
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  2555 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 จากการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ  
ส านัก  สถาบัน ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา  โดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพ   9  ด้าน  มาตรฐานอุดมศึกษา  3  ด้าน  
และมุมมองการบริหารจัดการ 4 มิติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในดังกล่าว  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักฯ และอัตลักษณ์  ตลอดจนพัฒนาและทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก  ซึ่งได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นที่เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและภายนอกตาม
ตัวบ่งชี้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์   

เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้   ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดท าแผนการประกันคุณภาพประจ าปี 2555  ขึ้นโดยมุ่งหวังให้การ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้มีความเชื่อมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจากส านักงาน 
ก.พ.ร. 

วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 2.  เพ่ือให้สามารถด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด และจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 3.  เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในการรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
 

ตัวบ่งชี้ / ตัวชี้วัดหลกัของแผนด าเนินการ 
 1.  ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 2.  ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดที่ 11  ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
         ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555 
 3.  ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 
 



2 
 
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สกอ.ที่รับผิดชอบ (ตามการประเมินปีการศึกษา 2554) 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 
 องค์ประกอบท่ี 2  การผลิตบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.1  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง 
 องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 8.1  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 
 องค์ประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ของ สมศ.ที่รับผิดชอบ (ตามการประเมินปีการศึกษา 2554) 
 ด้านคุณภาพบัณฑิต 
  ตัวบ่งชี้ที่  2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงนของผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในปีการศกึษา 2554 
การปฏิบัติที่ดี/ข้อที่ควรพัฒนาและปรับปรุง/ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 จุดเด่นสิ่งท่ีน่าชื่นชม และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practices)  
  1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดท ารูปเล่มประกันคุณภาพการศึกษาได้สวยงาม 
เป็นระบบ ระเบียบดี 
  2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนาเกี่ยวกับการประกันคุณภาพโดยการ
ใช้  Score card จนได้รับรางวัลจากหลายหน่วยงาน 
  3. มีการติดตามงาน และให้ความช่วยเหลือคณาจารย์จากคณะต่าง ๆ เป็นอย่างดี  
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 จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุงเร่งด่วน 
  1. ควรเร่งพัฒนาการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาเชื่อมโยง
พัฒนาการวิจัยด้วย 

2. ควรเร่งพัฒนาระบบการสื่อสาร ระหว่างหน่วยงานกับผู้ปกครองเพ่ือรายงานผล 
การศึกษาให้ผู้ปกครองทราบ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  1. ควรจัดงบประมาณส าหรับอาจารย์ที่ต้องการพัฒนาในรายวิชาส่วนรวม (เช่น GE) ส่วน
วิชาเอกนั้นให้คณะรับผิดชอบเอง   
  2. ควรมีโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถาม แล้วหมุนเวียนเจ้าหน้าที่แต่ละวัน เพ่ือคัด
กรอง แยกประเภทของเรื่องที่นักศึกษามาติดต่อ พร้อมแจกบัตรคิวเป็นสี ๆ   
  3. ควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเรื่องเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในส านักงาน ให้มีความละเอียด
ชัดเจน เพ่ือป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต     
  4. ควรมีการประเมินส่วนงานต่าง ๆ ในส านักงาน  อย่างชัดเจนรวมทั้งประเมินการสอนของ
อาจารย์ด้วย (ให้นักศึกษาประเมินทั้ง 2 เรื่อง) 
 

แนวทางในการพัฒนาในอนาคต 
  1. มหาวิทยาลัยควรจัดรูปแบบโครงสร้างของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ให้
ชัดเจน เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการถูกประเมิน อาจจัดตั้งเป็นหน่วยงานภายใน เช่น ศูนย์การศึกษา
ต่อเนื่อง หรือสถานศึกษาต่อเนื่อง แล้วจัดให้ดูแลบัณฑิตศึกษา   
  2. ควรพัฒนารูปแบบการจัดตารางเรียน – ตารางสอนใหม่โดยส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน  จัดเฉพาะรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป และวิชาพ้ืนฐานของวิชาเอกก่อนแล้วส่งต่อให้คณะจัด
วิชาเอกลงในตารางที่เหลือ พร้อมทั้งลงห้องเรียนเองด้วย 
  3. อาจจะจัดตั้ง “ส านักการศึกษาทั่วไป” หรืออาจจะเรียกอย่างอ่ืน ท าหน้าที่ดูแลทุกอย่าง
เกี่ยวกับวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร  

