
 
 

 
 
 
 

แผนการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2564 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าส านัก 
ในคราวประชุม ครั้งที่ ....../256.... 



 
 

ค าน า 
 

  
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self-

Assessment Report: SAR) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 และมีรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน จำก
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ตำมที่มหำวิทยำลัยแต่งตั้งนั้น  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  
ได้ตระหนักถึงกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่อง จึงได้จัดท ำแผนประกันคุณภำพภำยใน ประจ ำปี
กำรศึกษำ 2563 (จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563) ฉบับนี้ขึ้น  
 

แผนกำรประกันคุณภำพฯ ฉบับนี้ ประกอบด้วย แนวทำงกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพฯ ในปีกำรศึกษำ 2564 งำนประกันคุณภำพ ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและ
งำนทะเบียน ได้ปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ระดับหน่วยงำน และระดับมหำวิทยำลัย เพื่อ
สำมำรถติดตำมตรวจสอบผลกำรพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องต่อไป 
 
 
 
 
       ผู้ช่วยศำสตรำจำรยป์รำณี  เนรมิตร 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 

 
 



แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
 จากการส่งเสริมและสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ ส านัก 
สถาบัน ได้พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงองค์ประกอบคุณภาพตามเกณฑ์การประกันคุณภาพกาศึกษาภายใน 
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายใน 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท าระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านักฯ และอัตลักษณ์ ตลอดจนพัฒนาและทบทวนระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นที่
เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและภายนอกตามตัวบ่งชี้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์   

เพื่อให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้ ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจึงได้จัดท าแผนการประกันคุณภาพ ประจ าปกีารศึกษา 2564 ขึ้น โดยมุ่งหวัง
ให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นไปตามแนวทางพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่มีประสิทธิภาพ ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ 
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยให้มีความเชื่อมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการวิชาการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 
 2. เพื่อให้สามารถด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัด และจัดท าแผน
ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการวิชาการให้มีมาตรฐานสูงขึ้น 
 3. เพื่อให้มีระบบฐานข้อมูลการประกันคุณภาพในการรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้/ตัวชี้วัดหลักของแผนด าเนินการ 
 1. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ตัวบ่งช้ีที่ 5.2  การบริหารของหน่วยงานเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของหน่วยงาน 
 2. ตัวชี้วัดเพิ่มเติมของหน่วยงาน 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลา 

                                การให้บริการ 
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แนวทางการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ปีการศึกษา 2564 
 ขั้นเตรียมการ 
 1.เตรียมความพร้อมของบุคลากร 
  - สร้างการรับรู้ และตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพภายใน 
  - พัฒนาองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในแก่บุคลากรภายในหน่วยงานทุกระดับ 
 2. แต่งต้ังคณะกรรมการด 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 
  - เพิ่มช่องทางการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพโดยพัฒนาระบบการประเมินออนไลน์ 
เข้ามามีบทบาทส าคัญในการน าเสนอ และจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  - ก ากับติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามแนวทางการด าเนินงานที่ได้วางไว้ โดยค านึงถึง
เป้าหมายของมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในเป็นส าคัญ 
 3.การรายงานผลการด าเนินงาน 
  - รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  - รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
  - รายงานการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
 4.การตรวจสอบและประเมินผล 
  - การตรวจสอบการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานนั้น 
ด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารส านักฯ และรายงานต่อมหาวิทยาลัยอย่างสม่ าเสมอ และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายในจากบุคคลภายนอก เข้ามาด าเนินการตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานจาก คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 5.การทบทวนการด าเนินงาน การปรับปรุงการด าเนินงาน 
  - ทบทวนภาระงานของบุคลากร 
  - ทบทวนแผนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  - จัดท าข้อมูลสารสนเทศทางด้านการประกันคุณภาพของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณภาพที่รับผิดชอบด าเนินการในปีการศึกษา 2564 

ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้พิจารณาตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาขึ้น
อย่างเป็นระบบมีหลักการส าคัญ 6 ประการรองรับ คือ ความครอบคลุมองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ความ
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมมิติของระบบประกัน
คุณภาพ ทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลิตภัณฑ์ 
 ส าหรับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีภารกิจและพันธกิจด้านการส่งเสริมการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัย มีตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ต้องด าเนินการ ประกอบด้วย  
 

องค์ประกอบคุณภาพภายใน จ านวนตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 1 
ตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมของส านัก 5 

รวมทั้งหมด 6 
 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ระดับหน่วยงาน) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของหน่วยงานเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 

กลุ่มสถาบันและเอกลักษณข์องหน่วยงาน 
 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเตมิ (ระดับหน่วยงาน) 
 ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ตัวบ่งช้ีที่ 2 ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 
ตัวบ่งช้ีที่ 3 ระดับความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 
ตัวบ่งช้ีที่ 5 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการ

ให้บริการ 
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ตัวบ่งชี้ตามพันธกิจของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1  ระบบและกลไกการรับสมัครนักศึกษาใหม ่
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้
 การแสวงหาผู้เรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามความต้องการของ
หลักสูตร เป็นหนึ่งในกระบวนการพื้นฐานซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จของหลักสูตร และบรรลุเป้าประสงค์ตาม
พันธกิจและภารกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการด าเนิน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการที่ ใช้ในการคัดเลือกต้องมี
ความโปร่งใส ชัดเจน มีเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ให้ได้นักศึกษาที่มีความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและ
ใจ มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเรียน เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร  
 เพื่อให้ได้มาซึ่งนักศึกษาใหม่ที่มีคุณสมบัติตามความต้องการของหลักสูตรนั้น ๆ กระบวนการในการ
แสวงหาผู้เรียนจึงมีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่ง ที่หน่วยงานต้องด าเนินการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส่ มี
การสื่อสาร และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง 
เกณฑม์าตรฐาน 
   1. มีการจัดท าแผนการรับสมัคร ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน ประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
   2. มีการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ที่ชัดเจน ตรงตามความต้องการ
ของหลักสูตรการสอนภายในมหาวิทยาลัย 
   3. จัดให้มีกจิกรรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสอน เพื่อการ
รับสมัครนักศึกษาใหม่ โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
   4. มีการรายงานผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตามรอบระยะเวลาการรับสมัคร ให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
   5. จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม ่
   6. น าผลการประเมินฯ มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4-5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 6 ข้อ 
 
ผู้รับผิดชอบตวัชี้วดั 

1. อาจารย์ธนพัฒน์   วัฒนชัยธรรม 
2. ผศ.ดร.ณัฐชัย  นิ่มนวล 
3. นายธรรมนูญ  จูฑา 
4. นางสาวธิติยา  หงส์เวียงจันทร์   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2   ระบบและกลไกการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 
ชนิดตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 
ค าอธบิายตัวบ่งชี ้
 ภายใต้กรอบการด าเนินงานของหน่วยงาน ที่มีความเกี่ยวข้องเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจาก
หน่วยงานไปยังหน่วยงานอื่น ซึ่งการตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา เป็นภารกิจหนึ่งที่มีการด าเนินงานใน
ลักษณะดังกล่าว และเป็นกิจกรรมการปฏิบัติที่เป็นส่วนหน่ึงของงานรับสมัครนักศึกษา และการให้บรกิารแก่
หน่วยงานภายนอก ซึ่งการตรวจสอบคุณวุฒทิางการศึกษาภายใต้การด าเนินงานของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 
2 ลักษณะ ดังนี ้

1. การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษา ส าหรบันักศึกษาใหม ่มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันสถานะการ
ส าเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาเดิม และคณุสมบัติของนักศึกษาใหมใ่ห้เป็นไปตามความ
ต้องการของหลักสูตร 

2. การตรวจสอบคณุวุฒิทางการศึกษา เพ่ือเป็นการยืนยันสถานการณ์ส าเร็จการศึกษาของ
บัณฑิต ที่ส าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ  

