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ค าน า 

 
คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมมาจากประสบการณ์ในการด า เนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ที่ผู้เขียนได้รับมอบหมายจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ซึ่งได้เริ่มด าเนินการเมื่อ พ.ศ.2560  จนถึงปัจจุบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และ 2557 โดยการน าข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุงหรือแก้ไข จุดแข็ง จุดอ่อน และ
ผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพิจารณาหาแนวทางใหม่ในการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  และจัดท า
แผนงาน โครงการ /กิจกรรม เพ่ือประกอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปีการศึกษาต่อไป 
เพ่ือให้ได้ผลการประเมินที่ดีขึ้น และก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร โดย
ควบคุมและก ากับ และติดตามการด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง 
ระบบก ากับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  

 
ผู้เขียนจึงได้รวบรวมเอกสาร ความรู้และประสบการณ์จากการท างานมาเขียนคู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้ขึ้น 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน  เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง และช่วยให้การบริหารงานของแต่ละหน่วยงานมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

(อิสราวัชร  เฟื่องอ่ิม) 
พฤศจิกายน  2562 
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ความเป็นมาและความส าคัญ  
โลกปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญก้าวหน้า  

ทางด้านเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตประจ าวันของมนุษย์ สิ่งที่จะทาให้มนุษย์เราอยู่รอดได้ใน
สังคมปัจจุบัน มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุกๆ ระดับ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเรื่อง
การศึกษาซึ่งเป็นรากฐานส าคัญของการด าเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน  ให้มีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขพร้อมรับกับการเปลี่ยน แปลงในทุกๆ 
ด้านสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่สองรองจากสถาบันครอบครัวที่เป็นแหล่งพัฒนาคน  ให้มีความรู้ออก       
ไปใช้ชีวิตในสังคม การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพเป็นเรื่องจาเป็นที่รัฐจะ  ต้องด าเนินการ           
โดยจะต้องให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่ประชาชน เพ่ือท าให้ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่าง
เต็มที ่รู้จักคิดวิเคราะห์ รู้จักแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถปรับตัวให้
ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว มีจริยธรรม คุณธรรม รู้จักพ่ึงตนเองและสามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งถ้าสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนสามารถด าเนินการตามเป้าหมายดังกล่าวได้บรรลุ 
คือ การให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภาย  ใน เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 : 
มาตรา 48) และให้มีการประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก 5 ปี    
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ด าเนินการ (พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 : มาตรา 49)  

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาไทยตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 มาตรา 
47 ประกอบด้วย 2 ระบบ คือ 1. ระบบการประกันคุณภาพภายใน และ 2. ระบบการประกันคุณภาพภายนอก 
กระบวนการประกันคุณภาพภายใน ระบบการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระบบการประเมินผล และการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเองหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแล สถานศึกษานั้น (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 : มาตรา 4) สถานศึกษาจะต้องพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารและการปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงหลักการและกระบวนการดังต่อไปนี้ 1.หลักการส าคัญของ
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษามี 3 ประการ คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
2543 : 11) 1.1 จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า โดยเป้าหมายส าคัญอยู่ที่ 
การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน 1.2 การที่จะด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามข้อ 1.1 ต้องท าให้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและ การท างานของบุคลากรทุกคนใน
สถานศึกษาไม่ใช่เป็นกระบวนการที่แยกส่วนมาจากการ ด าเนินงานตามปกติของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา
จะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติ การที่มีเป้าหมายชัดเจน ท าตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพัฒนา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบที่มีความโปร่งใสและมีจิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 1.3 การ
ประกันคุณภาพเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากร
อ่ืนๆ ในสถานศึกษาโดยในการด าเนินงานจะต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ
หน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลพัฒนาปรับปรุง 
ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ 



 

เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 2. กระบวนการการประกันคุณภาพภายใน
ตามแนวคิดของการประกันคุณภาพมี 3 ขั้นตอน คือ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 7) 
2.1 การควบคุมคุณภาพ เป็นการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้
เข้าสู่มาตรฐาน 2.2 การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ และติดตามผลการด าเนินงานของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด 2.3 การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
โดยสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ และระดับกระทรวง 3. กระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารที่เป็นกระบวนการครบวงจร  (PDCA) ประกอบด้วย     
4 ขั้นตอน คือ 3.1 การร่วมกันวางแผน (Planning)  3.2 การร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Doing)  3.3 การร่วมกัน
ตรวจสอบ (Checking)  3.4 การร่วมกันปรับปรุง (Action)  

