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รายวชิา : การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา กลุ่มวชิาพื้นฐานการศึกษา คณะครุศาสตร์ 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
 รหสัวชิา    (ช่ือวชิาภาษาไทย)   การประกนัคุณภาพการศึกษา 
 1114704  (ช่ือวชิาภาษาองักฤษ) Education Quality Assurance 
2. จ านวนหน่วยกติ 
 2  หน่วยกิต   (2-0) 
3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
 3.1  หลกัสูตร  
        ครุศาสตรบณัฑิต 
 3.2  ประเภทของรายวชิา  
                พื้นฐานการศึกษา 
4.  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  4.1  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา 
  อาจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ 
 4.2 อาจารยผ์ูส้อน  
  อาจารย ์ดร.ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ 
5.  ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2/2558  ชั้นปีท่ี  3 
6.  รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite)  (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8. สถานทีเ่รียน 
 คณะครุศาสตร์  มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม 
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9.  วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
 วนัท่ี 15 เดือน ธนัวาคม พ.ศ.  2558 
 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
 เพื่อให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย ความส าคญั แนวคิดและทฤษฎี
เก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาของประเทศไทย เขา้ใจระบบ
บริหารคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพ
ภายในและภายนอก มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา การเขียนรายงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา วเิคราะห์ เช่ือมโยงการประกนัคุณภาพภายในและภายนอกได ้
 
2.  วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
      -- 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวชิา 
 ความหมาย ความส าคัญ แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการประกันคุณภาพ การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน
และภายนอก มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
 
2.  จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  32 ชัว่โมงต่อ
ภาคการศึกษา   
 

-- ไม่มีการฝึกปฏิบติังาน
ภาคสนาม 

การศึกษาดว้ยตนเอง   
2 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษา 

3.  จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 

- อาจารยป์ระจ ารายวิชาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลผา่นทางอีเมล์ และในชั้นเรียนรวมไปถึง
การเขียนถามตอบรายบุคคล 
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- อาจารยป์ระจ ารายวิชาจดัเวลาให้ค  าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์  (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

