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แนวปฏบิัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ผ่านระบบออนไลน์ 100%    +  
การพัฒนาเกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส าหรับประเมิน

คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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ด าเนินงาน KM ปีการศึกษา 2562 โดย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ  

ส่วนงานประกันคุณภาพ ส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

Critical 

Thinking Out 

Problem Solving 

Opportunity 
 



2 
 

ค าน า 

 วิธีการปรับตัวเพ่ือความอยู่รอดในภาคการศึกษาของไทย ในวันที่โรคระบาดโควิด-19 แพร่กระจายไป
ทั่วโลก หลังจากที่องค์การอนามัยโรค (WHO) ประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคระบาดร้ายแรง ซึ่งหนึ่งใน
วิธีการรับมือกับการระบาดคือ การรักษาระยะห่างระหว่างกันในสังคม (Social Distance) และการด าเนินชีวิต
ปกติในรูปแบบใหม่ (New Normal) เพ่ือป้องกันการระบาดจากคนสู่คน โดยที่มาตรรับมือกับการระบาด
ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบกับการท างานในวงการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และส่วนงานประกันคุณภาพ 
ส านักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ก็เป็นส่วนงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลที่ได้รับผลกระทบ จึง
ได้มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างาน โดยมีการน าระบบการประชุมและการท างานผ่านออนไลน์ 
(Online) 100% เข้ามาปรับใช้จากการท างานที่บ้านหรือสถานที่ตั้ง โดยงดการเดินทาง (Work from Home) 
เพ่ือด าเนินงานการท างานได้ภายใต้วิกฤตโรคระบาดนี้  อาทิ โทรศัพท์, line, facebook, e-mail, google 
classroom, google meeting, ZOOM, VROOM เป็นต้น 

 

ประยงค์  กีรติอุไร 

อาจารย์ประจ า คณะวิศวกรรมศาสตร์  
และหัวหน้างานประกันคุณภาพ 
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แนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบออนไลน์ 
100% และการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส าหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561) 

 
ประยงค์ กีรติอุไร1*, พจนีย์ พุฒนา2, แพรณัชชา สุวรรณทา2 

 
บทคัดย่อ 
 วัตถุประสงค์: เพ่ือปรับปรุงวิธีการด าเนินงานรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในผ่านระบบออนไลน์ 100% โดยมีการน าระบบการประชุมและการท างานผ่านออนไลน์ (Online) 100% 
เข้ามาปรับใช้จากการท างานที่บ้านหรือสถานที่ตั้ง โดยงดการเดินทาง (Work from Home) เพ่ือด าเนินงาน
การท างานได้ภายใต้วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ และเพ่ือพัฒนาระบบงาน กลไก และ
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ส าหรับประเมิน
คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ. 2561) โดยเน้นตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน (DOE Thailand) ครบทั้ง 3 ด้านได้แก่ Learner Person, Innovative Co-Creator, Active Citizen  
 วิธีการด าเนินการ: ได้แบ่งเป็น 2 ส่วนโดยส่วนแรกคือ การสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน เพ่ือรองรับงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ 100% 
โดยมีการประยุกต์และน าระบบการประชุมรวมทั้งการท างานผ่านระบบออนไลน์ (Online) 100% เข้ามาปรับ
ใช้ จากการท างานที่บ้านหรือสถานที่ตั้ง โดยงดการเดินทาง (Work from Home) เพ่ือด าเนินงานการท างาน
ได้ ภายใต้วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์, 
line, e-mail, google classroom, google meeting, ZOOM, VROOM เป็นต้น ในขณะที่ส่วนที่สองเป็น
การพัฒนาระบบกลไก ของงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจน ปฏิบัติงานได้จริง สะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นลดการท างานและค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้
ทั้ง 15 ตัว เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (DOE Thailand) 
 ผลการด าเนินการ: ส่วนแรกคือ ผลจากการสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือรองรับ
งานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ 100% พบว่าสามารถด าเนินการได้
สะดวก รวดเร็วมากขึ้น ปลอดภัยจากโรคระบาด ลดความยุ่งยากในการประสานงาน และลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแนวปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์นี้สามารถท าให้ด าเนินการได้เร็วขึ้นกว่าก าหนดการเดิมถึง 1 
เดือน และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ด้วย เช่นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ค่าเดินทางของ
กรรมการภายนอก ค่าที่พักกรรมการ ค่าใช้สถานที่ในการตรวจประเมิน ค่าของที่ระลึกและการรับรอง รวมทั้ง
ค่าเดินทางของผู้ให้การสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เป็นเงินถึง 503,400 บาท ส่วนที่สองคือ ผลจากการ
พัฒนาระบบกลไก ของงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ อาทิการก าหนดให้ใช้ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตร
เป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ก าหนด
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ไว้ ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการภายนอกได้ 23 หลักสูตรจากทั้งหมด 30 
หลักสูตรอีกถึง 46,000 บาท ในขณะที่ส่วนที่สามคือ การก าหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้
เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี ก็จะส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพได้ รวมทั้งยังได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ใช้งานได้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้จริง นอกจากนี้ส่วนที่สี่ ผล
จากการจัดการความรู้นี้ ยังได้พัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในสถาบันให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญ
มากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจ านวนผู้ที่สามารถตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น 
เทียบปีการศึกษา 2561 พบว่าปีการศึกษา 2562 มีจ านวนผู้ที่สามารถเป็นกรรมการตรวจประเมินประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น 6 คน และจากการจัดการความรู้ (KM) โดยการเรียนรู้ (Learning) และปรับปรุงอย่าง
ตอ่เนื่องนั้น การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษานั้นปีการศึกษา 2562 สามารถลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายลงได้อีก 507,310 บาท เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 
 
