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 ฉบบัประจ ำเดือนเมษำยน 2564   
 
 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 
  

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธีรา เข็มทอง ได้เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ครั้งท่ี 4/2564 โดยมี ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีเป็นประธาน ซึ่งครั้งนี้ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมี ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมคณะ
ผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร ได้รายงานผลการด าเนินงานตาม Timeline หรือเส้นทางแห่งความส าเร็จ ในการขับเคลื่อนและยกระดับ
ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด ภูมิภาคและประเทศ ให้มหาวิทยาลัยทราบ ทั้ งนี้ อธิการบดีได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงาน 
พร้อมท้ังกล่าวช่ืนชมและให้ก าลังใจแก่บุคลากรของส านักฯ ที่ได้มุ่งมั่นในการด าเนินภารกิจจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์และสร้างช่ือเสียงให้กับ
มหาวิทยาลัย จนเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  ฯลฯ ทั้งนี้ อธิการบดียังได้แสดงความห่วงใยไปยังนักศึกษา 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้มาติดต่อราชการ เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 โดยก าชับให้การจัดการเรียนการสอนและ
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด (ภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์) 

  

   
 

 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกิจกรรม "สวัสดีปีใหม่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ 2564" 
  เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2564 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สธุีรา เข็มทอง ได้เข้าร่วมกิจกรรม "สวัสดีปี

ใหม่ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2564" โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ทอดผ้าบังสุกุล และประเคนจตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมกัน
นี้ได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจ าปี 2564 (ภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์) 
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 กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดประชุม“คณะกรรมการจัดท ารายงานและ

จัดเตรียมข้อมูลฯ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” 

  
 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษาได้จัดประชุมคณะกรรมการจัดท ารายงานและ
จัดเตรียมข้อมูลเอกสารหลักฐานแบบออนไลน์ (Online) เพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี กล่าวเปิดการประชุมและให้ก าลังใจแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานฯ และ
มอบหมายให้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุธีรา เข็มทอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ 
 

 
 

  กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุม “ชี้แจงแนวทางการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน” 

  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษาประชุมออนไลน์ (Online) เพื่อช้ีแจง
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแทนจาก
หน่วยงานสายสนับสนุนระดับส านัก สถาบัน บัณฑิตวิทยาลัย และระดับกอง สังกัดส านักงานอธิการบดี ทั้งนี้ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุธีรา เข็มทอง เป็นประธานในการประชุมครั้งนี ้
 
 
 
 
 
 

  กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชุม “แนวทางการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และคณะ” 

  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาโดยกองประกันคุณภาพการศึกษาประชุมออนไลน์ (Online) เพื่อหารือ
แนวทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่งประกอบไปด้วย รองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี และบุคลากรที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาจากท้ัง 6 คณะ โดยมีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  สุธีรา เข็มทอง เป็นประธานการประชุมในครั้งนี ้
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 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งโครงการ “ครัวราชภัฏแบ่งปัน”  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดครัว (ครัวราชภัฏ) ผลิตอาหารโดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2564 เป็นวันแรกและ            
มีเป้าหมายในการด าเนินโครงการจนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา               
น าโดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนน์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ ผศ.สุธีรา เข็มทอง ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.สวียา ปรารถนาดี ชาติวิวัฒนาการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป คณะผู้บริหารมหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับบุคลากรของครัวราชภัฏ ไปส่งมอบอาหารว่างและข้าวกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงได้ติดตามคณะ
เหล่ากาชาดจังหวัดไปมอบอาหารว่างและอาหารกล่องให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ซึ่งการผลิตอาหารว่าง
และข้าวกล่อง ได้รับงบประมาณจากการบริจาคสมทบทุนผ่านบัญชี ครัวราชภัฏแบ่งปัน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นสื่อกลางในการจัดท าและน าไป
มอบผ่านเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อให้ก าลั งใจกับบุคลากรที่ปฏิบัติ งานทุ กหน้าที่ ให้มีพลังกายพลั ง ใจต่อสู้ กับวิกฤตโควิด -19                                   
(ภาพข่าวจากงานประชาสัมพันธ์) 
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 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสตูร  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

 

1) รูปแบบการตรวจประเมิน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในขณะนี้ หลักสูตรรับการประเมินแบบออนไลน์ 
(Online) และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติหลักสูตรสามารถประเมินแบบปกติได้โดยด าเนินการภายใต้
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและความปลอดภัยของบุคลากรอย่างเคร่งครัด  

 

2) ระยะเวลาในการตรวจประเมิน 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2564   
 

3) การเสนอรายช่ือประธานกรรมการตรวจประเมิน 
3.1 หลักสูตรเสนอรายชื่อประธานกรรมการตรวจประเมินซึ่งต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา จ านวน 1 ท่าน โดยพิจารณาจากรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เดิม หรือ 

๒) ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยภายนอกโดยผ่านการอบรม 
ผู้ประเมินหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เดิม หรือ 

๓) ผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
3.2 หลักสูตรส่งรายชื่อประธานกรรมการตรวจประเมินมายังกองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย                

ราชภัฏนครราชสีมาเพ่ือพิจารณาเงื่อนไขและคุณสมบัติของการเป็นประธานกรรมการฯก่อนแล้วจึงส่ง             
ผลการพิจารณาให้หลักสูตรเพ่ือให้ด าเนินการประสานประธานกรรมการต่อไป 
 

4) แนวปฏิบัติส าหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.1 คณะกรรมการตรวจประมินที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนควรเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครราชสีมา 
4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านควรเข้ารับการตรวจประเมิน ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏนครราชสีมา  
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Website :: https://www.nrru.ac.th/qa/index.php 

Facebook :: https://www.facebook.com/qa.nrru 

  

 

 
 แนวปฏิบัติการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประจ าปีการศึกษา 2563  
 

 

 
1. คณะเสนอรายชื่อกรรมการประเมินเพ่ือให้มหาวิทยาลัยพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัย

จะเป็นผู้ด าเนินการประสานงานกับคณะกรรมการที่หน่วยงานเสนอรายชื่อและจะแจ้งผลการด าเนินการไปยัง

หน่วยงานเพื่อด าเนินการในล าดับต่อไป 

2. คณะกรรมการการประเมินระดับคณะ ต้องเป็นคณะกรรมการที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.)  เท่านั้น เนื่องจากเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่

มหาวิทยาลัยใช้เป็นเกณฑ์เฉพาะในกลุ่มของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3. มหาวิทยาลัยก าหนดให้ใช้คณะกรรมการตรวจประเมินชุดเดียวกันในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง             

6 คณะ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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