
 

 

 

 

 

 

คู่มืองานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

วทิยาลัยการศกึษา 



 

 

ค าน า 

ฝ่ายพัฒนาและวิจัยวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานด้านการ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

การศกึษาของวิทยาลัยการศกึษาเป็นไปอย่างมรีะบบ และสามารถด าเนินการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  
ฝ่ายพัฒนาและวิจัย วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะ

เป็นประโยชน์กับอาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการท างานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษาได้ดยีิ่งขึ้น 

 

 

  ฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 

 หนา 

 บทน า ......................................................................................................................        1 

   ปรัชญา ปณิธาน วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ ..............................  1 

   การวิเคราะหอ์งค์กร PEST Analysis, SWOT Analysis .............................................  3 

   นโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัย ........................  8 

   บทน ารูปแบบการประกันคุณภาพ ..........................................................................  11 

   นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรการในการประกันคุณภาพการศกึษา 13 

   ระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพการศกึษา ...............................  15 

    

 ภาคผนวก ...............................................................................................................              16

   

 

    

 

 

 

 

  



 

 

ส่วนที่ 1 

 

ปรัชญา      การศกึษาเป็นฐานรากของมนุษย์ 

 

เอกลักษณ ์

 

ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for community Empowerment) 

 

อัตลักษณ์ 

 

มีสุนทรียภาพ มสีุขภาพดี มีบุคลิกภาพดี 

 

วิสัยทัศน์ 

 

ผลติและพัฒนาครูมอือาชีพที่เป็นสากล 

 

 

ค่านยิมร่วม/วัตถุประสงค์ร่วม 

ค่านิยมร่วม (มหาวิทยาลัยพะเยา/วิทยาลัยการศึกษา) 

1. Competence – หลักความรู้ความสามารถ ให้ความส าคัญกับผู้ที่มีความสามารถสูง เป็น

อันดับแรกก่อนเสมอ (จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับความรู้ความสามารถ

ของตนเองใหด้ียิ่งขึน้ตลอดเวลา เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 

2. Freedom – หลักเสรีภาพ มีเสรีภาพที่จะคิดที่จะท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ (เพื่อส่งเสริม

สนับสนุนให้เกิด Excellence ท าให้เกิดความเป็นเลิศที่หลากหลายตามที่ตนเองถนัดหรอืเชี่ยวชาญ) 

3. Justice – หลักความถูกต้องยุติธรรม มีความถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลา (มี

คุณธรรมและจรรยาบรรณ ท าให้เกิดความเคารพนับถือและความไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

4. Generosity – หลักความมีน้ าใจ มีน้ าใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น “สิทธิ” ของผู้ที่

อ่อนแอกว่าที่จะได้รับความช่วยเหลือ (เป็น “หนา้ที่” ของผู้ที่เข้มแข็งกว่าที่จะต้องให้การช่วยเหลือ ท าให้

เกิดวัฒนธรรมการอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข) 

5. Team Learning and Working – หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท างานเป็นทีม (เน้น

การเรียนรูจ้ากการท างานและการด าเนินชีวติ ท าให้เกิดปัญญารวมหมู่) 

6. Shared Vision – หลักการมีเป้าหมายร่วมกัน มีเป้าหมายในการท างานร่วมกัน (ท าให้เกิด

พลังสามัคคี ท าให้เกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู)้ 

7. Local and Global Spirit – หลักความเชื่อมโยงระหว่างชุมชนและสากล (ยึดคติ  “องค์

ความรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสากล ส่วนจิตวิญญาณอยู่ที่การรับใช้ชุมชนและสังคมไทย” ท าให้เกิด

ความเป็นสากล หรอื Internationalization) 
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วัตถุประสงค์ร่วม (มหาวิทยาลัยพะเยา/วิทยาลัยการศึกษา)  
1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสิตอยู่และเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป

มีงานท าและเป็นคนดีของสังคม 

2. เพื่อท าการวิจัยที่ เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ ชุมชน 

สนับสนุนแนวคิด OUOP – One University One Province 

3. เพื่อบริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

4. เพื่อท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศลิปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่

สากล 

5. เพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล (Good 

Governance) 

 

 

วัตถุประสงค์และพันธกิจของวิทยาลัยการศึกษา 

1. เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2. เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมอือาชีพสู่สากล 

3. เป็นวิทยาลัยทีมุ่่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

4. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

5. เป็ นวิ ทยาลั ยที่ มุ่ ง ท านุ บ า รุ ง ศิ ลปวัฒนธรรมบนพื้ นฐ านของวัฒนธร รมและ 

ภูมปิัญญาไทยเพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

6. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

7. เป็นวิทยาลัยแห่งสังคมวิชาชีพครูและบ่มเพาะจติวิญญาณแหง่ความเป็นครู 
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การวเิคราะห์องค์กร PEST Analysis, SWOT Analysis 

1. การวเิคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร (PEST Analysis) 

1.1 ด้านการเมือง (P = Political Component) มีปัจจัยที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ นโยบาย

รัฐบาลที่สง่ผลกระทบต่อการผลติครู 

1.1.1 การยุบเลิก ยุบรวม และปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก จาก

โรงเรียนให้สังกัด ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 31,821 โรงเรียน (ข้อมูลปี 

2551) มโีรงเรียนขนาดเล็กในปี 2554 จ านวน 14,669 โรงเรียน (คิดเป็นรอ้ยละ 46) 

1.1.2 การลดอัตราบรรจุครูในโรงเรียน สังกัด สพฐ ตามจ านวนโรงเรียนและจ านวน

นักเรียนที่ลดลงตามล าดับ โดยภาวการณ์เกิดอยู่ที่ ร้อยละ 1.2 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ (E = Economic Component) จากสภาพความเป็นจริงที่อัตราการเกิด

ต่ าและจ านวนนักเรียนลดลง ส่งผลตอ่ปัจจัยส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