การตรวจสอบคุณวุฒิทางการศึกษาทั้ง 2 ลักษณะ นั้น หน่วยงานก าหนดรอบระยะเวลาในการจัดเก็บ
ข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม – 31 กรกฎาคม ของปีถัดไป 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดแผนการด าเนินงาน คู่มือการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา 
 2. มีการด าเนินงานตามก าหนดการ แผนงาน หรือปฏิทินการด าเนินงาน ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ก าหนด โดยน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนนุการด าเนินงาน 
 3. ก าหนดให้มกีารก ากับติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา ที่
ก าหนด 

4. จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 
5. น าผลการประเมินฯ มาใชใ้นการปรับปรุงและพัฒนาการด าเนินงานในปีถัดไป 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

 1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความพึงพอใจการให้บริการในภาพรวม 

ชนิดของตัวบง่ชี้ : ผลลัพธ ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และการให้บริการวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก เพื่อให้
การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ 

เกณฑก์ารให้คะแนน 
ใช้ค่าเฉลี่ยของผลการประเมนิความพึงพอใจผู้รับบริการ (ร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)  

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ50 
2 ร้อยละ60 
3 ร้อยละ70 
4 ร้อยละ80 
5 ร้อยละ90 

 
 

แนวทางการจดัเก็บข้อมูล 
1. จัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 64- 31 

สิงหาคม 2565 
2. การประเมินการใช้งานระบบ เป็นการประเมินแบบออนไลน์ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ประเมินเข้าใช้

งานระบบ   
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้สารสนเทศของหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบง่ชี้  : ผลลัพธ ์
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีเป้าประสงค์ในการเป็นหน่วยงาน ที่มีคุณภาพด้านการ
บริการวิชาการ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป ด้วยจรรยาบรรณในการ
ท างาน มีความเสมอภาค และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการในรูปแบบต่าง ๆ และมีช่องทางการให้บริการ
ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน นอกจากนี้หน่วยงานได้มีการพัฒนาระบบงานเพื่อการให้บริการที่มี
ประสิทธิภาพ และยกระดับการให้บริการงานตามพันธกิจของหน่วยงาน ให้มีความทันสมัย มีความถูกต้อง 
สะดวก รวดเร็ว และมีการปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลอย่างสม่ าเสมอ  
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการพัฒนาระบบสนับสนุนการให้บริการ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน และด าเนินการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบจาก
ผู้ใช้งาน โดยคัดเลือกระบบงานที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้มากที่สุด จ านวน 3 ระบบงาน ได้แก่  
 ระบบเพิ่ม-ถอนรายวิชา ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนจองรายวิชาเรียนต่าง ๆ 
นอกเหนือจากแผนการเรียนในภาคเรียนปกติของตนเองได้ ปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การเข้าใช้
งานโดยการพิมพ์ค าร้องเสนอเซ็นต์เพื่อขออนุมัติ จนถึงปัจจุบัน เป็นการใช้งานโดยการเพิ่ม -ถอนรายวิชาผ่าน
ระบบออนไลน์ทั้งหมด โดยนักศึกษาไม่ต้องด าเนินการจัดพิมพเ์อกสารเพื่อขออนุมัติ  
 ระบบค าร้องออนไลน์ เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา สามารถเข้าถึง
การใช้งานได้ง่าย อีกทั้งยังช่วยลดระยะเวลา ลดความผิดพลาดของเอกสาร และลดการสูญหายของเอกสารค า
ร้อง นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถติดตามการด าเนินการของค าร้องที่ตนเองยื่นเรื่องไว้ ว่าอยู่ในขั้นตอน 
กระบวนการใด สถานะค าร้องได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ 
 ระบบงานอาจารย์ที่ปรึกษา  ระบบสนับสนุนการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน 
ครอบคลุมงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ การลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม -ถอนรายวิชา 
การตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรของนักศึกษา การออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจนการแนะแนวอาชีพ 
และกิจกรรม 
 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ50 
2 ร้อยละ60 
3 ร้อยละ70 
4 ร้อยละ80 
5 ร้อยละ90 

 

