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คู่มือการปฏิบัติงานการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

 

1. วัตถุประสงค์ 

 1.1 เพ่ือให้คณะวิทยำกำรจัดกำรมีคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษร ที่แสดงถึง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนของกระบวนกำรกำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ในรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.2 เพ่ือเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรท ำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำร
ท ำงำนเป็นมืออำชีพ และใช้ประกอบกำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ในรูปแบบกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 เพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้ปฏิบัติงำนในกระบวนกำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ในรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำมำรถปฏิบัติงำนให้มีควำมสอดคล้องกับเกณฑ์
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่ก ำหนดไว้
โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

2. ขอบเขต 

 คู่มือกำรปฏิบัติงำนนี้ ครอบคลุมกระบวนกำรกำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
ในรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่ขั้นตอนก่อนกำรตรวจประเมิน มีดังนี้ กำร
รับทรำบข้อก ำหนดและรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในจำกมหำวิทยำลัย กำรพิจำรณำเลือก
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ กำรจัดเตรียมและจัดส่งข้อมูลต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง กำรจัดเตรียมและติดต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย กำรจัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้อง กำรจัดเตรียมสถำนที่ และกำรวำงแผนและจัดเตรียมระบบ
ตรวจประเมินผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนระหว่ำงกำรตรวจประเมิน มีดังนี้ กำรจัดเตรียมระบบตรวจประเมิน
ออนไลน์และกำรเฝ้ำสังเกตระบบ (Monitoring) กิจกรรมตรวจประเมินผ่ำนระบบออนไลน์ กำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย กำรสรุปผลกำรประเมิน จนถึงขั้นตอนภำยหลังกำรตรวจประเมิน มีดังนี้ กำรจัดท ำรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (CAR) กำรบันทึกข้อมูลผ่ำนระบบ CHEQA 3D Online กำรจัดท ำแผนพัฒนำตำม
ข้อเสนอแนะ รวมถึงรำยงำนผลกำรตรวจประเมินต่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติงำนให้กับบุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนเกี่ยวข้องกับกำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
 
 
 



[2] 

 

3. ค าจ ากัดความ 

3.1 การประกันคุณภาพการศึกษา หมำยถึง กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพตำม
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแต่ละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบระบบ
กำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำที่สถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำและสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสำธำรณชนว่ำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และ
บรรลุเป้ำประสงค์ของหน่วยงำนต้นสังกัดหรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแล 

3.2 การประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หมำยถึง กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรมกำรประชุมออนไลน์เป็นตัวกลำงในกำรเชื่อมโยงแต่ละคนให้สำมำรถ
สนทนำโต้ตอบกันทันทีทันใด (Real-time) และสำมำรถแชร์หน้ำจอหรือเนื้อหำที่ต้องกำรให้ผู้ร่วมประชุมใน
ระบบสำมำรถมองเห็นได้  

3.3 คณะกรรมการตรวจประเมินภายคุณภาพในระดับคณะ หมำยถึง ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ในต ำแหน่ง ประธำน และกรรมกำร 

3.4 เลขานุการ หมำยถึง ผู้ปฏิบัติหน้ำที่ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ในต ำแหน่ง 
 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการรับตรวจประเมินคุณภาพ 

อธิการบดี  มีหน้ำที่ อนุมัติกำรขออนุญำตจัดกิจกรรมและขอใช้งบประมำณในกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ 

รองอธิการบดี มีหน้ำที่ พิจำรณำข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ อำทิ คุณสมบัติกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพระดับคณะ อนุมัติรหัสงบประมำณ อนุมัติกิจกรรมและกำรใช้
งบประมำณ อนุมัติใบยืมเงิน  

คณบดี/รองคณบดี  มีหน้ำที่  ประชุมวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรตรวจประเมิน 
พิจำรณำรำยละเอียดและคุณสมบัติกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับคณะ และเป็นตัวแทนผู้บริหำรให้สัมภำษณ์ข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพใน
ระดับคณะ 

คณะกรรมการตรวจประเมิน มีหน้ำที่ ตรวจประเมินคุณภำพ ตรวจเอกสำรหลักฐำน สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้คะแนนผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
และให้ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