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และ 2557 เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน โดยได้ก าหนดเหตุผลและ
ความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภารกิจหลักท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ
มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ ดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบันมีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษา 
ในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ e 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร และระดับคณะ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประกันและเพ่ีอให้งานประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะมีระบบและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ได้ถูกต้อง
ตามหลักเกณฑ ์และเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด  

 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ  

1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนของงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  

2. เพ่ือให้หน่วยงานมีคู่มือการมือปฏิบัติงานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน  

3. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติงานใหม่ ให้สามารถศึกษางานขั้นตอนการท างาน
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วจากคู่มือปฏิบัติงาน  

4. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละครั้ง  
5. เพ่ือให้การบริหารงานของหน่วยงานด าเนินการอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 



 

ขอบเขตงานประกันคุณภาพการศึกษา  
1. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษา ตั้งแต่การน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ มาจัดท า
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผลและมี
ประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จนถึงขั้นตอนการติดตามการจัดท ารายงายการประเมินเมินตนเองระดับหลักสูตร และ
รวบรวมจัดท ารายงายการประเมินเมินตนเองระดับคณะ  

2. จัดประชุม อบรมสัมมนา และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
รวมทั้งจัดประชุมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย และจัดท าสรุปผลโครงการ / กิจกรรมงานประกัน  

3. จัดท าสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรและคณะ เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
และระดับคณะ  

4. รวบรวม ติดตาม ข้อมูล รายองค์ประกอบจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ  

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองส่วนน า และส่วนสรุป และจัดเตรียมเอกสาร  
6. จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
7. ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในรูปไฟล์ และในรูปเอกสารเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
8. ประสานงานการลงข้อมูลรายงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA 

SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE Systems ในระดับหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการลง
ข้อมูลในระบบ และตรวจเช็คผลคะแนน เพ่ือเชื่อมโยงเป็นข้อมูลในระดับคณะต่อไป  

9. ประสานงานการลงข้อมูลรายงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งลงข้อมูลรายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE 
ในระดับคณะ  

10. ประสานงาน และให้ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ กับสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ภาพภาพที่ 1 โครงสร้างองค์กร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

โปรแกรมวิชา 

1. รัฐประศาสนศาสตร ์

2. นิติศาสตร ์

3. การพัฒนาสังคม 

4. ภาษาอังกฤษ  
5. วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์

6. ภาษาไทย 
7. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร ์

8. ภูมิสารสนเทศ 

9. ภาษาจีน 

10. ดนตรีศึกษา 

กลุ่มวิชา 

1. กลุ่มนาฏศลิป์และการละคร 

2. กลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 
 

ศูนย ์

1. ศูนย์สารสนเทศทางภูมศิาสตร์ (GIS) 

2. ศูนย์คอมพิวเตอร์คณะ 

3. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

4. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย 
การเมืองการปกครอง และการวิจยั
ทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ห้องสมุดคณะ/ห้องสมุดกฎหมาย 

6. ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทใน
สถานศึกษา 

7. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนท้องถิ่นด้านประชาธิปไตย 

 

 

 

ส านักงานคณบดี 

1. งานสารบรรณ 
2. งานเลขานุการ 
3. งานการเจ้าหน้าท่ี 
4. งานการเงินและพัสด ุ
5. งานนโยบายและแผน 
6. งานบริการจัดการเรยีนการสอน 
7. งานการประชุม 
8. งานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ 
9. งานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 



 

ภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจ าคณะ คณบดี 
 

คณะกรรมการบริหารคณะ 
 

คณะกรรมการอ านวยการคณะ 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

และวางแผนพัฒนา 
 

รองคณบดี 
ฝ่ายวิชาการและวิจัย 

 

รองคณบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ 

 และศิลปวัฒนธรรม 

 

หัวหน้าส านักคณบดี 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. จัดท ารายงานประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
3. จัดท ารายงานการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายใน 
4. จัดท ารายงานการประเมินคณุภาพ

