
แผนการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2559 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
 จากการสงเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ใหทุกหนวยงานระดับคณะ สํานัก 
สถาบัน ไดพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ พรอมท้ังจัดใหมีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพตามเกณฑการประกันคุณภาพกาศึกษาภายใน 
จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายใน 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดนําแนวทางดังกลาวมาจัดทําระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และกําหนดตัวบงชี้ตามภารกิจของสํานักฯ และอัตลักษณ ตลอดจนพัฒนาและทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงไดจัดทําแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นท่ี
เปนผลจากการประเมินท้ังภายในและภายนอกตามตัวบงชี้ใหไดตามเกณฑมาตรฐาน ครบถวนสมบรูณ   

เพ่ือใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนไปตามเกณฑมาตรฐานทุกตัวบงชี้ สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงไดจัดทําแผนการประกันคุณภาพ ประจําป 2559 ข้ึน โดยมุงหวังให 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เปนไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีประสิทธิภาพ ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง สอดคลองกับภารกิจและอัตลักษณ 
ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยใหมีความเชื่อมโยงและเตรียมความพรอมรับการประเมินจาก
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพการใหบริการวิชาการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในใหเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 2.  เพ่ือใหสามารถดําเนินการประเมินตนเองตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้/ตัวชี้วัด และจัดทําแผน
ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการวิชาการใหมีมาตรฐานสูงข้ึน 
 3.  เพ่ือใหมีระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพในการรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 
 

ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวัดหลกัของแผนดําเนินการ 

 1. ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ตัวบงชี้ท่ี 5.1  การบริหารของหนวยงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
กลุมสถาบันและเอกลักษณของหนวยงาน 
 2. ตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
  ตัวชี้วัดท่ี 11  ผลการประเมินตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
         ระดับอุดมศึกษา ประจําปการศึกษา 2559 
 3. ตัวช้ีวัดตามแผนปฏิบัติราชการของหนวยงาน 
 4. ตัวช้ีวัดเพ่ิมเติมของหนวยงาน 
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แนวทางการดาํเนินงานตามขอเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
ภายใน ปการศึกษา 2559 

 ข้ันเตรียมการ 
 1.เตรียมความพรอมของบุคลากร 
  - สรางการรับรู และตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
  - พัฒนาองคความรูดานการประกันคุณภาพภายในแกบุคลากรภายในหนวยงานทุกระดับ 
 2.แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในระดับหนวยงาน 
 ข้ันตอนการดําเนินงาน 
 1.วางแผนการปฏิบัติงาน 
  - ทบทวนผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
  - กําหนดเปาหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน 
  - กําหนดแนวทางการดําเนินงาน ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 
 2.การดําเนินการตามแผน 
  - สนับสนุนการดําเนินงานตามแนวทางการดําเนินงานท่ีไดกําหนดไวในขอ 1 ท้ังทางดานองค
ความรู คําแนะนํา ขอคิดเห็นตาง ๆ รวมถึงงบประมาณในการดําเนินงาน 
  - เพ่ิมชองทางการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพโดยใชระบบ Che Qa Online เขามา
มีบทบาทสําคัญในการนําเสนอ และจัดเก็บขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - กํากับติดตามการดําเนินงานใหบรรลุตามแนวทางการดําเนินงานท่ีไดวางไว โดยคํานึงถึง
เปาหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเปนสําคัญ 
 3.การรายงานผลการดําเนินงาน 
  - รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  - รายงานผลการดําเนินงานประจําปงบประมาณ 
  - รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองปฏิบัติราชการ 
  - รายงานการใชงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
 4.การตรวจสอบและประเมินผล 
  - การตรวจสอบการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานนั้น 
ดําเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสํานักฯ และรายงานตอมหาวิทยาลัยอยางสมํ่าเสมอ และมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในจากบุคคลภายนอก เขามาดําเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 5.การทบทวนการดําเนินงาน การปรับปรุงการดําเนินงาน 
  - ทบทวนภาระงานของบุคลากร 
  - ทบทวนแผนการดําเนินงานของหนวยงาน 
  - จัดทําขอมูลสารสนเทศทางดานการประกันคุณภาพของหนวยงาน 
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องคประกอบและตัวบงชี้คุณภาพท่ีรับผดิชอบดําเนินการในปการศึกษา 2559 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดพัฒนาข้ึน
อยางเปนระบบมีหลักการสําคัญ 6 ประการรองรบั คือ ความครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวา
ดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ความ
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของ ครอบคลุมมิติของระบบประกัน
คุณภาพ ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและผลิตภัณฑ 
 สําหรับสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจและพันธกิจดานการสงเสริมการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย มีตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีตองดําเนินการ ประกอบดวย  
 