เลขานุการ/ผู้ช่วยเลขานุการ มีหน้ำที่ ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน บันทึกข้อมูลตำมองค์ประกอบกำรตรวจประเมินและข้อมูลกำร
สัมภำษณ์ พร้อมจัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ มีหน้ำที่ สนับสนุนกิจกรรมในกระบวนกำรกำรรับตรวจประเมินภำยในระดับ
คณะ ในขั้นตอนกำรเตรียมกำรก่อนตรวจเยี่ยม กำรด ำเนินกำรระหว่ำงกำรตรวจ
เยี่ยม และกำรด ำเนินกำรภำยหลังกำรตรวจเยี่ยม อำทิ กำรจัดหำรำยชื่อผู้
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ประเมินภำยใน ตรวจสอบให้คุณวุฒิและคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินระดับคณะให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด กำรติดต่อประสำน และ
เตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือให้ข้อคิดเห็นด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กำรจัดเตรียมข้อมูล กำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำน กำรบันทึกข้อมูลลงในระบบ 
CHEQA 3D Online และเชื่อมโยงเอกสำรผ่ำนระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพน ำเสนอ
คณะกรรมกำรประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ อีกทั้งกำร
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

เจ้าหน้าที่ประจ าคณะ มีหน้ำที่ สนับสนุนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ อำทิ กำรจัดเตรียมอุปกรณ์และสถำนที่ 
กำรจัดเตรียมอำหำร กำรถ่ำยภำพ กำรดูแลระบบกำรประชุมออนไลน์ รวมทั้ง 
กำรติดต่อประสำนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กำรจัดเตรียมเอกสำร และกิจกรรมอ่ืนๆ 
ตำมควำมเหมำะสม 

5. การตรวจเอกสาร 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  2 พ.ศ. 2545 หมวด 6 
“มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” มำตรำ 48 ก ำหนดให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำต้องจัด
ให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำน
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในและเปิดเผยต่อสำธำรณชน เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก และสอดคล้องกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ข้อ 3 ที่ก ำหนดให้สถำนศึกษำแต่ละแห่งจัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละ
ระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พร้อมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำ
กำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ่งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว้ จัดให้
มีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร  เพ่ือพัฒนำสถำ
ศึกษำให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดส่งรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง  ให้แก่หน่วยงำนต้นสังกัด
หรือหน่วยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำเป็นประจ ำทุกปี” 

คณะวิทยำกำรจัดกำร ได้ด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำย ในระดับคณะ ตำมคู่มือกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ.2562 และมีกำรจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในระดับคณะ เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำมีมำตรฐำนคุณภำพที่ครอบคลุมด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน กำรวิจัย
และนวัตกรรม กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย และกำรบริหำรจัดกำร 
ตำมอัตลัษณ์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร โดยเน้นควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสำมำรถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ เพ่ือให้
บรรลุเป้ำหมำยส ำคัญ คือ กำรจัดกำรศึกษำเพ่ือให้ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำมีคุณลักษณะของคนไทยที่
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติ และเป็นก ำลังส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไทยสู่ควำมมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังภำพ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

 
 

ภำพที่ 1 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
(ท่ีมา : คูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ.2562, น.218) 
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ภำพที่ 2 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (ต่อ) 
(ท่ีมา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ.2562, น.219) 
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ภำพที่ 3 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (ต่อ) 
(ท่ีมา : คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร พ.ศ.2562, น.220) 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

 ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำน หรือผังงำน (Work Flow) คือ รูปภำพหรือสัญลักษณ์ ที่ใช้เขียนแทนขั้นตอน 
ค ำอธิบำยข้อควำม หรือค ำพูดที่ใช้ในกิจกรรมปฏิบัติงำน เพรำะกำรน ำเสนอขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน ให้เข้ำใจ
กันระหว่ำงผู้เกี่ยวข้องด้วยค ำพูดหรือข้อควำม ท ำได้ยำกกว่ำเมือใช้รูปภำพหรือสัญลักษณ์  ก ำหนดขึ้นโดยสถำบัน
มำตรฐำนแห่งชำติอเมริกำ (The American National Standard Institute : ANSI) ไว้เป็นมำตรฐำน เป็นที่สื่อ
ควำมหมำยเข้ำใจตรงกัน 
 

สัญลักษณ์ ชื่อเรียก ความหมาย 

 จุดเริ่มต้น (Start) / 
 จุดสิ้นสุด (Stop) 

ใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร 

 
รับข้อมูล และ แสดงผลข้อมูล ใช้สัญลักษณ์ส ำหรับกำรแสดงผลและกำรรับค่ำ 

 
 

กำรปฏิบัติงำนกิจกรรม (Process) ใช้เป็นสัญลักษณ์กิจกรรมและกำรปฏิบัติงำน 

 
 