1. ไม่มีความชัดเจนในการจัดงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยไม่มีการเน้นในส่วนของการพัฒนา
ขององค์กรที่เพ่ิมขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไป  

2. ไม่มีความชัดเจนของการถูกประเมิน เพราะหน้าที่ขององค์กรไม่ชัดเจน  

3. พยายามสร้างจิตส านึกของเจ้าหน้าที่องค์กร เพ่ือให้มีจิตส านึกด้านการบริการดีข้ึน และพยายาม 
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมมากข้ึนเพ่ือประสิทธิผลขององค์กร  

4. พยายามผลักดันให้บัณฑิตวิทยาลัยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในระยะเวลาภายในปีหน้า  
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5. จะเริ่มใช้โปรแกรมจัดตารางสอนใหม่ในเทอมหน้า แต่ปัญหาที่พบ คือ ห้องเรียนจะลดลง (วิชาตาม
คณะ) ไปเรื่อย ๆ เนื่องจากคณะใช้ห้องเรียนเพื่อประโยชน์อื่น ๆ ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรค านึงเรื่องจ านวน
ห้องเรียนด้วย  

6. มีการประเมินบุคลากรสายสนับสนุน 360 องศา  

7. มีการจัดให้มีการประเมินบุคลากรโดยนักศึกษาอย่างชัดเจน  

8. มีการให้บุคลากรจับคู่กันปฏิบัติงานเพื่อเกิดการเรียนรู้งาน  

9. อยากจะส่งใบแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครอง แต่อุปกรณ์ทันสมัยยังไม่เพียงพอ  

10. จะประสานกับฝ่ายจัดซื้อหนังสือ ส าหรับงบประมาณจัดซื้อหนังสือระดับบัณฑิตศึกษา  

11. มีการปรับเปลี่ยนวิธีการตั้งงบประมาณ เช่น อาจารย์ ป.ตรี ไปรวมพร้อม ๆ กันหลาย ๆ คณะ 
ใครจะออกค่าน้ ามันรถ, เบี้ยเลี้ยงคนขับรถ เป็นต้น  

12. ความชัดเจนที่ต้องรายงานตามองค์ประกอบของการประกันคุณภาพยังไม่แน่นอน  

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่  

1. บางต าแหน่งงานมีการมอบหมายงานเพิ่มเติมมากกว่าภาระงานจริง ท าให้มีผลต่อการท างานหลัก 
และส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงต่อความเป็นจริง  

2. พบว่ามีปัญหาด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนางาน ท าให้มีผลการด าเนินงานเฉพาะงาน
ประจ าทั่วไป  

3. งบประมาณการพัฒนาบุคลากรมีน้อย ปีละ 1 ครั้งต่อคนเท่านั้น ต้องการให้มีมากกว่านี้  

4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองในการให้บริการ และมีการยอมรับการประเมินผลเพื่อการพัฒนา
ตนเองต่อไป พร้อมทั้งหน่วยงานและผู้บริหารให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาจิตบริการเป็นโครงการส าคัญ 
และจะช่วยการพัฒนาด้านการให้บริการส่วนหน้าดียิ่งขึ้น และเป็นที่พอใจต่อ ผู้มาให้บริการมากขึ้น  

5. บุคลากรมีความทุ่มเทในการท างาน มุ่งที่จะท างานให้ส าเร็จโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนเพ่ิมเติม
พิเศษ จากผู้บริหารในการประเมินเป็นบางโอกาสด้วย  