การศึกษาภายนอก (สมศ.) 
5. จัดระบบและควบคุมการลงข้อมูล 

CHE QA Online 
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

1. งานวชิาการและบริการวชิาการ 
2. งานจัดท าวารสารพิกุล 
3. งานจัดระบบควบคุมภายใน 
4. งานจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
5. งานพฒันาทักษะทางภาษาและ

วิเทศสัมพันธ ์
6. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 
 

 

 

1.  งานวิจัย 

1. งานกิจการและพัฒนา
นักศึกษา 

2. งานบริการวิชาการ 
3. งานท านบุ ารุงศลิปะและ

วัฒนธรรม 
4. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

 
 

 

1. งานบริหารส านักงานคณบด ี
2. งานวางแผนพัฒนาและ

งบประมาณ 
3. งานบริหารและพฒันา

บุคลากร 
4. งานติดตามตรวจสอบและ

ประเมินผลงานผูบ้ริหาร 
5. อ่ืนๆ ที่คณบดีมอบหมาย 

อธิการบด ี



คณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด 
คณบดี 

อาจารย์ ดร.โอกามา  จ่าแกะ 

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 

และวางแผนพัฒนา 

อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 
 

 

อาจารย์ฤทธิรงค์   เกาฏีระ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

บริการวิชาการและศิลปวัฒนธรรม 
 

อาจารย์ชุติมา  สังวรินทะ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 

 



 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติาลวรรธก์ 
ประธานโปรแกรมวิชา 
รัฐประศาสนศาสตร์ 

อาจารย์ปาริชาติ  สายจันด ี
ประธานโปรแกรมวิชา 

นิติศาสตร์ 

อาจารย ์ดร.สรุศักดิ์  บุญเทียน 
ประธานโปรแกรมวิชา 

การพัฒนาสังคม 

อาจารย์ ดร.กมลวัฒน์  ภูวิชิต 
ประธานโปรแกรมวิชา

ภาษาอังกฤษ 

อาจารย์จริพงศ์  ยืนยง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป ์
 

อาจารย์ ดร.อภิญญา  จอมพิจิตร 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ภาษาจีน 

รองศาสตราจารย์อรณุลักษณ์  รัตนพันธุ์ 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์

และสารสนเทศศาสตร์ 
และสารสนเทศศาสตร์ 

อาจารย์ประภสัสรา  ห่อทอง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ภาษาไทย 

อาจารย์ ดร.สภุาสพงษ์  รู้ท านอง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ภูมิสารสนเทศ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์มุทติา นาคเมือง 
ประธานโปรแกรมวิชา 

ดนตรีศึกษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธ์ิหรรษา 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย์  วงศ์ค าจันทร ์
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา 

 



 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานและต าแหน่ง  
1. วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจ าปี

การศึกษา ตั้งแต่การน าผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ มาจัดท า
แผนปรับปรุงการด าเนินงาน และจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพ่ือปรับปรุงการการด าเนินงานให้เกิดสัมฤทธิผล
และมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น จนถึงขั้นตอนการติดตามการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร และ
รวบรวมจัดท ารายงายการประเมินตนเองระดับคณะ  

2. จัดประชุม อบรมสัมมนา และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม  ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
รวมทั้งจัดประชุมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ทั้งภายใน และภายนอก
มหาวิทยาลัย และจัดท าสรุปผลโครงการ/กิจกรรมงานประกัน  

3. จัดท าสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจ ที่ใช้ประกอบการเขียนรายงานการประเมินตนเองของ
หลักสูตรและคณะ เพ่ือใช้เป็นเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ  

4. รวบรวม ติดตาม ข้อมูล รายองค์ประกอบจากผู้รับผิดชอบ เพ่ือจัดท าเอกสารรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับคณะ  

5. จัดท ารายงานการประเมินตนเองส่วนน าและส่วนสรุป และจัดเตรียมเอกสาร  
6. จัดท ารายงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  
7. ติดตาม รวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในรูปไฟล์ และในรูปเอกสารเพ่ือเป็นเอกสารประกอบการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในระดับหลักสูตร และระดับคณะ  
8. ประสานงานการลงข้อมูลรายงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA 

SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE Systems ในระดับหลักสูตร และตรวจสอบความถูกต้องของการลง
ข้อมูลในระบบ และตรวจเช็คผลคะแนน เพ่ือเชื่อมโยงเป็นข้อมูลในระดับคณะต่อไป  

9. ประสานงานการลงข้อมูลรายงาน และเอกสารหลักฐานอ้างอิง รวมทั้งลงข้อมลูรายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ในระบบ DOCUMENTS QA SYSTEM และในระบบ CHE QA ONLINE 
ในระดับคณะ  

10. ประสานงาน และให้ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะ กับสานักประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง  

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน  

บทบาทหน้าที ่(ของต าแหน่ง) : รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการประสานงาน ก ากับติดตาม ด าเนินงาน รวบรวมข้อมูล และ
จัดท ารายงาน เพ่ือน าเสนอหน่วยงานต่อไป  
 
 
 
 
 



 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้ตระหนักถึงความส าคัญของ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นว่า การประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับ
หลักสูตรและคณะขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานประกันทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะ และเพ่ีอ
ให้งานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรและคณะมีระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
1. ขั้นการวางแผน (P) : เริ่มกระบวนวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินของ
ปีก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน 
 

     1.1 การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  
          - รับมอบนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
          - ศึกษากรอบการด าเนินงานตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. กพร. TQA และ AUN-QA  
          - ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามมาตรฐาน สกอ. สมศ. กพร. TQA และ AUN-QA ระดับหลักสูตร                  
และคณะ  
          - ทบทวนตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมเอกลักษณ์ของหน่วยงาน / จัดท าคู่มือปฏิบัติการระดับหลักสูตรและคณะ  
          - ทบทวน / จัดทานโยบายและแนวดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจาปีการศึกษา  
             - ทบทวนผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพของหน่วยงาน  
             - ทบทวนวิธีการควบคุม / ตรวจสอบ / ประเมินโครงการ / กิจกรรม  
             - ทบทวนแผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยงของผลการประเมินของหน่วยงานกับแผนกลยุทธ์  
             - ทบทวน / จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  
         - ทบทวนแผนปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  
            - ทบทวนแผนปรับปรุงคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา  
         - ทบทวนปรับปรุงแบบรายงานการประเมินตนเอง  
            - ส ารวจและแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  
            - จัดท าประกาศนโยบายและแนวด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  
            - จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  
            - ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือวางแผนในการด าเนินงานประกันคุณภาพ จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และจัดท าเอกสารหลักฐานอ้างอิง 
 

     1.2 การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรของคณะ  
           - ประสานการจัดท าโครงการและเสนอขออนุมัติงบประมาณประจ าปี  
           - จัดอบรม / บรรยาย / ประชุม / กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
           - จัดโครงการ / กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ  
           - จัดท าเอกสาร รับข้อมูลข่าวสารการประกันคุณภาพการศึกษา  
           - เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมในช่องทางต่างๆ เช่น Website บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ขั้นการด าเนินงานและเก็บข้อมูล (D) : การด าเนินงานและเก็บข้อมูลผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา 
(เดือน มิ.ย. - พ.ค. ของปีถัดไป)  
 
     2.1 จัดประชุมคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในแต่ละปีการศึกษา  
          - ประชุมเตรียมความพร้อมหลังรับการตรวจประเมิน เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะคณะกรรมการ และวางแผนการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะต่อไป  
          - ประชุมก ากับติดตามการด าเนินงานระหว่างปีการศึกษา เพ่ือเป็นการก ากับติดตามการด าเนินงานของ
หลักสูตรเป็นระยะๆ  
          - ประชุมเตรียมพร้อมรับการตรวจประเมิน  
          - ประชุมก ากับติดตามการเขียนรายงานการประเมินตนเองหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือให้การเขียนรายงานเสร็จ
เป็นรูปเล่มพร้อมส่งคณะกรรมการตามก าหนดระยะเวลาต่อไป 
  
     2.2 แจ้งโปรแกรมวิชารวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทา SAR ระดับโปรแกรมวิชา (เลขานุการตรวจประเมินหลักสูตร)  
          - ประสานงานรวบรวมข้อมูล การเตรียมการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
          - ท าหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
          - แจ้งโปรแกรมวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร  
          - โปรแกรมวิชาจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมส่งคณะกรรมการประเมิน  
 