 
ค าส าคัญ : การประกันคุณภาพ, การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพ, การด าเนินงานผ่านออนไลน์ 
 

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์และส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2 ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา 
* ผู้เขียนหลัก (Corresponding author) 
E-mail: prayong_kee@vu.ac.th 
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กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process)  

การจัดการความรู้เป็นกระบวนการแบบหนึ่งทีจ่ะช่วยให้มหาวิทยาลัยฯเข้าใจถึงขั้นตอนที่ท าให้เกิดการ
พัฒนาการของความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร เพ่ือการพัฒนาแนวปฏิบัติงานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และในบางโอกาสสามารถน ามาใช้แก้ปัญหาให้กับองค์กรได้ ซึ่งกระบวนการ
จัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังรูปที่ 1 และมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) 
 

1. การบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) 
ปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับส่วนงานประกันคุณภาพ ส านักแผนและประกัน

คุณภาพ ได้เสนอเรื่องและเป้าหมายของการจัดการความรู้ ของคณะและส่วนงานสนับสนุน เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ซึ่งเป็นการพัฒนางานการ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ เรื่อง “การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561)” 

1. Knowledge Identification = ก าหนดเป้าหมาย 

2. Knowledge Creation and Acquisition = สร้างและแสวงหาความรู้ 

3. Knowledge Organization = วางระบบและกลไกโครงสร้างความรู้ 

4. Knowledge Codification and Refinement = ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน 

5. Knowledge Access = ระบบ IT 

6. Knowledge Sharing = เอกสารคู่มือ KM และ โครงการอบรม 

7. Learning = น าไปใช้งาน ปรับปรุงต่อเนื่อง 
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การจัดการความรู้ เป้าหมาย 
1.การจัดการ
ความรู้ด้านผลิต
บัณฑิต 
(การเรียนการสอน) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันทีส่อดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 
- คณะฯ มีการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน 
- คณะฯ มีการรายงานผลการด าเนินงาน โดยแสดงถึงผลการประเมินผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน (บุคคลผู้เรียนรู้ ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และผู้มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง) ตามจุดเน้นของหลักสูตร 

2. การจัดการ
ความรู้ด้านการวิจัย 

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการก ากับดูแลให้มีการประกันคุณภาพ ที่แสดงถึงการส่งเสริม
การพัฒนาคณาจารย์เพ่ือสร้างงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม การเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา 
และตอบยุทธศาสตร์ชาติ หรือความต้องการของสังคม 

 

ส่วนงานประกันคุณภาพ ส านักแผนและประกันคุณภาพ เรื่อง “แนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100%” 

การจัดการความรู้ เป้าหมาย 
1.การจัดการ
ความรู้ด้านการ
พัฒนากระบวนการ 

- ส่วนงานประกันคุณภาพ ส านักแผนและประกันคุณภาพ มีระบบและกลไกในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน แบบ
ออนไลน์  
- ส่วนงานประกันคุณภาพฯ มีการก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรและคณะวิชามีการติดตาม
และประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (DOE Thailand) โดยแสดงถึงผลการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน (บุคคลผู้เรียนรู้ ผู้ร่วม
สร้างสรรค์นวัตกรรม และผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง) 
- หลักสูตรและคณะต่างๆ มีการตรวจประเมินฯ ผ่านระบบออนไลน์ และรายงานผล
การด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online 100%  
- ส่วนงานประกันคุณภาพฯ มีการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหา และตอบความต้องการของ
สังคม ในการสนับสนุนให้มีแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในออนไลน์ 100% 

 
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ (Knowledge Creation and Acquisition) 
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และส่วนงานประกันคุณภาพได้ด าเนินการจัดการความรู้เรื่องการพัฒนาเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ส าหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561) และมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ตามที่ได้
กล่าวไว้ข้างต้นในหัวข้อการบ่งชี้ความรู้ (Knowledge Identification) ดังนั้นจึงได้แสวงหาความรู้จาก
ภายนอก เพื่อสร้างความรู้ใหม่จากแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ พ.ศ.2561 ร่วมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึ กษา 
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พ.ศ.2561 ซึ่งได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเอง 
โดยเน้นผลลัพธ์ผู้เรียน (Desired Outcomes of Education in Thailand: DOE) เพ่ือสร้างคุณลักษณะขั้นต่ า
ของคนไทย 4.0 ใน 3 ด้านได้แก่ เป็นบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learner Person), เป็นผู้สามารถ
ร่วมแก้ไขปัญหาสังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ( Innovative Co-Creator) และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active 
Citizen)  ดังรูปที่  2 โดยรักษาองค์ความรู้ เดิมคือการยึดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
 

 
 