1.2.1 อัตราความต้องการบรรจุแต่งตั้งครูและการจ้างครูลดลง ปัจจุบันอัตราบรรจุ

เป็นไปเพื่อทดแทนอัตราเกษียณและลาออกของครู 

1.2.2 สถาบันผลิตครู มีจ านวนเท่าเดิม และรับนิสิตนักศึกษาเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้น ท า

ให้มกีารผลิตครูเกินความตอ้งการ จ านวนมาก 

1.3 ด้านสังคมวัฒนธรรม (S = Sociocultural Component) มีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ

ผลติครูที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

 1.3.1 จ านวนประชากรวัยเรียนลดลง และประชากรผูสู้งวัยเพิ่มขึ้น 

1.3.2 การเกิดขึ้นของประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) ในปี พ.ศ. 2558 

ส่งผลต่อความต้องการครูมืออาชีพที่ เป็นสากล สามารถสอนวิชาเอกเป็น

ภาษาอังกฤษได้ 

1.4 ด้านเทคโนโลยี (T = Technologies Component) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี มีปัจจัย

ที่สง่ผลกระทบต่อการผลติครูที่ส าคัญ 2 ประการ ได้แก่ 

1.4.1 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และสื่อต่าง ๆ ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพ

การเรียนรู ้

1.4.2 การเรียนการสอนโดยมหาวิทยาลัยเสมือนจริง (Versus University) ท าให้มีการ

แขง่ขันสูงทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ การจัดการศกึษา 

2. การวเิคราะห์ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 

2.1 การวเิคราะห์ภายนอกมหาวิทยาลัย SWOT Analysis 

S1  จุดแข็ ง วิ ชาชีพครู ได้ รับการยอมรับจากสั งคมว่ าเป็นวิ ชาชีพที่ มี เกี ยรติ   

มีผู้สมัครเรียนครูในแต่ละปีการศึกษาเป็นจ านวนมาก แม้ว่าหลักสูตรครูปกติ 5 ปี จะมีทางเลือกคือ

อาชีพครูเพียงอย่างเดียว 

3 



 

 

W1 จุดอ่อน ครูเป็นปัจจัยส าคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนตกต่ าในทุก

ประเภทของการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศกึษา ทั้งผลการสอบ PISA, 

 

TIMSS, O NET, A NET และ NT และผลการประเมินของ World และครูส่วนใหญ่มักจะ

ถูกมองว่าด้อยคุณภาพ รวมทั้งคะแนนผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาของผู้เรียนครูค่อนข้างต่ าเมื่อ

เปรียบเทียบกับผูเ้รียนวิชาชีพช้ันสูงอย่างอื่น 

O1 โอกาส สถานศึกษาที่มีความต้องการครูมืออาชีพที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ

และมีความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษในวิชาเฉพาะ มีอยู่มากโดยเฉพาะสถานศกึษาลักษณะ

พิเศษ เช่น โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนสองภาษา โรงเรียนจุฬาภรณ์ เป็นต้น 

T1 อุปสรรค มีสถาบันผลิตครูจ านวนมาก ในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยราชภัฎ 

สถาบันการพลศึกษา และสถาบันเอกชน ไม่น้อยกว่า 70 แห่ง แต่ละปีการศึกษาผลิตครูจ านวนไม่น้อยกว่า 

50,000 คน และผลติครูหลักสูตร 5 ปี ในลักษณะเดียวกัน เป็นหลักสูตรปกติ 

2.2 การวเิคราะห์ภายในวทิยาลัยการศึกษา SWOT Analysis 

2.2.1 S (Strengths) จุดแข็ง 

S1 มีหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนานสองปริญญา คือ กศ.บ.  และ วท.บ. 

(คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา) กับ กศ.บ. และ ศศ.บ. 

(ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ) ท าให้นิสิตมีความเข้มแข็งด้านวิชาเอกและมีความสามารถทางการสอน

ควบคู่กันไป และยังสามารถมีทางเลอืกในการประกอบอาชีพได้หลากหลายยิ่งขึน้ 

S2 มี หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาการบริหารการศึกษาที่สร้าง

ศักยภาพด้านการบริหารการศึกษาให้กับผูบ้ริหารการศกึษาและผูบ้ริหารสถานศกึษา 

2.2.2 W (Weaknesses) จุดอ่อน 

W1 มีอาจารย์ผู้สอนจ านวนน้อย ไม่สอดคล้องกับปริมาณภาระงานการสอน 

และไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และคุรุสภา รวมทั้งอาจารย์ผู้สอนส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่ยังขาด

ประสบการณ์การสอนระดับอุดมศกึษา และยังไม่มีต าแหน่งวิชาการ 

W2 กระบวนการคัดเลือกและจ านวนรับเข้ายังไม่สะท้อนศักยภาพของผู้เรียน

ระดับปริญญาตรีสองปริญญาอย่างแท้จริง ส่งผลใหจ้ านวนที่นสิิตถูก drop out มีจ านวนมาก 

2.2.3 T (Threats) อุปสรรค 

T1  การที่มีอาจารย์ผู้สอนน้อยไม่ เพียงพอต่อภาระงานท าให้ต้องจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีเป็นห้องเรียนใหญ่สอนห้องละหลายร้อยคน ส่งผลต่อคุณภาพการ

สอนวิชาชีพครูที่ต้องมีการฝกึทักษะการสอนเฉพาะราย รวมทั้งภาระงานระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกที่ต้องการอาจารย์ผู้สอนและที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่มีความเช่ียวชาญและมีจ านวนเพียงพอตาม

เกณฑม์าตรฐานของ สกอ. 
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T2 การมีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี เพียงหลักสูตรเดียวยังไม่สามารถผลิตครู

เข้าสู่ตลาดแรงงานที่ต้องการครูมืออาชีพที่มีความหลากหลายทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท 

2.2.4 O (Opportunities) โอกาส 

O1 เป็นวิทยาลัยใหม่ที่สามารถใช้ยุทธศาสตร์บรรจุอาจารย์ใหม่และจ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เป็นคู่ขนานเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นพี่เลี้ยง (mentor) และพัฒนาอาจารย์

ใหม่เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพและมีจ านวนเป็นไปตามเกณฑ์ของ สกอ. และ