6. หน่วยงานมีการประเมินบุคลากรที่ดี แบบ 360 องศา คือ มีการประเมินตนเองผู้ร่วมงาน ผู้บริหาร 
และผู้ใช้บริการ ด้วยแบบสอบถามที่ได้จัดเตรียมไว้ รวมทั้งการประเมินหรือรับข้อเสนอแนะ ผ่านออนไลน์จาก
หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานด้วย  
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ข้อสังเกตจากการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย  

สัมภาษณ์อาจารย์  

1. ด้านความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการมีความพึงพอใจในระดับดี มีการติดตามผล 
2. ด้านข่าวสารการให้บริการมีความพร้อมของบุคลากร เช่น การปฏิบัติงานที่มีความเต็มใจ

ช่วยเหลือเกี่ยวกับแผนการเรียน แต่ยังมีปัญหาด้านการเจ้งข้อมูลที่ล่าช้า 
3. ความพร้อมด้านห้องเรียนที่ยังไม่เป็นมาตรฐานและไม่สะดวกสบาย 
4. การส่งเกรดทางอินเตอร์เน็ตมีความชัดเจนดี 
5. การบริหารของบัณฑิต มีการจัดระบบที่ดีขึ้นแต่ยังขาดความพร้อมด้านการสอนและฐานข้อมูลที่

ต้องการความทันสมัยมากขึ้น 
6. การประชุมสัมมนาและการอบรมคณาจารย์ท าได้ด้วยดี 
7. การบริการจัดการ บัณฑิตควรแยกส่วนงานออกมาให้ชัดเจน 
8. อาจารย์ที่ได้เข้ามาใช้บริการในส่วนของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แสดงความ

คิดเห็น คือชื่นชม การให้บริการและการติดตามงานดีมาก ช่วยเหลืออาจารย์ดีมาก ปัญหาอาจมี
การคาดเคลื่อนในการเข้าใจกันในการใช้งานสื่ออุปกรณ์ หรือการดูแลการสอนภายในห้องเรียน  

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี  

1. การลงทะเบียนช่วงเปิดเทอมค่อนข้างมีปัญหาและล่าช้า  
2. ความรวดเร็วในการบริการอยู่ในเกณฑ์ดี แต่สถานที่ในการนั่งรอยังค่อนข้างไม่เพียงพอ 

โดยเฉพาะช่วงเปิดเทอม 
3. มีแหล่งข้อมูลให้กับนักศึกษาเพียงพอ  
4. ควรปรับปรุงห้องเรียนให้เป็นมาตรฐานมากขึ้น เช่น จ านวน คอมพิวเตอร์ให้มีพอกับจ านวน

นักศึกษา  

สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาโท  

1. มีการพึงพอใจด้านบริการ  
2. ต้องการให้พัฒนาห้องเรียนมาตรฐาน อาทิ คอมพิวเตอร์  
3. ขนาดห้องเรียนยังไม่เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา 
4. มีแหล่งค้นคว้าที่เพียงพอ  
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สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาเอก  

1. มีความพึงพอใจในการให้บริการ  
2. การคาดหวังกับสถานศึกษามีความพอใจดีมาก  
3. รู้สึกภูมิใจในสถาบันการศึกษา  
4. พอใจกับความพร้อมห้องเรียน  

แนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศกึษา 2555 
 ขั้นเตรียมการ 
 1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
  - สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
  - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับ 
 2.แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน 
 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 1.วางแผนการปฏิบัติงาน 
  - ทบทวนผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  - ก าหนดเป้าหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน 
  - ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบ 
 2.การด าเนินการตามแผน 
  - สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางการด าเนินงานที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 ทั้งทางด้านองค์
ความรู้ ค าแนะน า ข้อคิดเห็นต่าง ๆ รวมถึงงบประมาณในการด าเนินงาน 
  - เพ่ิมช่องทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยใช้ระบบ Che Qa Online เข้ามา
มีบทบาทส าคัญในการน าเสนอ และจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - ก ากับติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามแนวทางการด าเนินงานที่ได้วางไว้ โดยค านึงถึง
เป้าหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นส าคัญ 
 3.การรายงานผลการด าเนินงาน 
  - รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  - รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)(สมศ.) 
  - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามค ารับรองปฏิบัติราชการ 
  - รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
 4.การตรวจสอบและประเมินผล 
  - การตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานนั้น 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารส านักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ  และมีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในจากบุคคลภายนอก เข้ามาด าเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
  - คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ- 

