
 
 

 
 

 

  

 

คูม่ือการปฏิบัติงาน 
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ที่มาและความส าคัญ 
 

 งานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นอีกภารกิจที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินงาน 
ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตามความในหมวด 6  
มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2545 และ 
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2553) ระบวุ่า “ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับประกอบด้วยการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก” 
ประกอบกับความในมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว ยังระบุไว้ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถาบันศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อต้นสังกัด และเปิดเผยต่อสาธารณะชนเพ่ือนาไปสู่การพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับ
การประกันคุณภาพภายนอก” และความในกฎกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2561 ข้อ 3 ความว่า “ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของสถานศึกษา ที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้จัด
ให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดาเนินการเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองให้แก่หน่วยงานต้น
สังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกป”ี 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา งานประกันคุณภาพ
การศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน งานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหา 
ให้เข้าใจได้โดยง่าย รายละเอียดระบุถึงขอบเขตงานหลัก รวมทั้งได้ระบุขั้นตอนการด าเนินงาน ไว้อย่างชัดเจน 
การจัดท าคู่มือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขอบเขตภาระงานและเพ่ือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 อนึ่ง การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี ด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประกอบกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ แนวทางในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานฯ ฉบับนี้ ผู้ปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะด าเนินการ 
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาโครงสร้าง ขั้นตอนการด าเนินงาน เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ โดยพิจารณาปรับปรุง 
เมื่อครบรอบปีการศึกษาในแต่ละปี 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 การปฏิบัติงานตามภารกจิ 
 

1. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
2. งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษาศึกษา ระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
3. งานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (IQA) และงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก (EQA) 
4. งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. งานประเมินผลและส ารวจ 

 

 วัตถุประสงค ์
 

1. เป็นงานที่ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพและงานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เป็นงานที่เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือเป็นฐานข้อมูลคุณภาพประกอบการบริหารและตัดสินใจ 
3. เป็นงานที่ส่งเสริมและสนับสนุน การสร้างระบบและกลไกคุณภาพ เพ่ือตอบสนองการด าเนินงาน

ตามพันธกิจของคณะ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและนวัตกรรม การบริการทางวิชาการ การ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการ 

4. เป็นงานที่มุ่งปฏิบัติให้สอดคล้องตามนโยบายการด าเนินงานของคณะ ตอบสนองการควบคุม
คุณภาพของผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ของคณะ 

 

 เป้าหมาย 
 

1. เชิงปริมาณ 
1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ ของบุคลากรภายในคณะ 
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความเข้าใจในวิธีการ ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพในทุกระดับ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
1.2 บริหารและจัดการระบบให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมตามบริบทการด าเนินงาน 
 

2. เชิงคุณภาพ 
  2.1 บุคลากรภายในคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจใน

ระบบการด าเนินงานการประกันคุณภาพที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ตอบสนองวัตถุประสงค์
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  2.2 เกิดการพัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือนวัตกรรมในระบบการบริหาร
  จัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีน ามาใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 

 กลุ่มเป้าหมายการด าเนินงาน 
 

 บุคลากรภายในคณะ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 การบวนการ (Process) 
 

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยภาพรวม 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (กระบวนการเชื่อมโยง) 

 
- ระดับหลักสูตร 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตรและระดับคณะ (กระบวนการเชื่อมโยง) 
 
- ระดับคณะ 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 งานประเมินผลและส ารวจ 
 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
รับผิดชอบงานประเมินผลและจัดท าแบบส ารวจ ครอบคลุมภารกิจ ดังนี้ 
 

1. ประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของคณะ 
  

 1.1 ประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามรอบปีการศึกษา พร้อมจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
 1.2 ประเมินผลการจัดโครงการและกิจกรรม ของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 
2. ประเมินผลการจัดโครงการและการจัดกิจกรรมของคณะ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
  

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย รับผิดชอบประเมินผลการจัดโครงการและการจัด
กิจกรรมของคณะ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
3. ประเมินผลการด าเนินงานด้านงานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย รับผิดชอบประเมินผลการด าเนินงานด้าน 
งานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ดังนี้ 

 

1.1 ประเมินคุณภาพและความพึงพอใจของผู้รับการบริการจากคณะ หรือการให้บริการของคณะ 
 1.2 ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู้
 และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

1.3 ติดตามผลการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิตของคณะ 
1.4 ติดตามผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ความพึงพอใจบัณฑิตที่เป็น

ผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระของคณะ 
 1.5 แบบประเมินและแบบส ารวจงานสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ อ่ืนๆตามที่
 ได้รับมอบหมาย 
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คู่มือการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการและวิจัย 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

โดย นายชนาธิป ลีนิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 ภาคผนวก 
  

  แบบฟอร์มและระบบสารสนเทศสนับสนุนงานประกันคุณภาพการศึกษา  
อ้างอิงเว็ปไซต์งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
ที่ http://inded.rmutsv.ac.th/qa/?q=th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