รปูท่ี 2 ผลลัพธ์ผู้เรียน เพื่อสร้างคุณลักษณะข้ันต่ าของคนไทย 4.0 
 

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ (Knowledge Organization) 
 การวางระบบและกลไกโครงสร้างข้ันตอนการท างานของงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(Workflow) ส่วนงานประกันคุณภาพมี 2 ระบบงานหลักๆ คือ 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล 

- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล 
เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อย่างเป็นระบบในอนาคต ดังรูปที่ 3 และ 4 
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รูปที่ 3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 
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รูปที่ 4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
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นอกจากระบบและกลไกของการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้ง 3 ระดับแล้ว ปีการศึกษา 
2562 ยังได้เกิดการพัฒนางานของระบบประกันคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลอีกด้วย เพ่ือให้เกิด
ความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและลดความซ้ าซ้อนของเนื้องานบางอย่าง รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพของการ
ท างานและท าให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ด้วยการก าหนดเป้าหมายของเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา การพัฒนางานของระบบประกันคุณภาพ มีรายละเอียดดังนี้คือ  

3.1 รูปแบบและแนวทางการน าเสนอ ผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน คือ 

- ในระดับหลักสูตร จะด าเนินการในลักษณะของเล่มการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
(IQA ระดับหลักสูตร) หรือ มคอ.7 หรือรายงานผ่านระบบ CHE-QA Online เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของการ
จัดท ารายงาน 

- ในระดับคณะวิชาและสถาบัน จะด าเนินการในลักษณะของเล่มรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
และรายงานผ่านระบบ CHE-QA Online 

- รายงาน Executive Summary ผ่านที่ประชุมรองอธิการบดี เห็นชอบเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  

* เกณฑ์การประกันคุณภาพท่ีใช้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
* ผลการประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน (รวม 3 ระดับ) 
* บทวิเคราะห ์Input Process Output ของการประกันคุณภาพการศึกษา 
* จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง ตามองค์ประกอบต่างๆ 

 
3.2 ก าหนดแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่ชัดเจน โดย 
3.2.1 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 

(ระดับหลักสูตรและคณะ) 
 - หลักสูตรและคณะวิชา สามารถแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายในของสถาบันหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ข้ึนทะเบียนกับ สกอ. 
 - ผู้ประเมินคุณภาพภายในจ านวนอย่างน้อย 3 คน  
  * และอย่างน้อย 1 คนต้องมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ กับคณะหรือสาขาวิชาที่ขอรับการ
ประเมิน 
  * ทั้งนี้ประธานกรรมการต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คณะหรือสถาบัน 
 - คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมิน ระดับหลักสูตรของแต่ละระดับการศึกษา ทั้งนี้ส าหรับ
คณะกรรมการประเมิน ระดับคณะ ให้ยึดตามระดับการศึกษาสูงสุดของหลักสูตรที่คณะมี 
  * ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป หรือ ผศ. ขึ้นไป 
  * ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ รศ. ขึ้นไป 
  * ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ ศ.  

3.2.2 แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เพื่อการด าเนินการการประกันคุณภาพภายใน 
(ระดับสถาบัน) 
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 - ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
 - ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันและขึ้นทะเบียนประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพจาก สกอ. 
 - กรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบัน ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมิน 
 3.2.2.1 ประธานกรรมการ 
  - ผศ. ขึ้นไป และเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดี หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
  - และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินฯ ระดับอุดมศึกษา ในคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป 
 3.2.2.2 กรรมการ 
  - ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

3.3 ก าหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ ทั้ง 15 ตัว ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังตาราง เพ่ือพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยจะมีการปรับเป้าหมายให้มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทุกปี 

องค์ประกอบ และตัวบ่งช้ี 
เป้าหมาย ประจ าปีการศึกษา 2562  

(จากผลเฉลี่ย QA 2ปีย้อนหลัง) 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมและผลการ
ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน (DOE Thailand) 

>3.01 คะแนน* 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก > ร้อยละ 25* 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ > ร้อยละ 18* 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

อยู่ระหว่าง 3.5 - 4.5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ* 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษา
และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ 

6 ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

 ข้อ*            6 ข้อ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

> 3 คะแนน* 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย > 3.51 คะแนน* 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติหรือยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ 
หรือความต้องการของสังคม 

> 2.5 คะแนน* 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 ข้อ* 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 

4 ข้อ* 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะ หรือสถาบัน เพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

7 ข7 ข้อ*อ* 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

6 ข้อ* 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 (ระดับสถาบัน) ผลการบริหารของคณะ >3.51 คะแนน 

 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ (Knowledge Codification and Refinement) 
 ในขั้นตอนนี้ของกระบวนการการจัดการความรู้คือ การปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
และทันสมัย ซึ่งได้แบ่งลักษณะของงานการจัดการความรู้ออก เป็นไปตามเรื่องและเป้าหมายของส่วนงานที่
แตกต่างกัน ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนงานประกันคุณภาพ ดังนี้ 