องคประกอบคุณภาพภายใน จํานวนตัวบงช้ี 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 1 
ตัวบงชี้เพ่ิมเติมของสํานัก 5 

รวมท้ังหมด 6 
 

 จากการปรับปรุงเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สําหรับปการศึกษา 2558  มีตัวบงชี้ท่ี
รับผิดชอบดําเนินการ จํานวน 1 องคประกอบ และตัวบงชี้เพ่ิมเติมของหนวยงาน จํานวน 4 ตัว ดังนี้ 
 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ (ระดับหนวยงาน) 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของหนวยงานเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 

กลุมสถาบันและเอกลักษณของหนวยงาน 
 

ตัวบงช้ีเพ่ิมเติม (ระดับหนวยงาน) 
 ตัวบงชี้ท่ี 1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน 
   ระยะเวลาการใหบริการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2 รอยละความพึงพอใจการใหบริการในภาพรวม 
ตัวบงชี้ท่ี 3 รอยละความสําเร็จของการนําเขาขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา 

ข้ึนฐานขอมูล สกอ. 
ตัวบงชี้ท่ี 4 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา 
ตัวบงชี้ท่ี 5 ระดับความพึงพอใจของผูใชสารสนเทศของหนวยงาน 

 



  

กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลผลิต/ดัชนี
ความกาวหนา 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ 

ต.
ค.

 5
9 

พ.
ย.

 5
9 

ธ.
ค.

 5
9 

ม.
ค.

 6
0 

ก.
พ.

 6
0 

มี.
ค.

 6
0 

เม
.ย

.6
0 

พ.
ค.

 6
0 

มิ.
ย.

 6
0 

ก.
ค.

 6
0 

ส.
ค.

 6
0 

ก.
ย.

 6
0 

• ต รวจสอบภาระ งาน บุคลากรภาย ใน
หนวยงาน  

            ปรับปรุงภาระงานของ
บุคลากร 

กลุมงานบริหารสาํนักฯ บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

• แต งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจําปการศึกษา 2558-2559  

            คณะกรรมการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพ 

งานประกันคุณภาพ บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

• ทบทวนผลการดําเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

            มีการปรับปรุงแนว
ทางการดําเนินงานตาม
ขอเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพ 
กลุมงานบริหารสาํนักฯ 

บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

• ประชุมบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2559
ครั้งท่ี 1 

            รับทราบแนวทางและ
ผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน 

กลุมงานบริหารสาํนักฯ บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

•  พิจารณาเกณฑ ตัวบงช้ีคุณภาพ และจัดทํา
ระบบ กลไกการประกันคุณภาพ 

            แนวทางการดําเนินงาน
ใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 

งานประกันคุณภาพ คณะกรรมดําเนินงาน
ประกันคณุภายใน 

• อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาระบบงาน
ประกันคุณภาพท่ีดี ณ มหาวิทยาลัยช้ันนําใน
ประเทศ  

            บุคลากรไดเพ่ิมองค
ความรูในการ
ดําเนินงานดานการ
ประกันคณุภาพ 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 
กลุมงานสงเสรมิ
วิชาการ 

บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาดําเนินการ 

ผลผลิต/ดัชนี
ความกาวหนา 

ผูรับผิดชอบ ผูเกี่ยวของ 
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• ประชุมบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2560 
ครั้งท่ี 2 

            ติดตามความกาวหนา
ของการดําเนินงาน 

กลุมงานบริหาร
สํานักงาน 

บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

• สํานักฯ จัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR)              รูปเลมรายงานการ
ประเมินตนเอง 

งานประกันคุณภาพ สํานักงานบัณฑติ
วิทยาลัย 

• ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สํานักฯ 

            ผลการประเมิน และ
ขอเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพ  บุคลากรสํานักสงเสรมิฯ 

• เสนอผลการประ เมินภายในประจํ าป
การศึกษา 2559 ตอมหาวิทยาลัย  

            รายงานผลการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
ประเมิน 

งานประกันคุณภาพ กลุมงานมาตรฐาน 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค 
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สวนท่ี 2 
การถายทอดแผนไปสูการปฏิบัติ 

 
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2559 เพ่ือใหบุคลากรทุกฝายทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ใหได
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนด ขณะเดียวกันก็สามารถใชเปนแนวทางในการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามข้ันตอนและผูรับผิดชอบดําเนินการอยางชัดเจน และใหการดําเนินงานดานการประกัน
คุณภาพเปนไปตามแผนงาน จึงจัดใหมีคณะกรรมการดําเนินงานจัดเก็บขอมูลและผลการดําเนินงานตามตัว
บงชี้คุณภาพ ดังนี้ 

 

ผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด ผูจัดเก็บขอมูลตามตัวบช้ีคุณภาพของ สกอ. 
 