     2.3 เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท า SAR ระดับคณะ  
          - เก็บรวบรวมเอกสารประกอบตั้งแต่ มิ.ย.-พ.ค. ปีถัดไป  
          - จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
          - แจ้งการจัดท า และติดตามรวบรวมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จากผู้รับผิดชอบ  
          - ติดตามรวบรวมเอกสารหลักฐานอ้างอิง  
          - จัดท าเอกสารหลักฐานอ้างอิงในส่วนที่รับผิดชอบ  
          - จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
          - ประชุมคณะกรรมการสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเองระดับโปรแกรมวิชาสู่คณะ  
          - แก้ไขและจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ์เพื่อเตรียมส่งคณะกรรมการประเมิน  
          - จัดเตรียมเอกสารประกอบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตามรายองค์ประกอบ เพ่ือเตรียมรับการตรวจ
ประเมิน  
          - สแกนเอกสารเอกสารหลักฐานประกอบ รายองค์ประกอบ เพ่ือเตรียมลงข้อมูลในระบบ DOCUMENTS QA 
SYSTEM และระบบ CHE QA Online System ต่อไป  
 
 
 
 
 

 



 

3. ขั้นการด าเนินการประเมินคุณภาพ ( C ) : ระดับหลักสูตรและคณะ  
     3.1 ขั้นการด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร  
         - แจ้งโปรแกรมวิชาติดต่อคณะกรรมการเพื่อเป็นผู้ตรวจประเมินแต่ละหลักสูตร  
         - จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาให้ส านักประกันท าหนังสือเชิญ  

           - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน จองรถ จองตั๋วเครื่องบิน ติดต่อจองที่พัก  
           - จัดท าบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน  
           - จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ (เลขานุการโปรแกรม)  
           - จัดเตรียมเอกสาร และสถานที่ในการรับตรวจประเมิน (เลขานุการโปรแกรม)  
 

       3.2 ขั้นการด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับคณะ  
       เตรียมพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน/ภายนอกดังนี้  
               - ติดต่อคณะกรรมการมาเป็นผู้ตรวจประเมินภายใน  
           - จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาให้สานักประกันท าหนังสือเชิญ  
           - ประมาณการค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน จองรถ จองตั๋วเครื่องบิน ติดต่อจองที่พัก 
           - จัดท าบันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม และขออนุญาตยืมเงิน  
               - จัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้คณะกรรมการ  
           - จัดเตรียมเอกสารประกอบการประเมิน และสถานที่ในการรับตรวจประเมิน  
              - กรณีคณะกรรมการมีการแก้ไข/เพ่ิมเติม ข้อมูลกรณีหลังคณะกรรมการประเมินส่ง ภายใน 7 วัน  
          - ประสานงานการลงบันทึกข้อมูล พร้อมบันทึกข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) รายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐานอ้างอิง ลงในระบบ DOCUMENTS QA SYSTEM และผ่านระบบ CHE QA Online 
System  
         - จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้มหาวิทยาลัย  
         - น าเสนอSAR / ผลการประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย / น าเสนอผ่าน website เพ่ือให้สาธารณชนรับทราบ  
 

    4. ขั้นวางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุง (A) : จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ระดับคณะ และหลักสูตร (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประจ าคณะ) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป 
หรือจัดโครงการพัฒนางานตามข้อเสนอแนะ  
          - บันทึกน าเสนอผลการประเมิน SAR และข้อเสนอแนะ ให้คณบดี รองคณบดี ประธานโปรแกรมวิชา และ
ผู้รับผิดชอบ พร้อมขอข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
ในการตรวจประเมินภายในประจ าปีการศึกษา เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป  
          - จัดท าแผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะในการประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับคณะ  
         - น าเสนอผลการประเมิน SAR และข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจ า
คณะ  
         - บันทึกมอบหมายงานตามแผนการปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอของบประมาณ เพ่ือจัดท าโครงการ / กิจกรรมพัฒนางานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ต่อคณบดี รองคณบดี ประธาน  
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