คุรุสภา อาจารย์ใหม่ที่บรรจุควรมีวุฒิระดับปริญญาเอกและมีศักยภาพด้านการสอนวิชาเอกเป็น

ภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งผลิตบัณฑิตสู่ตลาดการศึกษา อาทิ สถานศึกษานานาชาติ สถานศึกษาสองภาษา 

โรงเรียนจุฬาภรณ์. และตลาดการศกึษาอาเซียน 

O2  เป็นวิทยาลั ย ใหม่ที่ สามารถสร้ างหลักสูตรปริ ญญาตรีคู่ ขนาน 

สองปริญญา เพิ่มอีกอย่างน้อย 4 สาขา ได้แก่ กศ.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝร่ังเศส) 

กับ กศ.บ. และ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) และสร้างความพร้อมของหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโทเพื่อ

รองรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่มีวุฒิครู (มีใบประกอบวิชาชีพ)และมีความต้องการเรียน

หลักสูตรที่สามารถขอรับใบประกอบวิชาชีพครูยังมีจ านวนมาก โดยสร้างหลักสูตรปริญญาโทหลักสูตร

และการสอนที่สามารถได้รับใบประกอบวิชาชีพด้วย เป็นหลักสูตรทดแทนหลักสูตรประกาศนียบัตร

วิชาชีพครูที่คุรุสภาประกาศยกเลิกไป รวมทั้งสามารถจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีควบโท คู่ขนานไป

กับหลักสูตรปริญญาตรีคูข่นานสองปริญญาอีกด้วย 

3. ตารางการวิเคราะห์เพื่อการบรหิารวิทยาลัยการศึกษา (TOWS Matrix) 

S1O1 มีเป้าหมายผลิตครูมืออาชีพที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ (สองปริญญา) นิสิตที่มี

ศักยภาพและมีความสามารถในการสอนวิชาเอกเป็นภาษาอังกฤษ จะมีทางเลือกแหล่งงานให้มีความ

หลากหลายมากขึ้น การผลิตบัณฑิตมืออาชีพสองปริญญา ปริญญาตรีควบโท และปริญญาโท

หลักสูตรและการสอน ที่เน้นความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นทางเลือกของ

หนว่ยงานที่มคีวามต้องการเฉพาะ และลดการแขง่ขันกับสถาบันผลิตครูหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ปกติ

ทั่วไป 

S2O1 พัฒนาหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกบริหารการศึกษาให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์การได้รับใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่คุรุสภาก าหนดขึน้ใหม่ 

รวมทั้งพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการในบริบทของการบริหารคุณภาพยุคใหม่ 

S1O1 บรรจุอาจารย์ใหม่ระดับปริญญาเอก ที่ตรงกับภาระงานและกิจกรรมการสอน

โดยเฉพาะอาจารย์ด้านหลักสูตรและการสอนวิชาเอก ที่มีความสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษ ควบคู่

กับการจ้างผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต าแหน่งวิชาการและมีประสบการณ์สูงเพื่อเป็นที่ปรึกษา  (mentor) ให้

อาจารย์ใหม่ รวมทั้งสนับสนุนใหอ้าจารย์ใหม่ได้เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการโดยเร็ว 
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S1O2 สร้างหลักสูตรใหม่เป็นหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนานสองปริญญา หลักสูตรปริญญา

โท และจัดการเรยีนการสอนปริญญาตรคีวบปริญญาโท ดังนี้ 

1. ปริญญาตรีคูข่นานสองปริญญา 4 สาขาวิชา ได้แก่ กศ.บ. และ ศศ.บ. (ภาษาจีน

, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาฝรั่งเศส) กับ กศ.บ. และ ศป.บ. (ศิลปะการแสดง) เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่เป็น

ความตอ้งการของแหลง่งาน 

2. หลักสูตรปริญญาโทหลักสูตรและการสอน (ได้ใบประกอบวิชาชีพครูตามเกณฑ์

คุรุสภา) โดยนิสิตภาคปกติร่วมมือกับหน่วยงานที่สนับสนุนทุนให้นิสิต เช่น สสวท. และนิสิตอื่น ส่วน

นิสติโครงการพิเศษรับผูส้นใจทั่วไป 

3. การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีควบโท 6 ปี เพื่อรับนิสิต ที่มีศักยภาพสูง โดย

ก าหนดคุณสมบัติรับผู้เรียนจากหลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน 5 ปี ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยปีที่ 1 และปีที่ 2 

ไม่ต่ ากว่า 3.50 มีผลคะแนนรายวิชาเอก วิชาชีพครู และวิชาภาษาอังกฤษ ทุกรายวิชาไม่ต่ ากว่าระดับ B 

S2O1 สนับสนุนให้อาจารย์มีความเข้มแข็งด้านงานวิจัย โดยการแสวงหาแหล่งทุนวิจัยจาก

ภายนอกและภายใน และสนับสนุนการเผยแพร่และน าเสนองานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้ง

ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ เพื่อสร้างความเข้มแข็งการเรียนการสอนระดับ

บัณฑติศกึษา 

S2O2 ใช้ทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการองค์ความรู้จากอาจารย์ทุกสาขาวิชา เพื่อสร้าง

ความเข้มแข็งในการบริหารจัดการวชิาการของทุกหลักสูตร และทุกระดับ 

S1T1 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) มองเห็นความ

เข้มแข็งและคุณภาพหลักสูตรโดยด าเนินการเชิงรุกรวดเร็วและตรงเป้าหมาย เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีแก่

ผูเ้รียน 

S1T1 บรรจุอาจารย์เพิ่มตามเกณฑ์ FTES เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สกอ. และเกณฑ์คุรุ

สภา โดยจัดห้องเรียนใหม้ีขนาดเล็กลงตามความเหมาะสมของรายวิชา รวมทั้งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์และ IS ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีแผนพัฒนาศักยภาพของนิสิตในการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพในกลุ่มประเทศอาเซียน และนอกกลุ่มประเทศอาเซียน ส่วนระดับปริญญาโทและ

เอกแสวงหาpartnerในการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบัน การน าเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ในต่างประเทศ 

 

S1T2 สร้างหลักสูตรใหม่ ตาม S1O2 เพื่อความเข้มแข็งของศาสตร์ทางการศึกษา ได้แก่ 

หลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรและการสอน (กศ.ด. หลักสูตรและการสอน) และอาจจัดการเรียนการ

สอนปริญญาโทสองปริญญา ได้แก่ หลักสูตร กศ.ม. กับหลักสูตร วท.ม. และหลักสูตร กศ.ม. กับ

หลักสูตร ศศ.ม. ตามสภาพความพร้อมของอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชาเอก 

S2T1 อาจารย์ ใหม่ที่บรรจุจะต้องมีภาระงานการสอนในทุกระดับของหลักสูตร  

ทั้งปริญญา ตรี โท และ เอก ทั้งนีจ้ านวนอาจารย์ของหลักสูตรใหม่ ปริญญาโทการศกึษามหาบัณฑติหลักสูตร
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และการสอน กับการจัดการเรียนการสอนปริญญาตรคีวบปริญญาโท สามารถใช้อาจารย์ร่วมกันได้ 

S2T1 จัดอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และทักษะตรงกับรายวิชาและเนื้อหาของหลักสูตร และ

จัดห้องเรียนที่มีความเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่บางรายวิชาต้องฝึกประสบการณ์และทักษะของผูเ้รียน 

รวมทั้งเชญิวิทยากรพิเศษจากภายนอกที่มคีวามเช่ียวชาญเพื่อเติมเต็มความรูใ้ห้ผูเ้รียน 

S2T2  การพัฒนาหลักสูตรบริหารการศึกษาทั้ งหลักสูตรปริญญา โท และเอก  

ต้องพัฒนาโดยการใช้องค์ความรู้สากล และสร้างหลักสูตร ไทย อังกฤษ เพื่อรองรับผู้เรียนจากกลุ่ม

ประชาคมอาเซียน 

ความเสี่ยงสูงด้านการบรหิารจัดการ 

1. คุณภาพของผู้เรียน ( Input) ส่วนใหญ่ผลการเรียนระดับมัธยมปลาย และผลการสอบ

คัดเลือกอยู่ในกลุ่มต่ า 

2. จ านวนอาจารย์และบุคลากรไม่สอดคล้องกับภาระงาน 

3. อาคารสถานที่และสื่อเทคโนโลยี ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นคุณภาพ 

4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรแ์ละกลยุทธ์ 
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นโยบายการบริหารงานเพื่อการพัฒนาการด าเนินงานของวิทยาลัยการศกึษา 

 

1. ด้านการจดัการศึกษาและการผลติบัณฑิต 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1.เป็นวิทยาลัยชั้นน าด้านการศึกษาที่มคีุณภาพและมาตรฐานระดับสากล 

2.เป็นวิทยาลัยที่มุง่พัฒนาความเป็นเลิศในการผลิตและพัฒนาครูมืออาชีพสู่สากล 

ยุทธศาสตร์ 1 ปรับปรุงหลักสูตรและสร้างหลักสูตรใหม่  

 ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิต ในสาขา (7 สาขา) เป็น

หลักสูตรเดี่ยว 7 หลักสูตร 

 สร้างหลักสูตรปริญญาตรคีู่ขนาน 2 ปริญญา ในสาขาวิชาภาษาจนี ภาษาญี่ปุ่น 

ภาษาฝร่ังเศส และสาขาวิชาศลิปะการแสดง 

 สร้างหลักสูตรปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน โดยหลักสูตรเดียว มี 2 รูปแบบ คือ ได้ปริญญาโท และใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพครู กับรูปแบบได้ปริญญาโทอย่างเดียว 

 สร้างหลักสูตร ปริญญาเอก การศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

ยุทธศาสตร์ 2 การรับนิสิตตามศักยภาพ  

 ปรับจ านวนรับนิสิตปริญญาตรีคู่ขนาน แต่ละสาขาวิชาตามเกณฑ์มาตรฐาน

หอ้งเรียนของคุรุสภา (หอ้งละ 30 คน วชิาและไม่เกิน 5 หอ้ง) 

ยุทธศาสตร์ 3 สร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้นิสิตโดยการสร้างหลักสูตรที่เป็นทางเลือกให้นิสิตได้

เรียนตามศักยภาพ 

 มีกระบวนการคัดเลือกผู้เรียนที่มศีักยภาพสูง (Elite) เข้าสู่ระบบการเรียนปริญญา

ตรี (5 ปี) ควบปริญญาโท (2 ปี)โดยใช้เวลาเรียนรวม 6 ปี 

 สนับสนุนผู้เรยีนปริญญาตรีการศกึษาคู่ขนาน 2 ปริญญา ที่มศีักยภาพสูงด้าน

ภาษาอังกฤษ (Very Good in English) ให้เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษใน

รายวิชาเอก 

 จัดสอนเสริมพิเศษให้นิสิตที่มีผลการเรียนต่ ามาก ด้านวิชาชีพครูและ

ประสานงานกับคณะที่จัดการเรียนการสอนวิชาเอก เพื่อขอความอนุเคราะห์

จัดสอนเสริมให้นิสติที่มีผลการเรียนต่ ามาก ด้านวิชาเอก 
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2. ด้านการวิจัยและพัฒนา 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เป็นวิทยาลัยทีมุ่่งริเริ่มและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาด้วยกระบวนการวิจัย 

 

ยุทธศาสตร์ 4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑติ 

 เพิ่มรายวิชาวิจัยและ/หรือ รายวิชาที่เกี่ยวกับการแสวงหาองค์ความรู้ ในกลุ่ม

วิชาเอกเลือกทุกหลักสูตรในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 

 เน้นการจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้อันเนื่องจากผลงาน

วิทยานิพนธ์และ I.S. ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

ยุทธศาสตร์ 5 การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนตามแนวคิดการสร้างปัญญารวมหมู่ 

(Collective Wisdom) 

 สร้างเครือขา่ยการวิจัยทางการศึกษาในชุมชนและท้องถิ่น 

 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรท าวิจัยเพื่อพัฒนางานวิชาการ