องคประกอบคุณภาพภายใน ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี ผูจัดเก็บขอมูล 

องคประกอบท่ี  5 การบริหารจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของหนวยงาน
เพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
กลุมสถาบันและเอกลักษณของหนวยงาน 

ผูอํานวยการสํานัก 
รองผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมงาน 3 กลุมงาน 

ตัวบงช้ีเพ่ิมเติม 
ตัวบงชี้ท่ี 1  ระดับความสําเร็จของรอยละ
เฉลี่ยถวงน้ําหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการใหบริการ 

รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมงานทะเบียนฯ 
หัวหนากลุมงานสงเสริมวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 2  รอยละความพึงพอใจการ
ใหบริการในภาพรวม 

ผูอํานวยการสํานัก 

 

รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

ตัวบงชี้ท่ี 3  รอยละความสําเร็จของการ
นําเขาขอมูลนักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาข้ึนฐานขอมูล สกอ. 

ผูอํานวยการสํานัก 
รองผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมงานทะเบียนฯ 

ตัวบงชี้ท่ี 4  รอยละของบุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนา 

ผูอํานวยการสํานัก 
รองผูอํานวยการ 

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 
หัวหนากลุมงานบริหาร 

ตัวบงชี้ท่ี 5  ระดับความพึงพอใจของผูใช
สารสนเทศของหนวยงาน 

ผูอํานวยการสํานัก 

 

รองผูอํานวยการ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

 
จากการมอบหมายตัวบงชี้ใหผูรับผิดชอบและจัดเก็บขอมูลตามเกณฑมาตรฐาน สํานักสงเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ไดจัดทําแนวทางในการจัดเก็บขอมูลและการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
ใหแกบุคลากร โดยจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. 
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สวนท่ี 3 
ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 

 

ในการกําหนดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามข้ันตอนการดําเนินงาน
ดังนี้ 

ระบบ กลไก 
 IN PUT 
 
 
 
 

 
PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OUT PUT 
OUT PUT 
 
 
 
 

 
1. แต งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
รั บผิ ดชอบงานด านการประ กัน คุณภาพ 
ครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพ 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณตางๆ เพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการดําเนินงาน 
3. จัดประชุมบุคลากร เพ่ือชี้แจงทําความเขาใจ 
ในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
และรับทราบนโยบายการดําเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพ 

  

คณะกาํหนดนโยบายการประกนั 

คุณภาพทางการศึกษา 

จดัทาํแผนดาํเนินงานท่ีสอดคลอ้งกบัการประกนั

คุณภาพทุกตวับ่งช้ี ในระดบัหน่วยงาน 

ถ่ายทอดตวับ่งช้ีและกาํหนดตวับ่งช้ีท่ีตอ้ง

รับผดิชอบในแต่ละกลุ่มงาน 

ดาํเนินการประกนัคุณภาพตามกระบวนการ PDCA 

และถ่ายทอดตวับ่งช้ีไปสู่บุคลากรรายบุคคล 

นโยบาย 

มหาวทิยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 

 

บุคลากร 

งบประ

มาณ 

จดัทาํคู่มือการ 

ประกนัฯ 

 

ผลการดาํเนินงานตาม 

กระบวนการ PDCA 

ผลการดาํเนินงานท่ี

นาํไปสู่การจดัทาํ

รายงาน SAR  

แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพ 
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ระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา 
 

ระบบ กลไก 

IN PUT 

 

 

 

PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OUT PUT 

 

 

 

 

 

1. จดัประชุม ช้ีแจง ตวับ่งช้ี เกณฑ์มาตรฐาน

ในการประเมิน และหลักฐานอ้างอิง  ให้

บุคลากร มีความเข้าใจ พร้อมท่ีจะจัดทํา

รายงาน SAR ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.  จัดสรรงบประมาณในการจดัทาํรายงาน 