แนวทางการจดัเก็บข้อมูล 
3. จัดเก็บข้อมูลการใช้งานระบบฯ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 64- 31 

สิงหาคม 2565 
4. การประเมินการใช้งานระบบ เป็นการประเมินแบบออนไลน์ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ประเมินเข้าใช้

งานระบบ   
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
ชนิดของตัวชีว้ัด : ผลผลิต 
ค าอธบิาย 

• การให้บริการถือเป็นภาระงานตามพันธกิจหลักของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ใน
ฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งการให้บริการ
ต่างๆผ่านเคานเ์ตอร์ของหน่วยงาน ซึ่งจ าเป็นจะต้องรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ เพื่อ
สร้างความพึงพอใจแก่ นักศกึษาผู้รับบริการ 

• ระดับคะแนนพิจารณาจากระดับความส าเร็จของร้อยละเฉลี่ยของผู้รับบริการที่ได้รับบริการตาม
รอบระยะเวลามาตรฐาน โดยเปรียบเทียบกับผู้รับบริการทั้งหมดในแต่ละกระบวนงาน 

• รอบระยะเวลามาตรฐาน หมายถึง ระยะเวลาให้บริการตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ก าหนด ซึ่งได้มา
จากผลการวิเคราะห์ระยะเวลาการให้บริการที่ทุกมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการลดได้จริง และ
ไดแ้จ้งระยะเวลาให้บริการดังกล่าวเป็นผลการปฏิบัติราชการ ณ สิ้นปีงบประมาณ 

• ตามแบบฟอร์ม 1 ที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนคัดเลือกกระบวนงานเพื่อน ามา
ประเมินผลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 ส านักส่งเสริมวิชาการต้องขอเพิ่มเติมเงื่อนไขใน
กระบวนงาน คือ การให้บริการเอกสารที่ต้องมีการเสนอเซ็นต่อผู้บริหารโดยจะ  (ไม่นับระยะเวลา
ในการรอเซ็นอนุมัติเอกสาร) 

 

ตารางและสูตรการค านวณ  :  

จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐาน  x 100 
จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานบริการตามไตรมาส 

 
𝑥1 ∗ 100

𝑦1
+
𝑥2 ∗ 100

𝑦2
+
𝑥3 ∗ 100

𝑦3
+
𝑥4 ∗ 100

𝑦4
 

โดยที่ : 
X1…4  หมายถึง จ านวนผู้รับบริการที่ได้รับบริการตามรอบระยะเวลามาตรฐานตามไตรมาส 
Y1…4  หมายถึง จ านวนผู้รับบริการทั้งหมดที่ได้รับบริการในแต่ละงานตามไตรมาส 

 

เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การใหค้ะแนน 

1 ร้อยละ50 
2 ร้อยละ60 
3 ร้อยละ70 
4 ร้อยละ80 
5 ร้อยละ90 

 

แหล่งข้อมูล/วธิีการจัดเก็บขอ้มูล  : 
   1. ก าหนดใหก้ลุ่มงานทะเบียนและประมวลผลรวบรวมผลการด าเนินงานทุกงานบริการ ที่เกี่ยวขอ้งกับผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 
   2. จัดเก็บขอ้มูลผลการด าเนินงานรายงานที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 



  

กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

65
 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

• ตรวจสอบภาระงานบุคลากรภายใน
หน่วยงาน  

            ปรับปรุงภาระงานของ
บุคลากร 

กลุ่มงานบริหารส านักฯ บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

• แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ประจ าปีการศึกษา 2564 

            คณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

งานประกันคุณภาพ บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

• ทบทวนผลการด าเนินงานจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

            มีการปรับปรุงแนว
ทางการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพ 
กลุ่มงานบริหารส านักฯ 

บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

• ประชุมบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1 

            รับทราบแนวทางและ
ผลการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 

กลุ่มงานบริหารส านักฯ บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

•  พิจารณาเกณฑ์ ตัวบ่งชี้คุณภาพ และจัดท า
ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 

            แนวทางการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 

งานประกันคุณภาพ คณะกรรมด าเนินงาน
ประกันคุณภายใน 

• อบรมเชิงปฏิบัติการ/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
พัฒนางานประกันคุณภาพที่ดี  

            บุคลากรได้เพิ่มองค์
ความรู้ในการ
ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 
กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ 

บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 
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กิจกรรม 

ระยะเวลาด าเนินการ 
ผลผลิต/ดัชนี
ความก้าวหน้า 

ผู้รับผิดชอบ ผู้เกี่ยวข้อง 

ต.
ค.