และสถาบัน 

 สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัยของนิสติ บุคลากร และอาจารย์ 

 

 

3. ด้านการบริการวิชาการ 
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งให้บริการทางวิชาการและศาสตร์ทางการศกึษา 

 

ยุทธศาสตร์ 6 เป็นแหล่งพัฒนาความรูด้้านการศึกษา 

 สร้างหลักสูตรฝึกอบรมตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 ส่งเสริมให้นสิิตมสี่วนรว่มในการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
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4. ด้านการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย

เพื่อสร้างปัญญาและความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์ 7 ท านุบ ารุงภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่

สากล 

 ส่งเสริมให้นสิิต คณาจารย์ และบุคลากรมีการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการอันเป็นการ

เล็งเห็นถึงคุณค่าทางภูมปิัญญา ศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ 8 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมวิชาชีพครู 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาชีพครู เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ตามเกณฑ์คุรุสภา 

 

5. ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 

1. เป็นวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการบริหารด้วยหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 

ยุทธศาสตร์ 9 จัดท าแผนการบริหารงานบุคลากรเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 วิเคราะห์อัตราก าลังอาจารย์และบุคลากรตามเกณฑ์ FTES สกอ. และเกณฑ์ภาระ

งาน 

ยุทธศาสตร์ 11 จัดท าแผนบริหารงานบุคคลเชิงคุณภาพ 

 วิเคราะหค์ุณสมบัติอาจารย์และบุคลากร เพื่อเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและวิทยฐานะ 

ยุทธศาสตร์ 10 บรหิารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล 

 มีระบบและกลไกการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล 

 การบริหารการเงินและงบประมาณโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 บริหารวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ

โปร่งใส หลักการมสี่วนรว่ม หลักความรับผดิชอบ และหลักความคุ้มคา่ 

 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 
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ส่วนที่ 2 
 

1. บทน ารูปแบบการประกันคุณภาพ 

 1.1 การประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษา 

คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นไม่ใช่เป็นเพียงความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพทาง

วิชาการเพียงมิติเดียวเท่านั้น ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความคาดหวังที่หลากหลายของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษา สามารถกล่าวได้ว่าเป็นนิยามที่มีหลากหลาย

มิติ 

ปฏิญญาโลก ว่าด้วยเรื่องการศึกษาระดับอุดมศึกษาในศตวรรษที่  21: วิสัยทัศน์และการ

ด าเนินงาน (ตุลาคม 2541) บทความที่ 11 กล่าวว่า การประเมินเชิงคุณภาพ ค านึงถึงคุณภาพใน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบบหลากหลายมิติ ซึ่งหมายรวมถึงภารกิจและกิจกรรม การสอนและ

หลักสูตร การท าวิจัยและความเช่ียวชาญด้านวิชาการ การท างานรว่มกับผูอ้ื่น ผูเ้รียนอาคาร สิ่งอ านวย 

ความสะดวก อุปกรณ์ การให้บริการแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมทางด้านวิชาการซึ่งการประเมินตนเอง

ภายในและการตรวจสอบจากภายนอกอย่างเปิดเผยโดยผู้ทรงคุณวุฒิอิสระรวมถึงผู้เช่ียวชาญชาว

ต่างประเทศหากเป็นไปได้ เป็นสิ่ง ส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษา 

ในการพัฒนา การปฏิบัติงาน การให้การสนับสนุนและการปรับปรุงระดับคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษานั้น สถาบันจ าเป็นต้องมีการวางระบบการประกันคุณภาพ The Regional Report of 

Asia and the Pacific (ยูเนสโก, 2003 b) ให้ค าจ ากัดความของการประกันคุณภาพในระดับอุดมศกึษาไว้ 

ว่าเป็น “ ขั้นตอนการจัดการและประเมินอย่าง  มี ระบบเพื่อ ควบคุม ดูแลผลงาน ของสถาบัน

ระดับอุดมศกึษา” 

1.2 รูปแบบของ AUN-QA 

เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน หรือ AUN ตระหนักถึงความส าคัญของคุณภาพในการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและความจ าเป็นในการพัฒนาระบบการประกัน คุณภาพ แบบองค์รวมเพื่อเพิ่ม

มาตรฐานทางวิชาการความก้าวหน้าทางการศึกษา การวิจัยและการให้บริการแก่มหาวิทยาลัยที่เป็น

สมาชิก ในปี พ.ศ.2541 เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยในอาเซียนซึ่งน าไปสู่การพัฒนารูปแบบของการประกันคุณภาพการศึกษาของเครือ 

ข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ตั้งแต่นั้น เป็นต้นมา เครือข่ายประกันคุณภาพ การศึกษาของมหาวิทยาลัย

อาเซียนได้ท าการสนับสนุน พัฒนา และประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

โดยใช้แนวทางเชิงประจักษ์ผ่านการทดสอบ ประเมิน ปรับปรุงและเผยแพร่  
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2. แนวทางการประกันคุณภาพส าหรับระดับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ประกอบไปด้วย 2 องค์ประกอบดังนี้ 

1) องค์ประกอบที ่1 การก ากับมาตรฐานของการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เป็นการด าเนินการ 

ประกันคุณภาพหลักสูตรตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันจะด าเนินการด้วยตนเองอย่าง

ต่อเนื่องเป็นประจ า เพื่อให้มั่นใจว่าได้ด าเนินการตามการประกันคุณภาพขั้นต่ า และจะน าข้อมูลจาก 

การประกันคุณภาพหลักสูตรนี้น าเสนอในเว็บของตนเอง เป็นการเผยแพร่สาธารณะ เพื่อให้สังคมม ี

ส่วนรว่มในการตรวจสอบข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตรของคณะ/สถาบัน รวมทั้ง สมศ. และ 

สกอ. สามารถสอบทานข้อมูลได้ตลอดเวลา เมื่อมีประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยการประเมินการ 

ด าเนนิการตามองคป์ระกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานจะด าเนนิการเป็นประจ าทุกปี และน าผลการ 

ประเมินไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินระดับคณะ/สถาบัน 

2) องค์ประกอบที ่2 การด าเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเพื่อการพัฒนา จะด าเนินการด้วย

การใช ้เกณฑก์ารประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร [11] หรอืเกณฑ์ 

การประกันคุณภาพหลักสูตรขององค์กรระดับสากลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติ หรอืนานาชาติ เชน่ 

เกณฑข์องสภาวิชาชีพ, ABET, AACSB เป็นต้น โดยใหด้ าเนนิการประเมนิองค์ประกอบเพื่อการพัฒนา 

ตามรอบของระบบสากลที่ได้เลือกใช้ แตด่ าเนนิการตามเกณฑท์ี่เลือกใช้อย่างตอ่เนื่อง เชน่ AUN-QA 

มีรอบประเมิน 5 ปี ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUN-QA จะถูกประเมินตามรูปแบบ AUN-QA อย่าง 

น้อย 1 ครั้งในรอบ 5 ปี และด าเนนิการตามที่เกณฑก์ าหนดอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ ทั้งนีก้ารประเมิน 

AUN-QA อย่างนอ้ย 1 ครั้งใน 5 ปีนัน้ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับวงรอบของการปรับหลักสูตร 

การประกันคุณภาพหลักสูตรตามแนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตร จะด าเนินการโดยขอ

ความช่วยเหลือสนับสนุนคู่มอื AUN-QA ระดับหลักสูตร จากส านักงานเลขานุการของ AUN การเลือก

ด าเนนิงานตามแนว AUN-QA ระดับหลักสูตรหรือเกณฑส์ากลอื่นๆ ในองค์ประกอบเพื่อการพัฒนานี้ 

เป็นไปเพื่อเตรียมความพรอ้มของหลักสูตรให้สามารถได้รับการรับรองในระดับสากลตามมาตรฐานของ 

AUN-QA หรอืเกณฑส์ากลอื่นๆ รองรับการเปิดเสรีของ ASEAN 2015 และในระดับโลก อีกทั้งเป็นการ

สนับสนุนให้เกิด mobility ในภาคการศกึษาโดยการด าเนินการการประกันคุณภาพหลักสูตรตาม

แนวทางของ AUN-QA ระดับหลักสูตรนีส้อดคล้องกับนโยบายของประเทศ สมศ. และ สกอ. ที่ตอ้งการ

ผลักดันให้หลักสูตรการศกึษาของภาษาไทยมีพัฒนาการมาตรฐานคุณภาพในระดับสากล ซึ่งจะสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการศกึษาไทยในตลาดโลก 
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นโยบาย เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมาตรการในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

นโยบาย 

วิทยาลัยการศกึษาใช้นโยบายประกันคุณภาพการศกึษา ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและได้มี

การประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับภาระงานของวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของการศึกษา 

ดังนี้ 

1. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

 โดยน านโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในวิทยาลัยฯ ก ากับ 

ติดตาม ควบคุม ก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศกึษาและมีกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้มี

ทักษะในการท างานใหด้ีขึ้น 

2. มีกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษา 

 มีการส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศกึษา แก่

บุคลากรของวิทยาลัยฯรวมถึงเผยแพรค่วามรูแ้ละผลการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพสู่บุคลากรและ

สาธารณชน 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยการศกึษา 

 มีการจัดหา/ประสานบุคลากรที่มคีวามรูค้วามเข้าใจในเรื่องประกันคุณภาพการศกึษาและ

ระบบงานทุกด้านเข้ามาช่วยวิเคราะห์/ให้ความรู ้และสง่เสริมการพัฒนาบุคลากรทุกฝา่ยใหม้ีความรู้

ความช านาญ 

 

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ อย่างตอ่เนื่อง 

2. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน 

3. เพื่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงและพัฒนาจุดอ่อนและจุด

แข็งการปฏิบัติงานของวิทยาลัยฯ ให้ดียิ่งขึน้อย่างต่อเนื่อง 

 

มาตรการ 

1. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในความส าคัญของการประกันคุณภาพการศกึษา 

2. ด าเนนิการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของวิทยาลัยฯ 

3. จัดท าแนวปฏิบัติหรอืแนวทางการด าเนินงานของแต่ละงาน 

4. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานใหสู้่เป้าประสงค์ของวิทยาลัยฯ ในแตล่ะงาน 

5. สนับสนุนและส่งเสริมบรรยากาศในหนว่ยงานให้เอือ้อ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
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6. ก าหนดบทบาทและหน้าที่หลักแก่ผู้รับผดิชอบในหน้าที่ตา่ง ๆ ในหนว่ยงานอย่างชัดเจน โดย

เน้นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานได้ 

 

ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาวิทยาลัยการศึกษา 

ยุทธศาสตร์  บริหารจัดการอย่างมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภบิาล 

กลยุทธ์  มีระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

มาตรการ มีการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกตามเกณฑม์าตรฐาน 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

อบรม/ให้ความรู้ บุคลากรในวทิยาลัย

การศึกษา 

แตง่ตัง้คณะกรรมการรับผิดชอบแตล่ะ

องคป์ระกอบ 

คณะกรรมการฯ จดัท ารายงานการประเมิน

ตนเอง และรวบรวมหลักฐาน 

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ รวบรวมรายงานการ

ประเมินตนเองแต่ละองค์ประกอบ และจัดท า

รายงานการประเมินตนเองของวทิยาลัย

การศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตรวจประเมิน SAR วทิยาลัยการศกึษา 

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ น าข้อเสนอแนะการ

ปรับปรุง/แก้ไข เข้าท่ีประชุมวิทยาลัยฯ 

ฝ่ายประกันคุณภาพฯ ส่งผลการประเมิน

ให้กับมหาวทิยาลัย 
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ภาคผนวก



 

 

ค าสั่งวิทยาลัยการศึกษา 

ที่  ๓๐ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะและสถาบัน  

ตามเกณฑ์ CUPT QA ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
........................................ 