กำรตัดสินใจ (Decision) กำรตัดสินใจ เช่น กำรตรวจสอบ กำรอนุมัติ 

 
 เอกสำร (Document) ใช้เป็นสัญลักษณ์แสดงเอกสำร 

 
ลูกศร (Flow Line) 

ใช้เป็นตัวน ำเส้นทำงกำรไหลของขั้นตอน หรือกำร
เคลื่อนไหวของงำน 

 
 

จุดต่อร่วม (Summing) 
กำรแสดงจุดต่อร่วมแสดงกำรรวมข้อมูล 
(Summing) 
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6.1 กระบวนการการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในรูปแบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ (ภาพรวม) 
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6.1.1 กระบวนการรับทราบแนวทางการตรวจประเมิน 
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6.1.2 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
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6.1.3 กระบวนการจัดหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
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6.1.4 กระบวนการพิจารณาและค านวณค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 
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6.1.5 กระบวนการจัดท าค าสั่งและออกหนังสือเชิญ 
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6.1.6 กระบวนการเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 
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6.1.7 กระบวนการด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน 
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6.1.8 กระบวนการด าเนินการภายหลังการตรวจประเมิน 
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7. ขัน้ตอนการปฏิบัติงานในการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ในรูปแบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะวิทยาการจัดการ 

7.1 กระบวนการรับทราบแนวทางการตรวจประเมิน หลังจำกที่งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พิจำรณำและทบทวนกำรด ำเนินงำนในด้ำนกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำในรอบปีที่ผ่ำนมำ และได้ก ำหนดแนวทำงในกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในรอบปีปัจจุบัน  
มีข้ันตอนดังนี ้
 (1) มหำวิทยำลัยแจ้งรำยละเอียดแนวทำงกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ  โดยท ำบันทึก
แจ้งรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 25xx ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน 
อำทิ คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สถำบัน และกอง ผ่ำนระบบ e-Office 

(2) คณะกรรมกำรประกันคุณภำพของคณะ ศึกษำรำยละเอียด รูปแบบกำรตรวจประเมิน ขั้นตอนกำร
รับตรวจประเมิน รำยละเอียดกำรพิจำรณำคุณสมบัติของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
รวมถึงพิจำรณำคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติหน้ำที่เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำรตรวจประเมินระดับคณะ 

(3) ประชุมเพ่ือถ่ำยทอดรำยละเอียดสู่ผู้ที่ เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินกำรรับตรวจประเมิน  เพ่ือชี้แจง
รำยละเอียดต่ำงๆ ให้แต่ละฝ่ำยทรำบขอบเขตในกำรปฏิบัติงำน 

 
7.2 กระบวนการพิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ตรวจประเมิน  เป็นกระบวนกำรพิจำรณำรำยชื่อผู้

ประเมิน โดยคณะจะพิจำรณำและเลือกรำยชื่อผู้ประเมินคุณภำพมำก่อนในเบื้องต้น แล้วจัดส่งรำยชื่อดังกล่ำวให้
งำนมำตรฐำนพิจำรณำคุณสมบัติอีกครั้ง มีข้ันตอนดังนี้ 

(1) งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ ก ำหนดรำยละเอียดและคุณสมบัติกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะคณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ ตำมคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ.2562 แต่ในกรณีสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ยังไม่
คลี่คลำยและไม่สำมำรถตรวจประเมินในที่ตั้งได้ มหำวิทยำลัยจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรประเมิน ระดับคณะ  
เป็นกำรประเมินแบบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำแบบ 1 กลุ่ม รำยละเอียด
ดังนี้ 

1. ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในพร้อมกัน 6 หน่วยงำน (คณะครุศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์  คณะวิทยำกำรจัดกำร คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  และ   
คณะพยำยำลศำสตร์) โดยมีคณะกรรมกำรชุดเดียวกัน (จ ำนวน 6 คน) ซึ่งให้แต่ละคณะเสนอชื่อคณะกรรมกำร
มำยังส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพิจำรณำคัดเลือกผู้ประเมินร่วมกัน 
        คณะกรรมกำรประเมินระดับคณะวิชำหรือหน่วยงำนเทียบเท่ำ มีคุณสมบัติดังนี้ 
       2. มีกรรมกำรประเมินฯ อย่ำงน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนำดของคณะวิชำหรือ หน่วยงำน
เทียบเท่ำ 
     3. ประธำนคณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ขึ้นบัญชีประธำน
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (คปภ.) จ ำนวน 1 คน 
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     4. คณะกรรมกำรประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจำกภำยนอกสถำบันที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (คปภ.) จ ำนวน 4 คน 
  5. เลขำนุกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร จ ำนวน 5 คน 