 6
4 

พ.
ย. 

64
 

ธ.ค
. 6

4 

ม.
ค.

 6
5 

ก.พ
. 6

5 

มี.
ค.

 6
5 

เม
.ย.

65
 

พ.
ค.

 6
5 

มิ.
ย. 

65
 

ก.ค
. 6

5 

ส.ค
. 6

5 

ก.ย
. 6

5 

• ประชุมบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ครั้งที่ 2 

            ติดตามความก้าวหน้า
ของการด าเนินงาน 

กลุ่มงานบริหาร
ส านักงาน 

บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

• ส านักฯ จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
(CAR รอบ 9 เดือน /SAR รอบ 12 เดือน)  

            รูปเล่มรายงานการ
ประเมินตนเอง 

งานประกันคุณภาพ ส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

• ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
ส านักฯ 

            ผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะ 

งานประกันคุณภาพ  บุคลากรส านักสง่เสริมฯ 

• เสนอผลการประเมินคุณภาพภายในประจ าปี
การศึกษา 2564 ต่อมหาวิทยาลัย  

            รายงานผลการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ
ประเมิน 

งานประกันคุณภาพ กลุ่มงานมาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
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ส่วนที่ 2 

การถ่ายทอดแผนไปสู่การปฏิบัต ิ
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2564 เพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบถึงแนวทางการปฏิบัติงาน ให้ได้
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด ขณะเดียวกันก็สามารถใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามขั้นตอนและผู้รับผิดชอบด าเนินการอย่างชัดเจน และให้การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพเป็นไปตามแผนงาน จึงจัดให้มีคณะกรรมการด าเนินงานจัดเก็บข้อมูลและผลการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีคุณภาพ ดังนี ้

 

ผู้ก ากับดูแลตวัชี้วัด ผู้จัดเก็บข้อมูลตามตวับ่ชี้คุณภาพของ สกอ. 
 

องค์ประกอบคุณภาพภายใน ผู้ก ากับดูแลตวับ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมูล 

องค์ประกอบที่  5 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของหน่วยงาน
เพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณข์องหน่วยงาน 

ผู้อ านวยการส านัก 
รองผู้อ านวยการ 

หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงาน 3 กลุ่มงาน 

ตัวบ่งชี้เพิ่มเตมิ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1 ระบบและกลไกการรับสมัคร
นักศึกษาใหม ่

ผู้อ านวยการส านัก รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารส านักงาน 

ตัวบ่งช้ีที่ 2  ระบบและกลไกการ
ตรวจสอบคุณวุฒินักศึกษา 

รองผู้อ านวยการ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ 

ตัวบ่งช้ีที่ 3  รอ้ยละความพึงพอใจการ
ให้บริการในภาพรวม 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 4  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
สารสนเทศของหน่วยงาน 
 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

ตัวบ่งช้ีที่ 5  ระดับความส าเร็จของร้อยละ
เฉลี่ยถ่วงน้ าหนักในการรักษามาตรฐาน
ระยะเวลาการให้บริการ 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

รองผู้อ านวยการ 
หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนฯ 
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

 
จากการมอบหมายตัวบ่งชี้ให้ผู้รับผิดชอบและจัดเก็บข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียน ได้จัดท าแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลและการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ให้แก่บุคลากร โดยจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ.  
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ส่วนที่ 3 

ระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ 
 

ในการก าหนดระบบและกลไกการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพของการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตามขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังนี ้

ระบบ กลไก 
 IN PUT 
 
 
 
 
 
PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OUT PUT 
OUT PUT 
 
 
 
 

 
1. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
รั บผิ ดชอบงานด้ านการประกันคุณภาพ 
ครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ 
2. จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน 
3. จัดประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงท าความเข้าใจ 
ในระบบการประกันคุณภาพทางการศึกษา และ
รับทราบนโยบายการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพ 

  

คณะก ำหนดนโยบำยกำรประกนั 

คุณภำพทำงกำรศึกษำ 

จดัท ำแผนด ำเนินงำนท่ีสอดคลอ้งกบักำรประกนั
คุณภำพทุกตวับ่งช้ี ในระดบัหน่วยงำน 

ถ่ำยทอดตวับ่งช้ีและก ำหนดตวับ่งช้ีท่ีตอ้ง
รับผดิชอบในแต่ละกลุ่มงำน 

ด ำเนินกำรประกนัคุณภำพตำมกระบวนกำร PDCA 

และถ่ำยทอดตวับ่งช้ีไปสู่บุคลำกรรำยบุคคล 

นโยบำย 

มหำวิทยำลยั 
มำตรฐำน 

ตวับ่งช้ี 
บุคลำกร 

งบประ
มำณ 

จดัท ำเกณฑ์
ตวัช้ีวดัเพิ่มเติม 

 

ผลกำรด ำเนินงำนตำม 

กระบวนกำร PDCA 

ผลกำรด ำเนินงำนท่ี
น ำไปสู่กำรจดัท ำ

รำยงำน SAR  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประกนัคุณภำพ 
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ระบบและกลไกในการตรวจสอบคุณภาพทางการศึกษา 
 

ระบบ กลไก 

IN PUT 
 
 
 
PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUT PUT 
 
 
 
 

 
1. จดัประชุม ช้ีแจง ตวับ่งช้ี เกณฑ์มำตรฐำน
ในกำรประเมิน และหลักฐำนอ้ำงอิง ให้
บุคลำกร มีควำมเข้ำใจ พร้อมท่ีจะจัดท ำ

รำยงำน SAR ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ 
2.  จัดสรรงบประมำณในกำรจัดท ำรำยงำน 

SAR ใหพ้อเพียง 
3. ติดต่อ ทำบทำม ผูท่ี้จะเชิญมำเป็น

คณะกรรมกำรตรวจประเมินเบ้ืองตน้ (CAR) 

นโยบำย 
มหำวิทยำลยั 

มำตรฐำน 
ตวับ่งช้ี บุคลำกร 

งบประ
มำณ 

ก ำหนดผูรั้บผดิชอบในกำรจดัท ำรำยงำนกำรประเมิน 

ตนเอง (SAR)  

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเอง (CAR) 

ด ำเนินกำรจดัท ำรำยงำน  SAR  

ผูรั้บผดิชอบ ท ำกำรตรวจสอบหลกัฐำนอำ้งอิง ตำม 

เกณฑม์ำตรฐำน ในแต่ละตวับ่งช้ี 

คณะกรรมกำรประเมิน CAR ท ำกำรประเมินรำยงำน 

SAR  

รำยงำน SAR ท่ีผำ่น
กำรประเมินเบ้ืองตน้

แลว้ 

คุณภำพทำงกำรศึกษำ
เบ้ืองตน้อยูใ่นเกณฑ์

มำตรฐำน 
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ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
ระบบ กลไก 

IN PUT 
 
 
 
 

PROCESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OUT PUT 
 
 
 
 

 
1. จดัท ำแผนงบประมำณเพื่อจดัท ำโครงกำรให้
สำมำรถตอบเกณฑม์ำตรฐำน ในแต่ละตวับ่งช้ี 
ไดอ้ยำ่งครบถว้น  
2. ก ำหนดนโยบำยควบคุมในกำรจัดท ำ
งบประมำณ 

  

นโยบำย 

มหำวิทยำลยั 
มำตรฐำน 

ตวับ่งช้ี 

 