  ด้วยวิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, 

QA) เพื่อให้การประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการ

อุดมศึกษา (สกอ . ) ,  ASEAN University Network Quality Assurance        (AUN QA) และ  The Council of the 

University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ฉะนัน้ จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และ

มาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๑๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง

แต่งตั ้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๐ ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา    ประธานที่ปรึกษา 

 ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ที่ปรึกษา 

๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ที่ปรึกษา 

 ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    เลขานุการ 

 ๕. ผูช่้วยคณบดี (ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์)   ผูช่้วยเลขานุการ  

 ๖. ผู้ช่วยคณบดี (ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส)   ผูช่้วยเลขานุการ 

 ๗. ผู้ช่วยคณบดี (ดร.วัชระ จตุพร)   ผูช่้วยเลขานุการ 

 หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิชาการ 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์  อุ่นกอง  ประธานกรรมการ 

 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ  กรรมการ 

 ๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  กรรมการ 

 ๔. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์  กรรมการ 

 ๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ กรรมการ 

๖. ดร.รุ่งทิวา กองสอน     กรรมการ 

 ๗. ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจรญิ  กรรมการ 

๘. ดร.สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต    กรรมการ   

            ๙. ดร.ล าไย สหีามาตย์     กรรมการ           
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๑๐. ดร.ลอืชา ลดาชาติ     กรรมการ 

 ๑๑. นางสาวปวันรัตน ์วังมา    กรรมการ 

 ๑๒. นางสรญา จรัสโสภาสิทธิ์    กรรมการ 

๑๓. นางสาวสุนีรัตน์ ศรีทนต์    กรรมการ 

๑๔. นางสาววราภรณ์  สังวาล    กรรมการ 

 ๑๕. นายวิชชา อยู่ศิริ     กรรมการ 

๑๖. ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์    กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. รับผิดชอบตัวบ่งชีต้ามเกณฑ ์CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  C.๑ การรับและการส าเร็จการศึกษาของนสิิตนักศกึษา (Success Rate) 

  C.๒ การได้งานท าของบัณฑิตหรือการใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ    (ร้อยละของ

บัณฑติที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี) 

           C.๓ คุณภาพบัณฑติ (คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ) 

C.๔ ผลงานของผู้เรยีน 

C.๗ การก ากับมาตรฐานหลักสูตร 

          ๒. ก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละด้านให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.), CUPT QA และ AUN QA   

  ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในระดับวิทยาลัย เพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายใน สกอ., CUPT QA และ AUN QA 

          ๔. ประสานงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัย 

ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหาร 

  ๕. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต 

 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญ  สงวนเสริมศรี  ประธานกรรมการ 

 ๒. ดร.สุนทร คล้ายอ่ า     กรรมการ 

๓. ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง     กรรมการ 

 ๔. ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส     กรรมการ 

๕. ดร.ธารารัตน ์มาลัยเถาว์    กรรมการ 

๖. นางสาวกัญญาภัทร วมิลสุต    กรรมการ 

 ๗. นางยลดา อินเปรี้ยว     กรรมการ 

๘. นายเอกพล  โพธิจันทร์    กรรมการ 

 ๙. นางสาวทัศนีย์ ใหมว่งค์    กรรมการ 

๑๐. นายอภิเดช  เทพรังสาร    กรรมการ 

๑๑. นางสาวรุจริา ลายสาน    กรรมการ 



 

 

๑๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์  กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. รับผิดชอบตัวบ่งชีต้ามเกณฑ ์CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

  C.๕ คุณสมบัติของอาจารย์ 

C.๘ การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารมหาวิทยาลัย 

C.๘.๑ บทบาทและหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลัย / กรรมการประจ าคณะ 

C.๘.๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบัน / ผูบ้ริหารคณะ 

C.๘.๓ ผลการบริหารและจัดการของผูบ้ริหารคณะ/สถาบัน 

C.๙.๑ พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห ์SWOT กับวิสัยทัศนข์องสถาบัน 

                    C.๙.๒ การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนใหทุ้กคณะด าเนนิการวิเคราะหข์้อมูลทางการเงิน 

C.๙.๓ ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

C.๙.๔ บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอย่างครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ 

C.๙.๕ การด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

C.๙.๖ แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

C.๑๐ บุคลากรได้รับการพัฒนา 

C.๑๑ ข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย 

C.๑๓ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 

C.๑๓.๒ เกี่ยวกับการรวบรวมใหเ้ป็นหมวดหมู่ (ศูนย์ไต) 

C.๑๓.๓ เกี่ยวกับกิจการนสิิต (อัตลักษณ์บัณฑิต) 

S.๓ Green University           

          ๒. ก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละด้านให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.), CUPT QA และ AUN QA   

  ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในระดับวิทยาลัย เพื่อ

รองรับการประเมินคุณภาพภายใน สกอ., CUPT QA และ AUN QA  

          ๔. ประสานงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัย 

ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหาร 

  ๕. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการด าเนินงานฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ 

๑. ดร.วัชระ จตุพร     ประธานกรรมการ 

๒. ดร.น้ าฝน  กันมา     กรรมการ 

๓. ดร.นันทิมา นาคาพงศ์    กรรมการ 

 ๔. ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน    กรรมการ 

๕. ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย    กรรมการ 



 

 

๖. ดร.นริศรา เสือคล้าย     กรรมการ 

๗. ดร.ศานิตย์ ศรีคุณ     กรรมการ 

๘. อ.เมทิกา เลิศปฐมา     กรรมการ 

๙. นายวิทวัส  ธิวัย     กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่  ๑. รับผิดชอบตัวบ่งชีต้ามเกณฑ ์CUPT QA ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังนี้ 

C.๖ ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

C.๙.๗ การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน 

C.๑๒ การบริการวิชาการแก่สังคมของคณะและสถาบัน 

C.๑๓.๑ เกี่ยวกับบริบทชุมชน ท้องถิ่น (๑ คณะ ๑ โมเดล) 

S.๑ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์           

          ๒. ก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละด้านให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.), CUPT QA และ AUN QA                                