(2) คณะฯ สรรหำรำยชื่อผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ที่ขึ้นบัญชีผู้ประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (คปภ.) เข้ำถึงโดย 
https://drive.google.com/open?id=114JpaTClGA62mnEoVtGP1jB9zVyMFKsG  

(3) ผู้บริหำรคณะหรือคณะกรรมกำรประกันคุณภำพของคณะ พิจำรณำและคัดเลือกผู้ประเมินที่มี
คุณสมบัติตรงกับที่ก ำหนด (ยังไม่ต้องติดต่อหรือทำบทำมผู้ประเมิน) 

(4) บันทึกรำยละเอียดประเมินคุณภำพภำยในตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด เพ่ือจัดส่งให้งำนมำตรฐำนและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(5) จัดส่งรำยชื่อผู้ประเมินให้งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ พิจำรณำตรวจสอบควำม
ถูกต้อง 

(6) งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ พิจำรณำคุณสมบัติผู้ประเมิน ถ้ำคุณสมบัติตรงตำมที่
ก ำหนด ให้คณะด ำเนินกำรประสำนทำบทำมผู้ประเมินทำงวำจำในขั้นตอนที่ 7 หำกคุณสมบัติไม่ผ่ำน ให้คณะ
พิจำรณำและจัดส่งรำยชื่ออีกครั้ง โดยด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 

(7) คณะวิทยำกำรจัดกำรติดต่อทำบทำมผู้ประเมินทำงวำจำ ว่ำสะดวกเป็นผู้ตรวจประเมินระดับคณะ 
ตำมวันเวลำที่ก ำหนดหรือไม่ ถ้ำกรรมกำรตอบรับเป็นคณะกรรมกำร ให้ด ำเนินกำรในขั้นตอนที่ 8 แต่หำก
กรรมกำรไม่ตอบรับ ให้คณะพิจำรณำและจัดส่งรำยชื่ออีกครั้ง โดยด ำเนินกำรตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2 ถึง 6 

(8) ยืนยันข้อมูลและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพ่ือใช้ส ำหรับกำรจัดท ำหนังสือเชิญผู้ประเมิน และ
วำงแผนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ฯลฯ ต่อไป 

 
7.3 กระบวนการจัดหาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสัมภาษณ์ให้ข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
(1) รับทรำบข้อมูลกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเภทหรือกลุ่มผู้ให้ข้อมูล จ ำนวนที่ต้องกำร วันที่

และช่วงเวลำในกำรสัมภำษณ์ 
(2) คณะด ำเนินกำรจัดหำรำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ผู้บริหำรคณะ  ตัวแทนประธำนโปรแกรม 

ตัวแทนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ผู้ใช้บัณฑิตภำคเอกชน รำชกำร และ
รัฐวิสำหกิจ  ตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน  ตัวแทนศิษย์เก่ำ  ผู้รับบริกำรตำมพันธกิจ  บุคลำกรสำยสนับสนุน 

(3) ติดต่อประสำนตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ว่ำสำมำรถมำร่วมกิจกรรมในช่วงวันเวลำที่ก ำหนดได้
หรือไม ่

(4) สรุปรำยชื่อและข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมแบบฟอร์มที่ก ำหนด 
(5) จัดส่งรำยชื่อให้งำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือวำงแผนในกำรจัดเตรียม

ค่ำตอบแทน 
(6) จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

https://drive.google.com/open?id=114JpaTClGA62mnEoVtGP1jB9zVyMFKsG
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7.4 กระบวนการพิจารณาและค านวณค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน 
(1) สรุปรำยกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรับตรวจประเมินของคณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะรวบรวมจัดส่งข้อมูล

รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจประเมิน รำยชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยทำงมหำวิทยำลัยจะค ำนวณค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น 
และด ำเนินกำรยืมเงินมำให้คณะอีกที  

หมายเหตุ กำรตรวจประเมินในรูปแบบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะไม่สำมำรถเบิกจ่ำยค่ำอำหำรและ
ค่ำอำหำรว่ำง ดังนั้น จึงมีเพียงค่ำตอบแทนของกรรมกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ต้องด ำเนินกำรเบิกจ่ำย 