SAR ใหพ้อเพียง 

3. ติ ด ต่ อ  ท า บ ท า ม  ผู ้ ท่ี จ ะ เ ชิ ญ ม า เ ป็ น

คณะกรรมการตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (CAR) 

นโยบาย 

มหาวิทยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 
บุคลากร 

งบประ

มาณ 

กาํหนดผูรั้บผดิชอบในการจดัทาํรายงานการประเมิน 

ตนเอง (SAR)  

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง (CAR) 

ดาํเนินการจดัทาํรายงาน  SAR  

ผูรั้บผดิชอบ ทาํการตรวจสอบหลกัฐานอา้งอิง ตาม 

เกณฑม์าตรฐาน ในแต่ละตวับ่งช้ี 

คณะกรรมการประเมิน CAR ทาํการประเมินรายงาน 

SAR  

รายงาน SAR ท่ีผา่น

การประเมินเบ้ืองตน้

แลว้ 

คุณภาพทางการศึกษา

เบ้ืองตน้อยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐาน 
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ระบบและกลไกในการประเมนิคุณภาพทางการศึกษา 

ระบบ กลไก 

IN PUT 

 

 

 
 

PROCESS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUT PUT 

 

 

 
 

 

1. จดัทาํแผนงบประมาณเพื่อจดัทาํโครงการให้

สามารถตอบเกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละตวับ่งช้ี 

ไดอ้ยา่งครบถว้น  

2. กํา หน ดนโย บ า ย ค วบ คุ ม ใ นก า รจัดทํา

งบประมาณ 

  

นโยบาย 

มหาวทิยาลยั 

มาตรฐาน 

ตวับ่งช้ี 

 

บุคลากร 
งบประ

มาณ 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ ประชุมเพื่อเตรียม 

ความพร้อมรองรับการประเมิน SAR 

เสนอรายช่ือคณะกรรมการประเมิน ให้

มหาวทิยาลยัเพื่อแต่งตั้ง  3 – 5 คน 

ประสานงานกบักลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

เพื่อกาํหนด  วนั  เวลา  และ สถานท่ีในการประเมิน 

จดัเตรียมสถานท่ี  เอกสาร  หลกัฐานอา้งอิง   รายงาน 

SAR  พร้อมรับการประเมิน 

ดาํเนินการประเมินรายงาน SAR โดยคณะกรรมการ 

ท่ีมหาวทิยาลยัแต่งตั้ง  ตาม วนั เวลา ท่ีกาํหนด 

รายงาน SAR ท่ี

ผา่นการประเมิน 

คุณภาพทางการศึกษาอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐาน 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
 การติดตามความคืบหนาตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เปนสวนหนึ่งของการควบคุมการ
ดําเนินงานตามโครงการ ใหบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไว  โดยการติดตามควรดําเนินงานอยางตอเนื่อง
เพ่ือใหสามารถแกไขปญหาไดอยางทันทวงที และเพ่ือใหการปฏิบัติงานสําเร็จไดตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1. ติดตามผลการดําเนินงานท่ีไดปฏิบัติจริง ณ เวลา ปจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการท่ี
กําหนดไว 

2. ติดตามโครงการเรงดวนท่ีตองดําเนินงานใหแลวเสร็จทันเวลามิฉะนั้นอาจกอใหเกิดความเสียหาย 
3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน ตามปญหา อุปสรรคการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 6 

เดือน และ 12 เดือน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจําปและรายงานการประเมินผลการ 
     ดําเนินการใน รูปแบบตาง  ดังนี้ 

   4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (กพร.) 
   4.2 รายงานประเมินตนเอง(SAR) ตามคูมือการประกันคุณภาพภายใน รอบ 6 เดือน 
                            รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  
  4.3 รายงานระดับความพึงพอใจของผูบริการ 
 5. ประเมินผลการใชงานเพ่ือปรับปรุง/แกไขโดยการ 
  5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ 
  5.2 ประเมินผลลัพธและความพึงพอใจของกลุมเปาหมาย 
  5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังทางบวกและลบ 
  5.4 สรุปปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการใชงาน แนวทางการแกไขในปงบประมาณตอไป 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. ข้ันตอนการเตรียมการ 
 1.1 หนวยงานกําหนดชวงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พรอมกับ เสนอรายชื่อผูท่ี
หนวยงานประสงคจะใหเปนประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน
ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด จํานวนตามท่ีกําหนด รวมท้ังแจง
ชื่อผูท่ีจะเปนผูประสานงานของหนวยงาน  
 1.2 มหาวิทยาลัย โดยกลุมงานมาตรฐานการศึกษา 

