมโรงแรม  
ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม   

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

1 มีน คม 2555 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
เรื่อง ประสบการณของผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2553และการดาํเนินงาน
การใชระบบฐานขอมูลการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
ระยะที่ 3 ของสถาบันอุดมศึกษา 
 และการดาํเนินงานการใชระบบ
ฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
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วัน เดือน ป ระยะเวลา รายการฝกอบรม/ดูงาน หนวยงาน 
3 ของสถาบันอุดมศึกษา : หอง
ประชุม โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.
เชียงใหม 

9-11 พฤศจิกายน 
2552 

12 ชั่วโมง อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
หลักสูตรขยายผล หลักสูตรท่ี 4 
ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รุนที่ 1  

สํานักงาน
คณะกรรมการก รอุดม
ศึกษา (สกอ.) 

30 กรกฎาคม 2552 6 ชั่วโมง ประชุมสัมมนา เรื่อง การพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 
ประสบการณพิเศษในการทํางาน  

ลําดับ ประสบการพิเศษในการทํางาน หนวยงาน 
1 เปนวิทยากร อบรมในหัวขอ การพัฒนางานประจําสูงานวิจัย 

Routine to Research (R2R) แกบุคลากรคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ระหวางวันท่ี 22 
กรกฎาคม 2565 และ วันที่ 4 สิงหาคม 2565  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

2 เปนกรรมการตัดสินประกวด “ชุมชนลี้ เมืองสะอาด” คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

3 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากรคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่ 21 
สิงหาคม 2563 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

4 เปนกรรมการตัดสิน LPRU SMART PROJECT ปการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันที่28 สิงหาคม  2564 

กองพัฒนานักศกึษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

5 เปนกรรมการกองทุนพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง พ.ศ.
2562- 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

6  เปนวิทยากรการเตรียมความตัวเพ่ือการทํางานแบบมืออาชีพ แก
นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลําปาง วันที่ 21 มิถุนายน 2562 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

7 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง วันท่ี 
21 พฤษภาคม  2563  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

8 เปนวิทยากรการสรางกระบวนการปฏิบัติงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์ แก
บุคลากรคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง วันที่ 21 พฤษภาคม  2563 
 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 
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ลําดับ ประสบการพิเศษในการทํางาน หนวยงาน 
9 เปนวิทยากรการวิเคราะหและประเมินคางาน แกบุคลากร        

คณะครุศาสตร 21 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

10 ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ ไดแก คณะวิทยาการจัดการ ประจําป
การศึกษา 2556 และคณะครศุาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
2557 และ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

11 ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2560 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

12 ปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ประจําปการศึกษา 2557  

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   

13 เปนผูรับผิดชอบดําเนินโครงการพัฒนาอาจารย คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2555-2561  

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง   

14 เปนคณะกรรมการบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

15 เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

16 เปนคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ของคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

17 เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ กรรมการบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

 

คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

18 เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ใหกับสาขาวิชาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ไดแก สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชานติิศาสตร  
สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชาสังคมศึกษาเปนตน 

สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
สาขาวิชานิติศาสตร  
สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา
สังคมศึกษา คณะ
มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปาง 

19 ปฏิบัติหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ ฝายพิธีการในพิธี
ประสาทปริญญาบัตร ประจําป 2550-2551 ของมหาวิทยาลัย
โยนก 

มหาวิทยาลัยโยนก 
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ความสามารถพิเศษ 
  -    สามารถใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe PageMaker, Adobe Photo Shop ได 

- สามารถใชประโปรแกรมสถิติ (SPSS) ไดเปนอยางดี 
 

รางวัลและความภาคภูมิใจ 
- เปนผูทรงคณุวุฒิในการอานผลงานเพื่อขอตําแหนงท่ีสูงข้ึนจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ  
- เขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพในวารสาร TCI จํานวน 2 เรือ่ง  
- รางวัลผูมีผลงานดีเดนในดานการบริการ ประจําป พ.ศ.2561 โดยสํานักงานคณบดี คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2560 โดยสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
- รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ดานการจัดการความรู ประเภท ผูสนับสนุนและสงเสริมการบูรณาการ

งานวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะ
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- เปนผูมีการจัดการความรูดีเดน (KM AWARD) ประจําปการศึกษา 2557 โดยสถาบันวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลผูปฏิบัติงานดีเดน ประจําป พ.ศ.2557 โดยสํานักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกิจกรรม 5 ส. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยสํานักงาน
คณบดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  

-------------------------------------------------- 
  
 
 
 