บุคลำกร 
งบประ
มำณ 

คณะกรรมกำรประกนัคุณภำพ ประชุมเพื่อเตรียม 

ควำมพร้อมรองรับกำรประเมิน SAR 

เสนอรำยช่ือคณะกรรมกำรประเมิน ให้
มหำวิทยำลยัเพื่อแต่งตั้ง  3 – 5 คน 

ประสำนงำนกบักลุ่มงำนมำตรฐำนกำรศึกษำ 

เพื่อก ำหนด  วนั  เวลำ  และ สถำนท่ีในกำรประเมิน 

จดัเตรียมสถำนท่ี  เอกสำร  หลกัฐำนอำ้งอิง   รำยงำน 

SAR  พร้อมรับกำรประเมิน 

ด ำเนินกำรประเมินรำยงำน SAR โดยคณะกรรมกำร 
ท่ีมหำวิทยำลยัแต่งตั้ง  ตำม วนั เวลำ ท่ีก ำหนด 

รำยงำน SAR ท่ี
ผำ่นกำรประเมิน 

คุณภำพทำงกำรศึกษำอยูใ่น
เกณฑม์ำตรฐำน 
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การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล 
 การติดตามความคืบหน้าตามแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ เป็นสว่นหนึ่งของการควบคุมการ
ด าเนินงานตามโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้  โดยการติดตามควรด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างทันท่วงที และเพื่อให้การปฏิบัติงานส าเร็จได้ตามแผนปฏิบัติราชการตาม
กระบวนการติดตาม  ดังนี้ 

1. ติดตามผลการด าเนินงานที่ได้ปฏิบัติจริง ณ เวลา ปัจจุบัน เปรียบเทียบกับแผนปฏิบัติการที่
ก าหนดไว้ 

2. ติดตามโครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จทันเวลามิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหาย 
3. ทบทวน/ปรับเปลี่ยนการด าเนินงาน ตามปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานในรอบระยะเวลา 6 

เดือน และ 12 เดือน 
4. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานประจ าปีและรายงานการประเมินผลการ 
     ด าเนินการใน รูปแบบต่าง  ดังน้ี 

   4.1 รายงานผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน 
                          รอบ 9 เดือน และ 12 เดือน  
  4.3 รายงานระดับความพึงพอใจของผู้บริการ 
 5. ประเมินผลการใช้งานเพื่อปรับปรุง/แกไ้ขโดยการ 
  5.1 ประเมินผลผลิตและกระบวนการบริหารจัดการ 
  5.2 ประเมินผลลัพธ์และความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย 
  5.3 ติดตามผลกระทบ/การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งทางบวกและลบ 
  5.4 สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน แนวทางการแก้ไขในปีงบประมาณต่อไป 

แนวปฏิบัติการตรวจสอบและประเมินระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. ขั้นตอนการเตรียมการ 
 1.1 หน่วยงานก าหนดช่วงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา พร้อมกับ เสนอรายชื่อผู้ที่
หน่วยงานประสงค์จะให้เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในหน่วยงาน
ที่มีคุณสมบัติตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จ านวนตามที่ก าหนด รวมทั้งแจ้ง
ชื่อผู้ที่จะเป็นผู้ประสานงานของหน่วยงาน  
 1.2 มหาวิทยาลัย โดยกลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

(1) เสนอมหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน 
(2) ประสานงานและแจ้งหน่วยงานเกี่ยวกับวันตรวจสอบและประเมิน ก าหนดการ และ

รายช่ือประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
(3) ประสานกับประธานและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเกี่ยวกับการจัดส่งเอกสารการ

เดินทาง ที่พัก และการรับ-ส่ง 
1.3 หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเองให้มหาวิทยาลัย จ านวนเท่ากับคณะกรรมการ อย่างน้อย 

3 สัปดาห์ ก่อนวันตรวจสอบ 
1.4 มหาวิทยาลัยรับผิดชอบงบประมาณค่าเดินทางและค่าที่พักของประธานและกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและหน่วยงานรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
ของมหาวิทยาลัย 
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 1.5 หน่วยงานที่จะขอรับการตรวจสอบและประเมินฯ เตรียมการดังนี้ 
           (1) ผู้อ านวยการ/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ประชุม