4.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์: มีการด าเนินการการจัดการความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา (พ.ศ.2561) เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมีทั้งสิ้น 3 ระดับ ได้แก่ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบันซึ่งมีรายละเอียดของเกณฑ์ที่แตกต่างกัน โดยการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็น
มาตรฐาน จะอธิบายรายละเอียดทีละระดับดังนี้ 
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4.1.1 ระดับหลักสูตร ยังคงใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพเหมือนเดิม ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 เพ่ือให้มีความสะดวกในการส่งข้อมูลต่างๆ ผ่านระบบ 
CHE-QA Online คือ 
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558) 
  องค์ประกอบที่ 2  บัณฑิต 
  องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา 
  องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์
  องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

แต่ได้มีการปรับปรุงรูปแบบของ มคอ.3/มคอ.4 ต่อท้ายตาราง แผนการประเมินผลการเรียนรู้ ดังนี้ 
                                           -ตัวอย่าง- 

การเปรียบเทียบผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาและผลลัพธ์ผู้เรียนตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษา 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบ TQF มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
ด้าน ประเด็น Learner Co-

Creator 
Active 
Citizen 

1.คุณธรรมจริยธรรม ประพฤติตนอยา่งมีคุณธรรม จริยธรรม    
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม    
สามารถปรับวถิีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม     
พัฒนานิสัยและปฏิบัติตนตามศีลธรรม    

2.ความรู ้ สามารถเข้าใจ นกึคิดและน าเสนอขอ้มูลได้     
สามารถวิเคราะหแ์ละจ าแนกขอ้เท็จจริงในหลักการ ทฤษฎ ีและกระบวนการ
ต่างๆได้ 

    

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้      
3.ทักษะทางปญัญา สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้    

สามารถใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีและกระบวนการต่างๆ ในการคิด
วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา/สถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนได้ 

   

4.ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรบัผิดชอบ 

สามารถท างานเป็นกลุ่ม    
ภาวะผู้น า และความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม    
สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง     

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลข     
สามารถใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ     
สามารถสื่อสารทั้งการพูด เขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ     

 
และการปรับปรุงรูปแบบของ มคอ.5/มคอ.6 ท้ายหมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของ

รายวิชา ดังนี้ 
ผลลัพธ์ผู้เรียนตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 
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Learner Person= …………………................................................................................................................... 
Innovative Co-Creator =………………………………………….………………………………………………………………... 
Active Citizen = …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

รวมทั้งการปรับปรุงรูปแบบ มคอ.7 ท้ายหมวดที่ 7 คุณภาพการสอน หัวข้อ 2 ประสิทธิผลของกลยุทธ์
การสอน ในหัวข้อ 2.2 สรุปผลลัพธ์ผู้เรียน ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ดังนี้ 
โดยการเขียนเชิงบรรยายคุณภาพ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา ตอบผลลัพธ์ผู้เรียนใน 3 ด้าน
อย่างไร 
Learner Person= ……………………………….......................................................................................................... 
Innovative Co-Creator =………………………………………………………………………………………………………………... 
Active Citizen = ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  

4.1.2 ระดับคณะ มีการปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพแตกต่างจากเดิมคือ เพ่ิม 3 ตัวบ่งชี้ใหม่ 
และปรับเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ รวมทั้งเพ่ิมเติมนวัตกรรมต่อท้าย 2 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้ โดย 
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 7 ตัวบ่งชี้ (ปรับปรุง 2 และตัว

บ่งชี้ใหม่ 1 ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม และผลการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน (DOE Thailand) (ปรับใหม่) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปรับปรุงวิธีการน าเสนอตัวบ่งชี้ : 

TQF+DOE และอัตลักษณ์สถาบัน) 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมทักษะความสามารถด้านการสื่อสารภาษา และด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะ (ตัวบ่งช้ีใหม่) 
 

 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 4 ตัวบ่งชี้ (เพ่ิมเติมนวัตกรรม 2 และตัวบ่งชี้ใหม่ 1 ) 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 

หรือยุทธศาสตร์ที่ 2 ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ที่ว่าด้วยเรื่องของการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
สนองต่อความต้องการของสังคม หรือความต้องการของสังคม ชุมชนในจังหวัดนครราชสีมาที่เกิด
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จากเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับชุมชนหรือองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชน (ตัวบ่งช้ีใหม่) 

 
 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1 ตัวบ่งชี้ (ปรับปรุง 1 )                    

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ตัวบ่งช้ีปรับปรุงใหม่) 
 

 องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 1 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้
ใหม่ 1 ) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไก การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และความเป็น
ไทย (ตัวบ่งช้ีใหม่) 
 

 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 2 ตัวบ่งชี้ (ปรับปรุง 2 )  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 

และเอกลักษณ์ของคณะ (ตัวบ่งชี้ปรับปรุงใหม่) 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ปรับปรุงใหม่) 

 
4.1.3 ระดับสถาบัน มีการปรับเกณฑ์การประกันคุณภาพแตกต่างจากเดิมแต่มีความสอดคล้อง

และใกล้เคียงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพระดับคณะคือ เพ่ิม 2 ตัวบ่งชี้ใหม่ และปรับเกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
รวมทั้งเพ่ิมเติมนวัตกรรมต่อท้าย 2 ข้อ รวมเป็นทั้งสิ้น 14 ตัวบ่งชี้ โดย 
มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิตและผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
  องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม  
  องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
  องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นไทย 
  องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  