 
หมวดที ่4  การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา  
  พฒันาผูเ้รียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ข้อมูลส่วนบุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล และไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิทางปัญญา ไม่ละเมิดสิทธ์ิทาง
ซอฟตแ์วร์  มีความซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 
  -  ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซ่ือสัตยสุ์จริต 
  -  มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
  -  มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้
และล าดบัความส าคญั 
  -  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของ
ความเป็นมนุษย ์
  -  เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสังคม  
  -  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 1.2  วธีิการสอนท่ีจะใชพ้ฒันาการเรียนรู้ 
  -  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางดา้นคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการใช ้โดยมีวตัถุประสงคไ์ม่สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง  
  -  มอบหมายงานกลุ่มท่ีเสริมสร้างการวางแผนการท างานเป็นทีม การรับฟังความ
คิดเห็นของผูอ่ื้น 
  -  มอบหมายงานเด่ียวท่ีเสริมสร้างความรับผิดชอบและการแกไ้ขปัญหา  
 1.3  วธีิการประเมินผล 
  -  พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
  -  มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
  -  ประเมินผลการวเิคราะห์กรณีศึกษา 
  -  ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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2.  ความรู้ 
 2.1  ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  
    มีความรู้ในหลกัและแนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพสถานศึกษา การตรวจสอบ
คุณภาพ  บทบาทหนา้ท่ีของผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายในและภายนอก มาตรฐาน
และตวับ่งช้ีคุณภาพการศึกษา และการเขียนรายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา 
 2.2  วธีิการสอน 
  บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม งานเด่ียว การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์
กรณีศึกษา และมอบหมายใหค้น้ควา้ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอหนา้ชั้นเรียน  
 2.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ทดสอบยอ่ย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและ
ทฤษฎี 
  -  ประเมินจากรายงานท่ีเป็นผลจากการคน้ควา้ขอ้มูล 
  -  ประเมินจากคุณภาพของรายงานกลุ่ม 
      -  ประเมินจากคุณภาพของรายงานเด่ียว 
3.  ทกัษะทางปัญญา 
 3.1  ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 
  พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งมีการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ขอ้มูลอยา่งสร้างสรรค ์
 3.2 วธีิการสอน 
  -  การมอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงานกรณีศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 
  -  อภิปรายกลุ่ม 
  -  วเิคราะห์กรณีศึกษา  
 3.3  วธีิการประเมินผล 
  ทดสอบย่อย สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบท่ีมีการวิเคราะห์และ
ประยกุตค์วามรู้ท่ีศึกษา 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 
 4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  
  -  พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
  -  พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
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  -  พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้น
ตามก าหนดเวลา 
  - ทกัษะการปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีดีของนกัศึกษาและการปฏิบติัตวัท่ีดีต่ออาจารย ์
 4.2  วธีิการสอน 
  -  จดักิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
  -  มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล   
  -  การน าเสนอรายงาน 
  -  แทรกประสบการณ์ของอาจารยใ์นระหวา่งการสอนโดยผา่นการเล่าเร่ืองต่างๆ  
 4.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ 
  -  ประเมินพฤติกรรมการท างานเป็นทีมและพฤติกรรมในชั้นเรียน 
  -  ประเมินจากการแบ่งงาน ความรับผดิชอบ ภายในกลุ่ม  
5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 5.1  ทกัษะการส่ือสารและการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา       
  -  พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในชั้นเรียน 
  -  พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
  -  พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
  - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 
 5.2  วธีิการสอน       
  -  มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง จากหอ้งสมุดหรือ website และท ารายงาน 
โดยมีแหล่งท่ีมาขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ 
  -  น าเสนอโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม  
 5.3  วธีิการประเมินผล 
  -  ประเมินจากรายงาน และรูปแบบของการน าเสนอดว้ยส่ือเทคโนโลยี 
  -  ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 
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หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ช้ินงาน/วธีิการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

1 ค าอธิบายรายวชิา เน้ือหาสาระ 
กิจกรรมการเรียนรู้ การ
ประเมินผลการเรียน เอกสาร
ท่ีควรอ่านเพิ่มเติม 
ความหมายและความส าคญั  
ของการประกนัคุณภาพ
การศึกษา 

2 - แจก Course Syllabus 
- แนะน ารายวชิา วธีิเรียน 
การวดัผล  
- มอบหมายงานเด่ียว 
- มอบหมายงานกลุ่ม 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

2 ความเป็นมาของการประกนั
คุณภาพการศึกษาของประเทศ
ไทย 
 

2 ผูส้อนบรรยาย 
กิจกรรมในชั้นเรียน 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

3 เจตนารมณ์ของพระราช 
บญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม 
(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 หมวด 6 
มาตรฐานและการประกนั
คุณภาพการศึกษา 
 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอวิดิโอการ
ประกนัคุณภาพ 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

4 บทบาทหนา้ท่ีของผูท่ี้มีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการประกนั
คุณภาพภายในและภายนอก 

2 ผูส้อนบรรยายเชิง
อภิปรายและ 
น าเสนอตวัอยา่ง 
กิจกรรมในชั้นเรียน 
 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ช้ินงาน/วธีิการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

5 มาตรฐานและตวับ่งช้ี
ระดบัชาติ และมาตรฐานและ
ตวับ่งช้ีตน้สังกดั (ภายใน) 

2 ผูส้อนบรรยายเชิง
อภิปราย 
 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

6 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพ
ภายในระดบัการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปฐมวยั –ประถม 
มธัยม) 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 
กิจกรรมในชั้นเรียน 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

7 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพ
ภายในระดบัการ ศึกษาขั้น
พื้นฐาน (ปฐมวยั –ประถม 
มธัยม) (ต่อ) 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 
ชมวดิิทศัน์ 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