  นครสวรรค์ 
  - คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  - คณะกรรมการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) 
 5.การทบทวนการด าเนินงาน การปรับปรุงการด าเนินงาน 
  - ทบทวนภาระงานของบุคลากร 
  - ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คณุภาพท่ีรับผดิชอบด าเนินการในปีการศกึษา 2555  
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการได้
พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบมหีลกัการส าคัญ  6  ประการรองรับ  คือ  ความครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2546   ความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. และส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
ความครอบคลุมมติของระบบประกันคุณภาพทั้งปัจจัยน าเข้ากระบวนการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ ความสมดุลระหว่าง
มุมมองการบริหารจัดการ 4 ด้าน คือ ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ด้านกระบวนการภายใน  ด้าน
การเงิน  และด้านบุคลากร 
 ส าหรับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมีจุดเน้นด้านการส่งเสริมการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย มีมีตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องด าเนินการ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ 
13 ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอก จ านวน 4  ตัวบ่งชี้ สรุปดังนี ้
 

องค์ประกอบคุณภาพภายใน จ านวนตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที่  1  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนด าเนินการ 1 
องค์ประกอบที่  2  การเรียนการสอน 4 
องค์ประกอบที่  3  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 
องค์ประกอบที่  7  การบริหารและการจัดการ 4 
องค์ประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 1 
องค์ประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 

รวมทั้งหมด 6 องค์ประกอบ     13 
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องค์ประกอบคุณภาพภายนอก จ านวนตัวบ่งช้ี 
ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และ/หรือการวิจัย 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

1 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 1 
                                                                    รวมทั้งหมด 6 

 
 
 
 
 
 



  

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.
ค. 

55
 

พ.
ย. 

55
 

ธ.ค
. 5

5 
ม.

ค. 
56

 
ก.

พ.
 5

6 
มี.

ค.5
6 

เม
.ย.

56
 

พ.
ค. 

56
 

มิ.
ย. 

56
 

ก.
ค. 

56
 

ส.ค
. 5

6 
ก.

ย. 
56

 

จัดท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 12 เดือน และส่งข้อมูลผ่าน
ระบบ Che Qa online  

            รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
ค ารับรองการปฏิบัตริาชการ 

งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• ตรวจสอบภาระงานบุคลากรภายในหน่วยงาน              ปรับปรุงภาระงานของบุคลากร กลุ่มงานบริหารส านักฯ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพประจ าปีการศึกษา 
2555 - 2556  

            คณะกรรมการด าเนินงานด้าน
การประกันคณุภาพ 

งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• ทบทวนผลการด าเนินงานจากการประเมินภายนอก และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

            มีการปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพ กลุ่มงาน
บริหารส านักฯ 

บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• ปรับปรุงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา การศึกษา 2555              คู่มือการประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• จัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
2555  

            รายงานประจ าป ี งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• ประชุมบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1             รับทราบแนวทางและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักฯ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

•  พิจารณาเกณฑ์ ตัวบ่งชี้คุณภาพ และจัดท าระบบ กลไกการ
ประกันคุณภาพ 

            แนวทางการด าเนินงานให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

งานประกันคุณภาพ คณะกรรมด าเนินงานประกัน
คุณภายใน 

• ประชุมบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 2             รับทราบแนวทางการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.
ค. 

55
 

พ.
ย. 

55
 

ธ.ค
. 5

5 
ม.

ค. 
56

 
ก.

พ.
 5

5 
มี.

ค. 
56

 
เม

.ย.
 5

6 
พ.

ค. 
56

 
มิ.

ย. 
56

 
ก.

ค. 
56

 
ส.ค

. 5
6 

ก.
ย. 