 
4.2 ส่วนงานประกันคุณภาพ ส านักแผนและประกันคุณภาพ: มีการด าเนินการการจัดการความรู้

เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด 100% ตามล าดับดังนี้ 

 4.2.1 ก าหนดแผนการปฏิบัติการโดย มีเป้าหมายว่าต้องสามารถด าเนินงาน เพื่อ
เตรียมพร้อมรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบOnline ได้ทั้งหมดทุก
ขั้นตอน โดยในที่นี้ ส่วนงานประกันคุณภาพฯ ได้ก าหนดตารางเวลาการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ผ่านระบบ Online ดังรูปที่ 5 โดยใช้ Google classroom แจ้งให้กับทุกหลักสูตร ทุกคณะ
วิชา และทุกหน่วยงานที่ต้องสนับสนุนข้อมลูทราบ ดังรูปที่ 6 



17 
 

 

รูปที่ 5 ตารางเวลาการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ Online 

 

รูปที่ 6 การใช้ Google classroom แจ้งให้กับทุกหลักสูตร ทุกคณะวิชา และทุกหน่วยงานที่ต้อง
สนับสนุนข้อมูลทราบ นโยบายและข่าวสารต่างๆ 
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ซึ่งสามารถ Work from Home ได้ ท าให้ สะดวก คล่องตัว รวมทั้งลดเวลาการประสานงาน
และค่าใช้จ่ายได้มาก อีกท้ังยังสามารถท าการตรวจประเมินการประกันคุณภาพฯ ได้เร็วกว่าปีก่อนที่ด าเนินงาน
แบบปกติถึง 1 เดือน ทั้งนี้หลักสูตร และคณะวิชา รวมทั้งหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลยังสามารถแจ้งความ
คืบหน้าให้กับส านักประกันคุณภาพฯ ทราบได้ ซึ่งเกิดความสะดวกในการติดตามงานอีกด้วย ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7 ตัวอย่าง คณะวิชาแจ้งการรับทราบนโยบายผ่านระบบออนไลน์ 

4.2.2 ส านักประกันคุณภาพมอบหมายงานให้กับคณะวิชาและหลักสูตรต่างๆ ท างานส่งผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้ Google sheet ซึ่งเป็นฟังก์ชั่นหนึ่งใน Google classroom เกี่ยวกับการสรรหารายชื่อ
กรรมการตรวจประเมิน การก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา โดยระบบออนไลน์ดังกล่าวนี้จะสามารถก าหนดระยะเวลาของการส่งงานได้
ด้วย ดังรูปที่ 8 และรูปที่ 9 ซ่ึงการใช้ระบบออนไลน์ผ่าน Google classroom นี้ ท าให้หลักสูตรๆและคณะวิชา 
สามารถตรวจสอบความซ้ าซ้อนของรายชื่อคณะกรรมการ วัน เวลาต่างๆ รวมทั้งสถานที่ที่ใช้ได้ด้วย หลังจากที่
ปิดการรับข้อมูลตามระยะเวลาที่ก าหนดให้ส่งงาน ส านักประกันคุณภาพก็ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล  และ
เสนอมหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบออนไลน์ โดยการใช้ Gmail ประสานงานกับส านักงานอธิการบดี เพ่ือออกเป็น
ค าสั่งในการปฏิบัติงานต่อไป ดังรูปที่ 10  
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รูปที่ 8 งานมอบหมายให้กับหลักสูตรต่างๆท า และให้ส่งตามก าหนดเวลา 

 

รูปที่ 9 งานมอบหมายให้กับคณะวิชาท า และให้ส่งตามก าหนดเวลา 
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รูปที่ 10 ค าสั่งปฏิบัติงาน ส าหรับการตรวจประกันคุณภาพทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะวิชา 

4.2.3 ส่วนงานประกันคุณภาพ เตรียมการรองรับและสนับสนุนการตรวจประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาผ่านระบบออนไลน์ได้แก่ การสืบค้นหาหลักกฎหมาย หรือ พระราชก าหนดว่าด้วยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพ่ือรองรับการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้ร่วมประชุมไม่ได้
อยู่ในสถานที่เดียวกันและสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 30 ก. หน้า 20 - 23 วันที่ 19 เมษายน 2563 
ดังรูปที่ 11 และเตรียมการสนับสนุนวิธีการเข้าถึงและวิธีใช้โปรแกรม (Software) ทีเ่หมาะสมกับมหาวิทยาลัย
ฯ สามารถใช้งานได้ เช่นโปรแกรม Google Meeting/Google Classroom Meeting และโปรแกรม ZOOM 
เพ่ือให้หลักสูตรและคณะวิชาใช้ในการประชุมออนไลน์ ดังรูปที่ 12  
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รูปที่ 11 พระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
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(ก) โปรแกรม Google Classroom Meeting เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ 

 

(ข) โปรแกรม Google Meeting เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ 

คลิกที่ลิงก ์ตรงนี้เพื่อเข้าสูก่ารประชุม 

คลิกที่ลิงก ์ตรงนี้เพื่อเข้าสูก่ารประชุม 
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(ค) โปรแกรม ZOOM เพื่อใช้ในการประชุมออนไลน์ 

รูปที่ 12 ตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้ในการประชุมออนไลน์ 