8 สอบกลางภาค 
9 มาตรฐานและตวับ่งช้ีคุณภาพ

ภายใน ระดบัอาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา  

2 ผูส้อนบรรยายเชิง
อภิปราย และ 
กิจกรรมในชั้นเรียน 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

10 การควบคุมคุณภาพการศึกษา 2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

11 ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และภายนอก ระดบั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2 ผูส้อนบรรยายเน้ือหา
เบ้ืองตน้ และยนืยนั
งานกลุ่ม 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

12 ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และภายนอก ระดบั
การศึกษาอาชีวศึกษา 
 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 
 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

13 ระบบการประกนัคุณภาพ
ภายใน และภายนอก 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ
สอน  ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 
ช้ินงาน/วธีิการ

ประเมิน 

ผู้สอน 

ระดบัอุดมศึกษา 
 

กิจกรรมในชั้นเรียน 

14 แนวทางการเขียนรายงานการ
ประกนัคุณภาพภายใน 
 

2 ผูส้อนบรรยาย 
น าเสนอตวัอยา่ง 

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

15 การน าเสนองานกลุ่มของ
นกัศึกษาในหวัขอ้ 
รูปแบบการประกนัคุณภาพ
การศึกษาในประเทศต่าง ๆ 

2 การน าเสนอหนา้ชั้น
เรียนของนกัศึกษา 
(งานกลุ่ม)  

อาจารย ์ดร.ดวงใจ  
ชนะสิทธ์ิ 

16 2 ผูส้อนสรุปประเด็น
จากผลการน าเสนอ
หนา้ชั้นเรียน 

17 สอบปลายภาค 
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

การ
ประเมิน 

งานทีจ่ะใช้ประเมินผลผู้เรียน สัปดาห์ 
ทีก่ าหนด 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

(1) สอบ   
  -  ทดสอบยอ่ย 2,4, 6, 9,1,11,12 20 
     -  สอบกลางภาค 8 20 
  -  สอบปลายภาค 16 20 

(2) การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นใน
ชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10 

(3) การท างานกลุ่มและผลงาน 14, 15 20 
(4) การท างานเด่ียว การอ่าน คน้ควา้ขอ้มูล ส่ง

งานตามท่ีก าหนด 
7 10 
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หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและต าราหลกั 
ดวงใจ ชนะสิทธ์ิ. การประกนัคุณภาพการศึกษา. เอกสารประกอบการสอน  

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม. 2556 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
    พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545. 2545 
    หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 รอบสาม (2554 – 2558) ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 
 การศึกษา (องคก์ารมหาชน) 
    จ  ารัส นองมาก. การประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งถูกตอ้งและมีความสุข. สถาบนัพฒันา 
 คุณภาพวชิาการ (พว.), กรุงเทพฯ 2545. 
    คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม.ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). 2555. 
     คุณภาพศิษย ์เป้าหมายการประเมิน. ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
 คุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน). 2555. 
 
     ส านกัทดสอบทางการศึกษา. มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงวา่ดว้ย 
 ระบบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553.      
     เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 

 
หมวดที ่7  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
 -  การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
 -  แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 -  การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 
 -  ผลการสอบ 
 -  การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 
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3.  การปรับปรุงการสอน  
 ปรับปรุงการเพิ่มกิจกรรมยอ่ยในชั้นเรียนใหม้ากยิง่ข้ึนเพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้กิดทกัษะ 
ความคิดสร้างสรรค ์และการแสดงออก 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
 ตรวจสอบคุณภาพของขอ้สอบรายขอ้ ปรับปรุง และน าไปใชใ้นภาคเรียนถดัไป 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 -  ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน 
ผลสัมฤทธ์ิตามขอ้ 4 
   
 
      ลงช่ือ       อาจารย ์ดร.ดวงใจ  ชนะสิทธ์ิ 
                     อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบรายวชิา 
                             วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ.2558 
 