 ๓. จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในระดับวิทยาลัย เพื่อรองรับการ

ประเมินคุณภาพภายใน สกอ., CUPT QA และ AUN QA 

          ๔. ประสานงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัย 

ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหาร 

  ๕. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งวิทยาลัยการศึกษา 

ที่    ๒๙ / ๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

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

  ด้วยวิทยาลัยการศึกษา ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance, 

QA) เพื่อให้การประเมินคุณภาพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการ

อุ ดมศึ กษ า  ( สกอ . ) ,  ASEAN University Network Quality Assurance      (AUN QA) และ  The Council of the 

University Presidents of Thailand Quality Assurance (CUPT QA) ฉะนั้น จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และ

มาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยาที่ ๑๑๑๖/๒๕๖๑ เรื่อง

แต่งตั ้งคณบดีวิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ตั ้งแต่วันที่  ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ ดังรายนาม

ต่อไปนี้ 
 

คณะกรรมการอ านวยการ 

  ๑. คณบดีวิทยาลัยการศกึษา    ประธานที่ปรึกษา 

  ๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ    ที่ปรึกษา 

๓. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ที่ปรึกษา 

  ๔. รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต    ที่ปรึกษา 

  ๕. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยและประกันคุณภาพ  เลขานุการ 

  ๖. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ    ผูช่้วยเลขานุการ  

  ๗. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสติ    ผูช่้วยเลขานุการ 

  หน้าที่ ให้ค าปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษิต สุทธิพงษ์  ประธานกรรมการ 

๒. ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง     กรรมการ 

๓. ดร.ณัฐวุฒิ สัพโส     กรรมการ 

๔. ดร.วิลาวัลย์ สมยาโรน    กรรมการ 

๕. ดร.สุพรทิพย์ ธนภัทรโชติวัต    กรรมการ 

๖. อ.เมทิกา เลิศปฐมา     กรรมการและเลขานุการ 

   

    
 



 

 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ  ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต  กรรมการ 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง  กรรมการ 

๔. ดร.สุนทร คล้ายอ่ า     กรรมการ 

๕. ดร.น้ าฝน กันมา     กรรมการ 

๖. ดร.นันทิมา นาคาพงศ์    กรรมการ 

๗. ดร.ธารารัตน ์มาลัยเถาว์    กรรมการ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 
 

หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  ประธานกรรมการ 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ กรรมการ 

๓. ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจรญิ  กรรมการ 

๔. ดร.ลอืชา ลดาชาติ      กรรมการ 

๕. ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์    กรรมการ 

๖. ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย    กรรมการ 

๗. ดร.รุ่งทิวา กองสอน     กรรมการ 

๘. ดร.ล าไย สีหามาตย์     กรรมการและเลขานุการ 

 

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ 

  ๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันติ บูรณะชาติ  ประธานกรรมการ 

๒. รองศาสตราจารย์ ดร.เจิดหล้า สุนทรวิภาต  กรรมการ 

๓. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง  กรรมการ 

๔. ดร.สุนทร คล้ายอ่ า     กรรมการ 

๕. ดร.น้ าฝน กันมา     กรรมการ 

๖. ดร.นันทิมา นาคาพงศ์    กรรมการ 

๗. ดร.ธารารัตน ์มาลัยเถาว์    กรรมการ 

๘. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.โสภา อ านวยรัตน์  กรรมการและเลขานุการ 

 

 

 

 



 

 

หลักสูตรปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ วัฒนาธร  ประธานกรรมการ 

๒. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ จันทะคุณ กรรมการ 

๓. ดร.เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ คงเจรญิ  กรรมการ 

๔. ดร.ลอืชา ลดาชาติ      กรรมการ 

๕. ดร.วิไลภรณ์ ฤทธิคุปต์    กรรมการ 

๖. ดร.อาภาพรรณ ประทุมไทย    กรรมการ 

๗. ดร.รุง่ทิวา กองสอน     กรรมการ 

๘. ดร.ล าไย สีหามาตย์     กรรมการและเลขานุการ 

            

                  หน้าที่   ๑. ก ากับดูแลการด าเนินงานในแต่ละหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน

คณะกรรมการอุดมศกึษา (สกอ.), ทปอ. และ AUN QA   

   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเองและจัดเตรยีมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ในระดับหลักสูตร 

เพื่อรองรับการประเมนิคุณภาพภายใน สกอ. และ AUN QA 

   ๓. ประสานงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ

หลักสูตร ตลอดจนป้อนข้อมูลย้อนกลับสู่ผู้บริหาร 

   ๔. หนา้ที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย  

  

1.  ระบบการพัฒนาคุณภาพโดยการใช้ QA2KM ในกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อสร้างประชาคมที่มี

วัฒนธรรมในการเรียนรู้ ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ที่เป็นพลวัต มีการก าหนดเป้าหมาย การประกันคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยและหนว่ยงานระดับคณะร่วมกัน คือ ค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในตาม

เกณฑม์าตรฐานของส านักงานการอุดมศกึษา (สกอ.) ≥ 4.51 และค่าเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

(สมศ.) ≥ 3.51 
 

  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศกึษาได้น ากระบวนการ 

QA2KM  มาใช้ในกระบวนการวางแผน โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องด าเนินการตามเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ 

มอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม และก าหนดเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ร่วมกัน เพื่อให้ผล

การประเมนิในภาพรวมบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในวรรคแรก 

 

2. ระบบการตรวจสอบคุณภาพ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อครบรอบ 6 เดือนและ 9 เดือน เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และใช้กระบวนการ QA2KM เพื่อเร่งรัดให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม

มาตรฐานที่ก าหนดใน ข้อ 1 ทั้งระดับตัวบ่งชีแ้ละระดับภาพรวม 

 

3. ระบบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและกระบวนการปรับปรุงคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดระบบใน

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะจัดประเมินหน่วยงานระดับคณะภายในเดือนกรกฎาคม และ

ระดับมหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ใน

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา โดยใช้กระบวนการ QA2KM ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อน าผลการปรับปรุง

เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะตามที่

เห็นสมควร 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 