 
5. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)  

การจัดการความรู้ในขั้นตอนของการเข้าถึงความรู้ที่เกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และการพัฒนาระบบงาน กลไกการด าเนินงาน
ของส านักฯ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ สามารถเข้าถึงความรู้  และข้อมูล ข่าวสาร ของการ
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ประกันคุณภาพการศึกษาได้นั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักแผนและ
ประกันคุณภาพ ไดพั้ฒนาโดยน าเสนอไว้ใน 2 ส่วนคือ  

5.1 เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (www.vu.ac.th) และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ในเว็บของส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 
(www.mua.go.th) การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน 
ส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ได้อาศัยแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 และมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 ร่วมกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 รวมทั้งผลลัพธ์ผู้เรียน (Desired 
Outcomes of Education in Thailand: DOE) เพ่ือสร้างคุณลักษณะขั้นต่ าของคนไทย 4.0 ใน 3 ด้านได้แก่ 
เป็นบุคคลที่มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Learner Person), เป็นผู้สามารถร่วมแก้ไขปัญหาสังคม สร้างสรรค์
นวัตกรรม (Innovative Co-Creator) และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen) ซึ่งองค์ความรู้ที่จ าเป็นต้อง
ใช้นี้ ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้น าไปแขวนไว้ใน เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ดังรูปที่ 13 
ในขณะที่การพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรนั้น ได้รักษาองค์ความรู้เดิมคือการ
ยึดคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 บูรณการการร่วมกับผลลัพธ์ผู้เรียน 
(Desired Outcomes of Education in Thailand: DOE) ดังรูปที่ 14 
 

 

 
 

รูปที่ 13 เว็บไซด์ของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล (www.vu.ac.th) เพื่อน าเสนอข้อมูลและข่าวสารของ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

http://www.vu.ac.th/
http://www.mua.go.th/
http://www.vu.ac.th/
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รูปที่ 14 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ร่วมกับ DOE Thailand 
ในเว็บไซด์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (www.mua.go.th) เพื่อการประกันคุณภาพระดับ

หลักสูตร 
 

5.2 ระบบ IT คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้น าเสนอข้อมูล
ข่าวสาร รวมทั้งคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ระดับคณะและระดับ
สถาบัน ผ่าน Blog ในระบบ google classroom ดังรูปที่ 15 และรูปที่ 16 และยังได้น า Gmail หรือ E-mail 
ของมหาวิทยาลัยฯ เข้ามาใช้เป็นตัวช่วยหลักในการท างานเสริมกับ Application Line เพ่ือแก้ปัญหาและ
ประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ดังรูปที่ 17 โดยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้
ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกลไกหลักในการส่งเสริม ก ากับดูแล 
ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลได้น า
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 และมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 
2561 มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามประกาศของสภา
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เรียกว่า “มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและแนวทางการน า
มาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2561” เพ่ือให้ผู้รับบริการทางการศึกษามีความม่ันใจว่า ระบบการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลนั้น มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
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รูปที่ 15 รหัสของชั้นเรียน ที่ใช้ในการเข้าร่วม Google Classroom และ หน้า Blog บรรจุคู่มือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน ห้องงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัยฯ ส านักแผนและประกันคุณภาพ 

 
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับสถาบัน สอดคล้องและเป็นหนึ่งกับ 

“มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุลและแนวทางการน ามาตรฐานการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 
2561” มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้คณะวิชาต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการก ากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
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ตามบริบทของมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล น าไปสู่การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป ดังรูปที่ 16 

 

 

 

 
รูปที่ 16 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน ซึ่งบรรจุไว้ใน blog ของ 

google classroom 
 

 
 

 

 

รปูท่ี 17 การใช้ Application Line เพื่อแก้ปัญหาและประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ 



36 
 

6. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)   
การจัดการความรู้ในขั้นตอนของการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้นี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และส่วนงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา ส านักแผนและประกันคุณภาพ ได้น าเสนอไว้ 3 ประเด็นคือ ระบบ CHE-QA 
Online, เอกสารคู่มือ KM ฉบับนี้ และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้กับคณะ
วิชาต่างๆ โดยมีรายละเอียดของประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

6.1 ระบบ CHE-QA Online เป็นระบบที่ส านักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาได้พัฒนาขึ้นมาเพ่ือให้สถาบันการศึกษาไทยใช้ส่งข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยสามารถกรอกข้อมูลผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบันเป็นรายปีและยังสามารถดูรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาย้อนหลังในปีต่างๆได้ด้วย ซึ่งใน
ระบบ CHE-QA นี้ก็จะบรรจุคู่มือที่เกี่ยวกับการใช้งานต่างๆ และรายงานผลการประกันคุณภาพศึกษาทั้ง 3 
ระดับไว้ ดังรูปที่ 18 

 

 
 

รูปที่ 18 ระบบ CHE-QA Online ปีการศึกษา 2562 (http://202.44.139.56/cheqa3d2562/) 

http://202.44.139.56/cheqa3d2562/
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6.2 เอกสารคู่มือ KM ฉบับนี้ เรื่องแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผ่านระบบออนไลน์ 100% และการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาฯ ส าหรับประเมินคุณภาพ
การศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561) ดังรูป 19 ซึ่งเกิดจากการท างานร่วมกันของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 
รูปที่ 19 แสดงเอกสารคู่มือการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2562  