56
 

• อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาระบบงานประกันคุณภาพที่
ดี ณ มหาวิทยาลัยชั้นน าในประเทศ  

            บุคลากรไดเ้พิ่มองค์ความรู้ใน
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน 
กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 

บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• ประชุมบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 ครั้งที ่3             ติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักงาน บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• กรอกข้อมูลพ้ืนฐาน ของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 2555 เข้าในระบบ Che Qa 
online  

            ฐานข้อมูล CDS  มีการอัพเดต
อย่างต่อเนื่อง น่าเชื่อถือ 

งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 
ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

• ส านักฯ จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) และกรอกผล
การด าเนินงานลงใน ระบบ Che Qa online 

            รูปเลม่รายงานการประเมิน
ตนเอง 

งานประกันคุณภาพ ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั 

• ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขา 
(บัณฑิตวิทยาลัย) 

            หน่วยงานไดร้ับการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

ส านักงานบัณฑติวิทยาลยั  

• ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านักฯ             หน่วยงานไดร้ับการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน 

งานประกันคุณภาพ  บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 

• เสนอผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา 2555 ต่อ
มหาวิทยาลัย  

            รายงานผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิน 

งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานมาตรฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ  
ผลผลิต/ดัชนีความก้าวหน้า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.
ค. 

55
 

พ.
ย. 

55
 

ธ.ค
. 5

5 
ม.

ค. 
56

 
ก.

พ.
 5

5 
มี.

ค. 
56

 
เม

.ย.
 5

6 
พ.

ค. 
56

 
มิ.

ย. 
56

 
ก.

ค. 
56

 
ส.ค

. 5
6 

ก.
ย. 

56
 

• รายงานผลการประเมินภายในประจ าปีการศึกษา 2554 
ต่อส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)โดยกรอกผล
การด าเนินงานลงในระบบ Che Qa online 

            รายงานผลในระบบ  Che Qa 
online 

งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานมาตรฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค ์

•ท ารายงานผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2555 – 
30 กันยายน 2556) 

            รายงานผลการปฏิบัตริาชการ 
ปีงบประมาณ 2556 

งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 
กลุ่มงานบริหารส านัก 

• สรุปและสังเคราะห์ผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

            รายงานผลการด าเนินงาน 
การปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  

กลุ่มงานบริหารส านักงานฯ บุคลากรส านักส่งเสรมิฯ 
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ส่วนที่ 2 

การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี 2555 เพ่ือให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามขั้นตอนและผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน และให้การด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพเป็นไปตามแผนงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลและผล
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ดังนี้ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่ชี้คุณภาพของ สกอ. 
 

องค์ประกอบคุณภาพภายใน ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่  1 ปรัชญา วสิัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และแผนด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ผศ.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ อ.ปราณี  เนรมิตร 
องค์ประกอบที่  2 การเรียนการสอน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนา
สัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางสาววิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการ
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางสาวณัฐชนันท์     สาล ี

องค์ประกอบที่  3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางสาววิลัยลักษณ์  ถ้ าทองพัฒนา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริม
กิจกรรมนักศึกษา 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ นางสาวณัฐชนันท์     สาล ี

องค์ประกอบที่  7 การบริหารและการจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบัน
และผู้บริหารทุกระดับ 

นายมงคล   แพทองค า อ.ปราณี  เนรมิตร  

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบัน
การเรียนรู้ 

อ.พรสิริ   เอ่ียมแก้ว นางสาวกัญจนพร   จันทร์ด า 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารและการตัดสินใจ 

นายมงคล   แพทองค า นายธรรมนูญ  จูฑา 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง อ.พรรณี   เหมะสถล นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 
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องค์ประกอบคุณภาพภายใน ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่  8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 ระบบและกลไกการ อ.ปราณี   เนรมิตร  นางสาวสุทธิลักษณ์  ศรีสวัสดิ์ 
องค์ประกอบที่  9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 อ.พรรณี   เหมะสถล นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่ชี้คุณภาพของ สมศ. 