(2) จัดส่งข้อมูลค่ำใช้จ่ำยให้หน่วยงำนระดับมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
(3) มหำวิทยำลัยพิจำรณำและตรวจสอบข้อมูลว่ำมีควำมถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ถ้ำยังไม่ครบ จะตีกลับ

ให้ทำงคณะไปปรับแก้ไข 
(4) คณะด ำเนินกำรปรับแก้ไขข้อมูล (กรณีข้อมูลอย่ำงไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง) 
(5) บันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณ โดยตัวแทนงำนประกันคุณภำพของมหำวิทยำลัย

จะพิจำรณำก่อนว่ำสำมำรถยืมเงินรวมให้ทุกคณะได้หรือไม่ หำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรยืมรวมทั้งหมดได้ จะให้
คณะด ำเนินกำรยืมเงินเอง 

 
7.5 กระบวนการจัดท าค าสั่งและออกหนังสือเชิญ 
(1) เตรียมข้อมูลผู้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ 
(2) จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ  
(3) จัดท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ  
(4) จัดเตรียมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(5) คณะจัดท ำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูลด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทั้งบุคคลภำยใน

และภำยนอก พร้อมจัดท ำหนังสือขออนุญำตอำจำรย์ผู้สอนส ำหรับนักศึกษำที่ติดเรียนในช่วงเวลำดังกล่ำว 
(6) อธิกำรบดี/รองอธิกำรบดี พิจำรณำลงนำมในค ำสั่งแต่งตั้งและหนังสือเชิญ 
(7) ส่งหนังสือเชิญให้คณะกรรมกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตำมช่องทำงที่คณะก ำหนด  
 
7.6 กระบวนการเตรียมการก่อนการตรวจประเมิน 
(1) จัดเตรียมข้อมูล และเอกสำรที่ เกี่ยวข้อง  คณะจัดเตรียมข้อมูลในภำพรวมเพ่ือน ำเสนอต่อ

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน และจัดเตรียมเอกสำรกำรเบิกจ่ำย เช่น ใบส ำคัญรับเงินส ำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(กรณีเข้ำมำให้สัมภำษณ์ท่ีคณะ) 

(2) ศึกษำวิธีกำรน ำระบบ Microsoft Teams, Zoom meeting, Google meet หรือโปรแกรมจัด
ประชุมออนไลน์อ่ืนๆ มำใช้ส ำหรับกำรตรวจประเมินแบบออนไลน์ โดยให้เจ้ำหน้ำที่ตัวแทนของคณะเข้ำร่วม
เรียนรู้และทดสอบกำรตรวจประเมินผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์กับทำงมหำวิทยำลัย 

(3) จัดเตรียมสถำนที่และคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมโยงระบบอินเทอร์เน็ต  
 - โดยทำงคณะจัดเตรียมห้องประชุมที่มีระบบไมโครโฟนตั้งโต๊ะที่สำมำรถเชื่อมต่อระบบเสียงเข้ำ

กับโปรแกรมประชุมออนไลน์ เช่น Microsoft Teams, Zoom meeting, Google meet ฯลฯ  
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- จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโปรแกรมประชุมออนไลน์ 
- เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่มีสัญญำณเสถียร (แนะน ำให้เชื่อมต่อกับสำย LAN มำกกว่ำ Wi-Fi)  

(4) จัดเตรียมระบบส ำหรับกำรตรวจประเมินออนไลน์ ในกำรตรวจประเมินแบบผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
จะต้องแบ่งห้องย่อยในกำรตรวจ ซึ่งโปรแกรมส ำหรับจัดประชุมออนไลน์ Microsoft Teams, Zoom meeting, 
Google meet นั้นรองรับคุณสมบัตินี้ได้ 

- Microsoft Teams จะสำมำรถแบ่งห้อง (Breakout rooms) ได้หลังจำกที่มีกำรเปิดประชุมแล้ว 
และสำมำรถเก็บกำรตั้งค่ำกำรแบ่งห้องได้หำกท ำไว้ในปฏิทิน (Calendar) ส่วน Google meet และ Zoom 
meeting นั้นจะสำมำรถแบ่งห้องได้ในช่วงเวลำเปิดประชุมเท่ำนั้นจะไม่เก็บกำรตั้งค่ำไว้ให้ 

- ก ำหนดชื่อห้องย่อย ได้แก่ 
ห้อง QA1  คือ ห้องประชุมส ำหรับคณะกรรมกำรและเลขำนุกำร 
ห้อง QA2  คือ ห้องภำพรวม 
ห้อง QA3-1 ถึง QA3-6 คือ ห้องส ำหรับรับตรวจประเมิน แบ่งตำมตัวบ่งชี้และ