(1) เสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
(2) ประสานงานและแจงหนวยงานเก่ียวกับวันตรวจสอบและประเมิน กําหนดการ และ

รายชื่อประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
(3) ประสานกับประธานและกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกเก่ียวกับการจัดสงเอกสารการ

เดินทาง ท่ีพัก และการรับ-สง 
1.3 หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเองใหมหาวิทยาลัย จํานวนเทากับคณะกรรมการ อยางนอย 

3 สัปดาห กอนวันตรวจสอบ 
1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณคาเดินทางและคาท่ีพักของประธานและกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกและหนวยงานรับผิดชอบคาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
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 1.5 หนวยงานท่ีจะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้ 
           (1) ผูอํานวยการ/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน ประชุม

คณะกรรมการ/อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมิน
และกําหนดผูรับผิดชอบ 

           (2) คณบดี/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน แจงบุคลากรใน
หนวยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

           (3) จัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
           (4) จัดเตรียมขอมูลเอกสาร หลักฐานอางอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมินท้ังใน

รูปแบบของเอกสาร และขอมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส ใหพรอมไวในหองปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการกํากับหมายเลข จัดหมวดหมูเขาแฟมหรือแยกประเภทให
สะดวกตอการสืบคน โดยจัดใหมีอยูตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางสวนอาจอยู
ตามหนวยงานยอยๆ กรณีท่ีเปนเอกสารควรมีหมายเลขกํากับใหสอดคลองกับท่ีอางไวในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

           (5) จัดเตรียมสถานท่ีหองประชุม/หองปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร และการตอเชื่อมเครือขาย 
สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานท่ีตางๆ ท่ีจะตองไปตรวจเยี่ยม 
สําหรับหองปฏิบัติงานควรมีโตะ เกาอ้ี วัสดุสํานักงาน เอกสารประกอบรายงานเพ่ือการสืบคนท่ีเหมาะสมกับ
จํานวนคณะกรรมการ พรอมท้ังมีเจาหนาท่ี อยางนอย 1 คน เพ่ือประสานงาน 

           (6) จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนคาใชจายท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและประเมิน เชน การ
จัดทําเอกสาร คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารวาง อาหาร
กลางวัน เปนตน 
 

2. ข้ันตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใชเวลาประมาณ 1-2 วัน 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปท่ีหนวยงานตามเวลาท่ีนัดหมายเพ่ือพบ

กับผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน 
 2.2 หนวยงานเสนอขอมูลสถานภาพของหนวยงาน การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สอบถามขอมูลเบื้องตน  
 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน  
ศึกษาขอมูลเก่ียวกับองคประกอบ  หรือหนวยงานท่ีจะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานขอมูล ท่ีหนวยงาน
จัดเตรียมไวและบันทึกประเด็นท่ีตองการขอมูลเพ่ิมเติมและวิธีการหาขอมูล 
 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหนวยงาน โดยหาขอมูล
เพ่ิมเติมจากการสอบถามผูบริหาร อาจารย ขาราชการ นักศึกษา และ ผูท่ีเก่ียวของหรือโดยการสังเกต หรือ
การอานเอกสารเพ่ิมเติม 
 2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
เพ่ือนําเสนอดวยวาจาในท่ีประชุมผูบริหารหนวยงาน 
 2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจงผลการตรวจสอบและประเมินและให
ขอคิดเห็นดานตางๆ แกผูบริหารและบุคลากรของหนวยงาน 
 2.7 ผูบริหารหนวยงานใหขอมูลเพ่ิมเติม (ถามี) 
 2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟงขอคิดเห็นจากผูบริหารหนวยงานและ
ผูเขารับฟง 
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 2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดทํารายงานการตรวจสอบ
และประเมินรวมกับคณะกรรมการและเลขานุการแลวสงใหสํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือนําเสนอ
มหาวิทยาลัย หนวยงานท่ีรับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย 
 อนึ่ง หนวยงานยังสามารถดําเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได 
 

3. ข้ันตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1 หนวยงานประชมุผูเก่ียวของ เพ่ือพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินท่ีมหาวิทยาลัยสงให 
 3.2 หนวยงานดําเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอยางตอเนื่อง 
 3.3 หนวยงานดําเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพ่ือรองรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก และสงใหมหาวิทยาลัย จํานวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
 หนวยงานควรจัดใหมีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ตนเอง  ปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหหนวยงานไดรับรูสถานภาพและผลการดําเนินงานในรอบปท่ีผานมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 

***** 
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