องค์ประกอบคุณภาพภายใน ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูล 

ตัวบ่งชี้ที่ 2  คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
บุคลากรส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 3  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
บุคลากรส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 4  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
บุคลากรส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 8  ผลการน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน 
และ/หรือการวิจัย 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
บุคลากรส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

อ.ดร.บัณฑิตา  อินสมบัติ 
บุคลากรส านักงานบัณฑิต

วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 15  ผลประเมินการประกัน
คุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

อ.พรรณี   เหมะสถล นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี 

 
จากการมอบหมายตัวบ่งชี้ให้ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพให้แก่บุคลากร โดยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. และ สมศ.   
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ส่วนที่ 3 
ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

 

ในการก าหนดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
 

 



 15 
 
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นส่วนหนึ่งของการ
ควบคุมการด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยการติดตามควร
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที และเพ่ือให้การปฏิบัติงานส าเร็จ
ได้ตามแผนปฏิบัติราชการตามกระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติ
การที่ก าหนดไว้ 

2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลามิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความ
เสียหาย 

3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานในรอบ
ระยะเวลา 6 เดือน และ 12 เดือน 

4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการ 
     ด าเนินการใน รูปแบบต่าง  ดังนี้ 

     4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
     4.2 รายงานประเมินตนเอง  (SAR)  ตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน   
                            รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  
    4.3 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
 5. ประเมินผลการใช้งานเพ่ือปรับปรุง/แก้ไขโดยการ 
    5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ 
    5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
    5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
    5.4 สรุปปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
 1.1 หน่วยงานก าหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ เสนอ
รายชื่อผู้ที่หน่วยงานประสงค์จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพภายในหน่วยงานที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
จ านวนตามที่ก าหนด รวมทั้งแจ้งชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
 1.2 มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

(1) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
(2) ประสานงานและแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับวันตรวจสอบและประเมิน ก าหนดการ 

และรายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน   
(3) ประสานกับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่ง

เอกสาร        การเดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง 
1.3 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย จ านวนเท่ากับคณะกรรมการ  

อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ 
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1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าท่ีพักของประธานและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหน่วยงานรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 1.5 หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้ 

(1) ผู้อ านวยการ/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน ประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมินและ
ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

(2) คณบดี/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วยงาน แจ้งบุคลากรในหน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

(3) จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
(4) จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและ

ประเมินทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้
พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมี   การก ากับหมายเลข จัดหมวดหมู่เข้าแฟ้ม
หรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการสืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอด
ระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่
ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขก ากับให้
สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 

(5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์  และการ
ต่อเชื่อมเครือข่าย ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประ เมิน
คุณภาพการศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตรวจเยี่ยม ส าหรับ
ห้องปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอ้ี วัสดุส านักงาน เอกสารประกอบ
รายงานเพื่อการสืบค้นที่เหมาะสมกับจ านวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมี
เจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงาน 

(6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและ
ประเมิน เช่น การจัดท าเอกสาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารว่าง อาหารกลางวัน เป็นต้น 

 

2. ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1- 2 วัน 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่หน่วยงานตามเวลาที่นัดหมาย

เพ่ือพบกับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
 2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
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 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบ
และประเมิน  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ  หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร 
ฐานข้อมูล ที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาข้อมูล 
 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยหา
ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการ
สังเกต หรือการอ่านเอกสารเพ่ิมเติม 
 2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินเพ่ือน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมิน
และให้ข้อคิดเห็นด้านต่างๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
 2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหาร
หน่วยงานและผู้เข้ารับฟัง 
 2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดท ารายงานการ
ตรวจสอบและประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ือน าเสนอมหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย 
 อนึ่ง คณะสามารถด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได้ 
 

3. ข้ันตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1 หน่วยงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณารายงานผลการตรวจสอบและประเมินที่
มหาวิทยาลัยส่งให้ 
 3.2 หน่วยงานด าเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการ
ตรวจสอบจากภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
 หน่วยงานควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของตนเอง  ปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้หน่วยงานได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 
และมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
 