 
6.3 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้โดยการเป็นวิทยากรบรรยาย โดยอ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร ได้รับ

เชิญเป็นวิทยากรบรรยาย QA โครงการจัดอบรม “การจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา” 
ให้แก่คณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เกี่ยวกับการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
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คณะ ส าหรับประเมินคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561) และแนวปฏิบัติ
ในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 
9.00-11.30 น. ณ อาคารขวัญเงิน ห้อง 3306 ดังรูป 20 
 
 

 
 
รูปที่ 20 โครงการอบรมการพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ส าหรับประเมิน

คุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา (พ.ศ.2561) 
และแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% 

 
7. การเรียนรู้ (Learning)       
 การจัดการความรู้ในขั้นตอนของการเรียนรู้นี้ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเด็นคือการน าไปใช้งานและ
การปรับปรุงต่อเนื่อง ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานทั้ง 2 ส่วนคือส่วนแรก การสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการ
ด าเนินงาน เพ่ือรองรับงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ 100% 
โดยมีการประยุกต์และน าระบบการประชุมรวมทั้งการท างานผ่านระบบออนไลน์ (Online) 100% เข้ามาปรับ
ใช้ จากการท างานที่บ้านหรือสถานที่ตั้ง โดยงดการเดินทาง (Work from Home) เพ่ือด าเนินงานการท างาน
ได้ ภายใต้วิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งเกิดขึ้นในขณะนี้ ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสาร อาทิ โทรศัพท์, 
line, e-mail, google classroom, google meeting, ZOOM, VROOM เป็นต้น ในขณะที่ส่วนที่สองคือ การ
พัฒนาระบบกลไก ของงานประกันคุณภาพการศึกษาให้มีความชัดเจน ปฏิบัติงานได้จริง สะดวก รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพ โดยเน้นลดการท างานและค่าใช้จ่ายที่ซ้ าซ้อน นอกจากนี้ยังได้ก าหนดเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ทั้ง 
15 ตัว เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผ่านระบบการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งยังได้พัฒนาเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน โดยเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน (DOE Thailand) โดยมีรายะเอียดดังนี้ 
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7.1 น าไปใช้งาน ซึ่งจากการด าเนินงานเพ่ือการจัดการความรู้ในเรื่องนี้จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ส่วนโดย         
ส่วนแรกคือ ผลจากการสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน เพ่ือรองรับงานการตรวจ

ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ 100% พบว่าสามารถด าเนินการได้สะดวก 
รวดเร็วมากขึ้น ปลอดภัยจากโรคระบาด ลดความยุ่งยากในการประสานงาน และลดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งแนวปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์นี้สามารถท าให้ด าเนินการได้เร็วขึ้นกว่าก าหนดการเดิมถึง 1 
เดือน และยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานได้ด้วย เช่นค่าใช้จ่ายในการประสานงาน ค่าเดินทางของ
กรรมการภายนอก ค่าที่พักกรรมการ ค่าใช้สถานที่ในการตรวจประเมิน ค่าของที่ระลึกและการรับรอง รวมทั้ง
ค่าเดินทางของผู้ให้การสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต เป็นเงินถึง 503,400 บาท เมื่อเทียบกับปีการศึกษา
2561 ดังรายละเอียดในตาราง 

 
ตาราง ค่าใช้จ่ายที่สามารถลดลงได้ เมื่อเทียบกับปีการศึกษา2561 จากการสร้างหรือก าหนดแนวปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับงานการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านระบบออนไลน์ 100% 

รายการค่าใช้จ่ายที่ลดได้ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
1. ค่าพาหนะเดินทางของกรรมการภายนอก 120,000 64,000 
2. ค่าเช่าห้องประชุม/เช่าสถานที่ 180,000 48,000 
3. ค่าของที่ระลึกและรับรอง กรรมการภายนอก 45,000 12,000 
4. ค่าท่ีพักกรรมการภายนอก 12,000 6,400 
5. ค่าพาหนะเดินทางผู้ให้การสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิต 

N/A 16,000 

รวมลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 503,400 
 

ในขณะที่ส่วนที่สองคือ ผลจากการพัฒนาระบบกลไก ของงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ อาทิการ
ก าหนดให้ใช้ผู้ตรวจประเมินระดับหลักสูตรเป็นคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบ
ตรงตามเกณฑ์การประกันคุณภาพที่ก าหนดไว้ ท าให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการ
ภายนอกได้ 23 หลักสูตรจากทั้งหมด 30 หลักสูตรอีกถึง 46,000 บาท ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายตาม
ตัวบ่งชี้ทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ให้เพ่ิมขึ้นในแต่ละปี ก็จะส่งผลท าให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดการพัฒนาเชิงคุณภาพได้ 
รวมทั้งยังได้พัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับ
สถาบัน ใช้งานได้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 และตอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนได้
จริง 

7.2 ปรับปรุงต่อเนื่อง 
ในอดีตเมื่อปีการศึกษา 2561  
- อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ามา