คณะกรรมการ/อนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อวางแผนเตรียมการรับการตรวจสอบและประเมิน
และก าหนดผู้รับผิดชอบ 

           (2) คณบดี/ประธานคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน แจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานทราบเรื่องการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

           (3) จัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
           (4) จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร หลักฐานอ้างอิง ประกอบการตรวจสอบและประเมินทั้งใน

รูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้องปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมีการก ากับหมายเลข จัดหมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้
สะดวกต่อการสืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่
ตามหน่วยงานย่อย ๆ กรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลขก ากับให้สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมิน
ตนเอง 

           (5) จัดเตรียมสถานที่ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติงาน คอมพิวเตอร์ และการต่อเชื่อมเครือข่าย 
ส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา และสถานที่ต่างๆ ที่จะต้องไปตรวจเยี่ยม 
ส าหรับห้องปฏิบัติงานควรมีโต๊ะ เก้าอี้ วัสดุส านักงาน เอกสารประกอบรายงานเพื่อการสืบค้นที่เหมาะสมกับ
จ านวนคณะกรรมการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ อย่างน้อย 1 คน เพื่อประสานงาน 

           (6) จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและประเมิน เช่น การ
จัดท าเอกสาร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา อาหารว่าง อาหาร
กลางวัน เป็นต้น 
 

2. ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในใช้เวลาประมาณ 1 วัน 
2.1 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปที่หน่วยงานตามเวลาที่นัดหมายเพื่อพบ

กับผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
 2.2 หน่วยงานเสนอข้อมูลสถานภาพของหน่วยงาน การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
และ ชี้แจงเอกสารรายงานการประเมินตนเองพอสังเขป คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
 2.3 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมวางแผนการตรวจสอบและประเมิน  
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับองค์ประกอบ  หรือหน่วยงานที่จะไปตรวจเยี่ยมจากเอกสาร ฐานข้อมูล ที่หน่วยงาน
จัดเตรียมไว้และบันทึกประเด็นที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมและวิธีการหาข้อมูล 
 2.4 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในไปตรวจเยี่ยมหน่วยงาน โดยหาข้อมูล
เพิ่มเติมจากการสอบถามผู้บริหาร อาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือโดยการสังเกต หรือ
การอ่านเอกสารเพิ่มเติม 
 2.5 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
เพื่อน าเสนอด้วยวาจาในที่ประชุมผู้บริหารหน่วยงาน 
 2.6 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในแจ้งผลการตรวจสอบและประเมินและให้
ข้อคิดเห็นด้านต่าง ๆ แก่ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน 
 2.7 ผู้บริหารหน่วยงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้าม)ี 



 17 
 2.8 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในรับฟังข้อคิดเห็นจากผู้บริหารหน่วยงาน
และผู้เข้ารับฟัง 
 2.9 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในจัดท ารายงานการตรวจสอบและ
ประเมินร่วมกับคณะกรรมการและเลขานุการแล้วส่งให้ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อน าเสนอ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานที่รับการตรวจสอบและประเมิน และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัย 
 อนึ่ง หน่วยงานยังสามารถด าเนินการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานของตนเองตามแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยได ้
 

3. ขั้นตอนภายหลังการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
 3.1 หน่วยงานประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบและประเมินที่มหาวิทยาลัยส่งให้ 
 3.2 หน่วยงานด าเนินการวางแผนปรับปรุง และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
 3.3 หน่วยงานด าเนินการปรับปรุงเอกสารรายงานการประเมินตนเอง เพื่อรองรับการตรวจสอบจาก
ภายนอก และส่งให้มหาวิทยาลัย จ านวน 1 ฉบับ 
 

4. ระยะเวลาของการตรวจสอบ 
 หน่วยงานควรจัดให้มีการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ตนเอง  ปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้หน่วยงานได้รับรู้สถานภาพและผลการด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา และมีการ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

*****  
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ภาคผนวก 
- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหน่วยงาน 

ประจ าปีการศึกษา 2562  