องค์ประกอบ 
ห้อง ST1 ถึง ST6  คือ ห้องสัมภำษณ์ผู้ให้ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

(Stakeholder) 
- สร้ำงลิงค์และ QR Code เพ่ือส่งต่อให้ผู้ตรวจประเมินและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 

(5) แจ้งก ำหนดกำร และส่งลิงค์เข้ำร่วมกิจกรรมให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำย 
 
7.7 กระบวนการด าเนินการระหว่างตรวจประเมิน 
(1) คณะกรรมกำรและเลขำนุกำรประชุมเพ่ือเตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ 
(2) ประธำนกรรมกำรแจ้งวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในให้กับหน่วยงำนที่รับตรวจ 
(3) คณะน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนวิดีทัศน์ 
(4) ตรวจประเมินตำมตัวบ่งชี้ที่ก ำหนด และสัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
 - ผู้ดูแลระบบคอยจัดผู้ตรวจประเมิน เลขำนุกำร และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เข้ำประจ ำแต่ละห้อง 
 - กรรมกำรด ำเนินกำรตรวจประเมิน สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ เลขำนุกำรจดบันทึก

ประเด็นส ำคัญ  
(5) บันทึกข้อมูลตำมส่วนประกอบของรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร 
(6) กรรมกำรสัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เลขำนุกำรบันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์ 
(7) เจ้ำหน้ำที่คณะบันทึกภำพบรรยำกำศ และบันทึกหน้ำจอระหว่ำงกำรตรวจประเมินเพ่ือน ำไปใช้

ประกอบกำรเบิกจ่ำย 
(8) ให้คณะกรรมกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ลงนำมในเอกสำรเบิกจ่ำยงบประมำณ (กรณีที่เดินทำงมำร่วม

กิจกรรมในที่ตั้ง) 
(9) คณะกรรมกำรตรวจประเมินสรุปผลกำรตรวจประเมินและแจ้งผลกำรประเมินต่อคณะฯ 
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(10) เชิญบุคลำกรในคณะเข้ำร่วมรับฟังผลกำรตรวจประเมิน และพิจำรณำผลกำรประเมิน และเปิด
โอกำสให้ทักท้วงผลกำรตรวจประเมิน 

(11) คณะกรรมกำรพิจำรณำข้อทักท้วงและปรับแก้ผลกำรประเมินตำมเหมำะสม (กรณีมีข้อทักท้วง) 
(12) บันทึกผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรตรวจประเมิน 
 
7.8 กระบวนการด าเนินการภายหลังการตรวจประเมิน 
(1) จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (SAR) ฉบับหลังตรวจประเมิน  
(2) จัดท ำเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (CAR) ฉบับสมบูรณ์  
(3) น ำผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน เสนอในที่ประชุมคณะกรรมกำร

ประจ ำคณะเพ่ือพิจำรณำ 
(4) กรอกข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของคณะในระบบ CHEQA Online 3D และยืนยันผล

กำรประเมินในระบบ โดย Admin ระดับคณะ และประธำนกรรมำกำรผู้ตรวจประเมิน เข้ำถึงโดย 
http://202.44.139.56/cheqa3d2563/  

(5) จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน โดยน ำ
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้เขียนแผนพัฒนำตำมข้อเสนอแนะ เพื่อด ำเนินกำร
ก ำกับติดตำมในแต่ละรอบของกำรก ำกับติดตำม 

(6) จัดส่งข้อมูลผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ระดับคณะ ให้กับมหำวิทยำลัย 
 

http://202.44.139.56/cheqa3d2563/
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8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

 กำรรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในรูปแบบกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะเกี่ยวข้องกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นหลักส ำคัญเพ่ือเข้ำมำช่วยอ ำนวยควำม
สะดวก ทั้งนี้ ต้องอำศัยผู้เชี่ยวชำญในกำรบริหำรจัดกำรดูและระบบให้ท ำงำนได้รำบรื่น ควรมีกำรซักซ้อมหรือ
จ ำลองกำรตรวจประเมินและทดสอบระบบก่อนกำรใช้งำนในวันจริง ดังนั้น จึงควรพิจำรณำส่วนที่ เป็น
องค์ประกอบส ำคัญ อำทิ ระบบเครื่องเสียงของห้องที่ใช้ตรวจประเมินสำมำรถเชื่อมต่อไมโครโฟนตั้งโต๊ะเข้ำกับ
โปรแกรมได้ คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในกำรประชุมออนไลน์ สัญญำณอินเทอร์เน็ตต้องมีควำม
เสถียร (แนะน ำให้ใช้สำยแลนในกำรเชื่อมต่อ) ตลอดช่วงเวลำที่มีกำรประเมินควรมีเจ้ำหน้ำที่คอยเฝ้ำสังเกตระบบ 
(Monitoring) เพ่ือให้ระบบท ำงำนได้รำบรื่นและสำมำรถแก้ไขปัญหำทันที หำกเกิดข้อผิดพลำดจำกระบบใน
ระหว่ำงกำรตรวจประเมิน รวมถึงกำรคอยสนับสนุนผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจประเมินทุกคนในกำรใช้งำนระบบ 
เพรำะบำงคนอำจไมถ่นัดในกำรใช้งำนระบบ  
 

9. มาตรฐานคุณภาพงาน   

1. ด ำเนินกิจกรรมรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ได้อย่ำงถูกต้องตำมระบบและ
กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

2. จัดส่งข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของคณะให้กับหน่วยงำนต้นสังกัดภำยในระยะเวลำที่
ก ำหนด 

3. มีควำมคุ้มค่ำ ช่วยลดค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนเมื่อเทียบกำรกำรตรวจเยี่ยมในท่ีตั้ง 

10. ระบบติดตามประเมินผล 

 ผู้ปฏิบัติงำนทบทวนผลกำรปฏิบัติงำนหลังจำกเสร็จสิ้นกิจกรรม ระบุควำมส ำเร็จของกระบวนกำร ระบุ
ปัญหำและสำเหตุ และควำมเสี่ยงต่อกำรบรรลุข้อก ำหนดที่ส ำคัญ ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนกำร และ
มำตรฐำนคุณภำพงำนในแต่ละขั้นตอนที่พบ โดยจัดท ำเป็นรำยงำนสรุปส่งให้หัวหน้ำงำน  เพ่ือพิจำรณำประเมิน
สมรรถนะในกำรปฏิบัติงำน และปรับปรุงกระบวนกำรตรวจประเมินให้ดียิ่งขึ้น    

11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 11.1) คู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร พ.ศ.2562 
 11.2) กฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 

11.3) มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2562 
11.4) ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 
11.5) นโยบำยและแนวปฏิบัติกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
11.6) ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
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12. แบบฟอร์มที่ใช้ 

 12.1) บัญชีรำยชื่อกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ 
 12.2) แบบฟอร์มกำรพิจำรณำคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
 12.3) ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในรูปแบบกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะ 
 12.4) หนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ในรูปแบบกำร 
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระดับคณะ 
 12.5) หนังสือเชิญบุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย (รำยบุคคล) เป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ 
 12.6) หนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บุคลำกรภำยใน 
 12.7) วำระกำรประชุม พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ภำยใน 
 12.8) แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมินภำยในประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕xx (ด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ xx) (รอบ ๖ หรือ ๙ และ ๑๒ เดือน) 
 12.9) ใบส ำคัญรับเงินส ำหรับ ประธำนกรรมกำร กรรมกำร เลขำนุกำร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 12.10) ภำพหน้ำจอประกอบกำรเบิกจ่ำย 
 12.11) แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ โดยคณะกรรมกำร (CAR)   

13. ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญท่ีพบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ที ่ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
1 ได้ยินเสียงในช่วงตรวจประเมินไม่ต่อเนื่อง ติดๆ 

ขัดๆ อันเกิดจำกระบบกำรเชื่อมอินเทอร์เน็ตที่ไม่
ค่อยมีควำมเสถียร 

- แนะน ำให้เลือกกำรเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต
ผ่ำนสำยแลน (LAN) 

- ควรส ำรองสัญญำณทำงเลือกไว้ในกรณีฉุกเฉิน 
อำทิ เตรียม 3G/4G  Router ส ำหรับกำรดึงใช้
สัญญำณจำกซิมโทรศัพท์มือถือ หำกไม่สำมำรถ
ใช้สัญญำณจำกในหน่วยงำน 

2 กำรจัดส่งเอกสำรส ำคัญต่ำงๆ อำจเกิดควำมล่ำช้ำ 
ไม่ถึงมอืผู้รับ หรือสูญหำยระหว่ำงกำรจัดส่ง 