ด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) ได้เริ่มพัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 เพื่อให้สามารถทันใช้งานในการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และระดับสถาบัน ในปีการศึกษา 2562 นี้  
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 - ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักแผนและประกันคุณภาพ ได้เริ่มจัดการความรู้ โดยการน า
ระบบสารสนเทศที่มหาวิทยาลัยฯ มีอยู่ เข้ามาช่วยในการจัดการการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพใน
การประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพ่ือการท าประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีความสะดวกมากขึ้น หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพได้ง่าย และเพ่ือให้ส านักประกันคุณภาพการศึกษาฯ สะดวกในการติดตามการท างานของหน่วยงาน
ต่างๆ รวมทั้งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ทันที และที่ส าคัญอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งไม่ค านึงถึงไม่ได้คือการลดต้นทุน
ในการบริหารจัดการงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ ทั้ง 3 ระดับให้ลดลง 
 ในขณะที่ ปีการศึกษา 2562 นี้ 

- อ.ดร.ประยงค์ กีรติอุไร ซึ่งเป็นบุคคลที่รับมอบหมายและแต่งตั้งจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้เข้ามา
ด าเนินการการจัดการความรู้ (KM) ได้พัฒนาเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 2561 เสร็จสิ้นแล้ว และได้ก าหนดให้หลักสูตรและคณะวิชา
ต่างๆใชเ้กณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ ตัวใหม่นี้ที่พัฒนาขึ้นมา และได้ผ่านการ
อนุมัติหลักการจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ แล้ว ในการท าประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2562 โดยได้ส่งกระจายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ตัวใหม่) ผ่านระบบ Google 
Classroom  
 - ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา ส านักแผนและประกันคุณภาพ ได้เริ่มจัดการความรู้ โดยใช้ระบบ
สารสนเทศต่างๆ เข้ามาช่วยในการด าเนินการ และได้พัฒนาแนวปฏิบัติในการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ 100% เพื่อลดต้นทุนในการจัดการงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประการแรกที่เริ่มปรับปรุงคือการก าหนดคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพฯ ในระดับหลักสูตร ให้เป็นบุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการพัฒนาผู้ตรวจ
ประเมินภายในสถาบันให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มจ านวนผู้ที่สามารถตรวจ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการลดต้นทุนและเพ่ิม
ประสิทธิภาพของการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาหน้าต่อไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
จ านวนผู้ที่สามารถเป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพเทียบปีการศึกษา 2561 พบว่าปีการศึกษา 
2562 มีจ านวนผู้ที่สามารถเป็นกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพเพิ่มขึ้น 6 คน โดยในปีการศึกษา 
2561 บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ ที่สามารถตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษามีจ านวน 12 คน 
ในขณะที่ปีการศึกษา 2562 มีถึง 17 คน (ท่านเดิมของปีการศึกษา 2561 ติดภารกิจ ไม่สามารถเป็นผู้ตรวจได้
ในปี 2562 จ านวน 1 คน) และยังได้น าระบบการประชุมผ่านออนไลน์ อาทิ ZOOM หรือ Gmail Meeting 
หรือ Google Classroom Meeting เข้ามาช่วยเพิ่มความสะดวกในการประชุม และลดต้นทุนในการ
เดินทางของคณะการตรวจประเมินภายนอก ซึ่งผลจากการด าเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านระบบออนไลน์ 100% พบว่าในปีการศึกษา 2562 สามารถลด
ต้นทุนในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในได้ถึง 549,400 บาท โดยที่ในปีการศึกษา 2561 ที่
สามารถลดค่าใช้จ่ายรวมทั้งหมดในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเท่ากับ 42,090 บาท โดยเฉพาะ
จากการใช้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ตรวจประเมิน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่างทั้ง 2 ปีดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า จากการจัดการความรู้ (KM) โดยการเรียนรู้ (Learning) และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั้น 
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การพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษานั้นปีการศึกษา 2562 สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย
ลงได้อีก 507,310 บาท เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 ดังรายละเอียดที่ปรากฏในตาราง 

รายการค่าใช้จ่ายที่ลดลงได้ ปีการศึกษา 2561  ปีการศึกษา 2562 
1. ค่าตอบแทนกรรมการภายนอก 12,000 46,000 
1. ค่าพาหนะเดินทางของกรรมการภายนอก 24,000 184,000 
2. ค่าเช่าห้องประชุม/เช่าสถานที่ - 228,000 
3. ค่าของที่ระลึกและรับรอง กรรมการภายนอก 3,690 57,000 
4. ค่าท่ีพักกรรมการภายนอก 2,400 18,400 
5. ค่าพาหนะเดินทางผู้ให้การสัมภาษณ์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้
บัณฑิต 

- 16,000 

รวมลดค่าใช้จ่ายได้ทั้งสิ้น 42,090 549,400 
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ภาคผนวก ก. 

ตัวอย่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ด้วย LINE 
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ภาคผนวก ข. 

ตัวอย่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ด้วย Gmail 
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ภาคผนวก ค. 

ตัวอย่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ด้วย Google classroom 
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ภาคผนวก ง. 

ตัวอย่างการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในออนไลน์ 100% ด้วย Google meeting 
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ภาคผนวก จ. 

คู่มือการใช้โปรแกรมในการประชุมออนไลน์ 
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