ควรจัดส่งโดยใช้ระบบลงทะเบียนของไปรษณีย์
หรือขนส่งเอกชน ที่สำมำรถติดตำมเอกสำรได้ 
และแนบซองพร้อมติดแสตมป์กรณีที่ผู้ประเมิน
ต้องส่งกลับเอกสำรมำให้คณะหรือมหำวิทยำลัย 
และโทรศัพทแ์จ้งรำยละเอียดแก่ผู้รับ 

3 กำรจัดแบ่งห้องในระบบ Microsoft Teams อำจ
มีควำมล่ำช้ำเมื่อมีผู้เข้ำร่วมจ ำนวนมำก เนื่องจำก
สำมำรถด ำเนิ นกำรได้ เพียงแค่คน เดี ยว คือ 

ควรมีทีมงำนอย่ำงน้อย 2-3 คน อยู่ด้วย เพ่ือคอย
บอกและตรวจสอบ  กำรเข้ ำห้ องของผู้ ร่ วม
กิจกรรมให้ทันเวลำ 
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ที ่ ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงาน วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 
Admin ผู้ ส ร้ ำ งก ำ รป ร ะชุ ม  อ ำ จ ส่ งผ ล ต่ อ
ก ำหนดกำรต้องเลื่อนเวลำไปด้วย 

4 ข้อมูลในเอกสำรอำจเกิดควำมผิดพลำดได้ อำทิ 
จ ำนวนเงินในใบส ำคัญรับเงิน วันที่ เวลำ และ
รำยละเอียดต่ำงๆ ในหนังสือเรียนเชิญกรรมกำร 

ก่อนจัดส่ งหนั งสื อหรือ เอกสำรต่ ำงๆ เสนอ
ผู้บริหำรอนุมัติในระบบ ควรท ำตรวจสอบควำม
ถูกต้องของรูปแบบ และข้อมูลอย่ำงละเอียดอีก
ครั้ง 
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14. บรรณานุกรม 

กระทรวงศึกษำธิกำร. 2561. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561.  
รำชกจิจำนุเบกษำ เล่ม 135 ตอนพิเศษ 199 ง วันที่ 17 สิงหำคม 2561 หน้ำ 19-21. 

ชรินรัตน์ บุญมำก. 2564. คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร ในรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร. สืบค้น 30 กันยำยน 2564, จำก https://e-rms.kpru.ac.th/e-Books/20210505/ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำแห่งชำติ, ส ำนักนำยกรัฐมนตรี. 2542. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 2560. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2557. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : ภำพพิมพ์. 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร . 2563. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร พ.ศ.2562. พิมพ์ครั้งที่ 2. ก ำแพงเพชร: เจริญกำรพิมพ์ ครี
เอชั่น. 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก.  ตัวอย่างแบบฟอร์ม 
 

1. รายช่ือผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏระดับคณะและสถาบัน เข้าถึงโดย 
https://drive.google.com/open?id=114JpaTClGA62mnEoVtGP1jB9zVyMFKsG  

 
 

https://drive.google.com/open?id=114JpaTClGA62mnEoVtGP1jB9zVyMFKsG
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2. ตัวอย่างแบบฟอร์มการพิจารณาคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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31 

 

(ตัวอย่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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[35] 
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(ตัวอย่าง) หนังสือเรียนเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมให้สัมภาษณ์ข้อมูลด้านประกันคุณภาพ ระดับคณะ 
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(ตัวอย่าง) หนังสือขออนุญาตอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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(ตัวอย่าง) แบบฟอร์มใบส าคัญรับเงิน 
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 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพ โดยคณะกรรมการ (CAR) 
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ภาคผนวก ข.  กฎระเบียบ/ค าสั่ง 
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ภาคผนวก ค.  ประวัติของผู้จัดท า 

 

ชื่อ – ชื่อสกุล นำยอมร  วรรณำรักษ์ 
 Mr. Amorn  Wannarak 
ที่อยู่ปัจจุบัน KPRU Place 1 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก ำแพงเพชร 62000 
โทรศัพท์ 08 9955 7989 
อีเมล์ to9amorn@gmail.com 

ประวัติการศึกษา 
1.  วิศวกรรมศำสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ (2550) 

2.  มัธยมศึกษำตอนปลำย (แผนวิทยำศำสตร์-คณิตศำสตร์) 
โรงเรียนแม่ลำน้อยดรุณสิกข์ (2545) 

 
ประสบการณ์การท างาน 

2551 – 2557 
ต ำแหน่งนักวิชำกำรคอมพิวเตอร์  
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 

2558 – ปัจจุบัน 
ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ)  
คณะวิทยำกำรจัดกำร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 




