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คู่มือการปฏิบัติงาน 
กระบวนการ การจัดท าระบบการรายงานผลการปฏิบัติราชการระดบับุคคล 

 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1) เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สามารถแสดงถึง
รายละเอียดและข้ันตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 

1.2) เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองและน าไปสู่การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่มี
คุณภาพ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร และเกิดผลการด าเนินงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตาม
เป้าหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
 1.3) เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย ของตนเองและจัดท ารายงานให้มีความสอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบันอุดมศึกษาและระดับมหาวิทยาลัย 
 
2. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานตั้งแต่การวางระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน ขั้นตอน/
กระบวนการด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ หลักฐาน การติดตามและประเมินผล การจัดเก็บเอกสารตามตัวบ่งชี้ การ
เขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) จนถึงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือน ามาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและเพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงาน 
  
3. ค าจ ากัดความ 
 3.1) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน หมายถึง การประกันคุณภาพการศึกษาที่
ได้ด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้
พิจารณาองค์ประกอบที่ส าคัญตามภาระงานที่หน่วยงานรับผิดชอบ (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 
: น.28) 
 3.2) รายงานการประเมินตนเอง หมายถึง รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีการศึกษาของหน่วยงาน 
โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานเป็นตัวก ากับ ติดตาม และประเมินผล โดยใช้รูปแบบ
การจัดท าตามแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (CHE QA Online) 
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 3.3) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง ข้อมูลพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวข้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานระดับหน่วยงาน และตัวบ่งชี้เชิงปริมาณจะประเมินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินความพึง
พอใจ การประเมินภาวะผู้น าของผู้บริหาร ส าหรับตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพที่เน้นกระบวนการ จะประเมินในลักษณะ
ของพิชญพิจาณ์ (Peer review) ซึ่งจะมีรายละเอียดของค าถามที่จะเป็นแนวทางให้แก่ผู้ประเมินเพื่อให้สามารถ
น าไปพิจารณาตามบริบทของหน่วยงานได้  และได้ก าหนดแนวทางในการให้คะแนนในแต่ละระดับส าหรับผู้
ประเมินและผู้รับการประเมินได้ใช้ในการพิจารณา (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : น.28)  
  3.4) ระบบและกลไก 

3.4.1) ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย ปัจจัยน าเ ข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

3.4.2) กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากรมีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 , ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557 : น.24) 
 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

4.1) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ ตรวจประเมิน
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน และอนุมัติผลคะแนนให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ก าหนด 

4.2) ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน มีหน้าที่ ก ากับดูแลและมอบหมายตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในแก่งานต่างๆ ตามบริบทของหน่วยงาน โดยการท าบันทึกเพ่ือมอบหมายตัวบ่งชี้แก่
บุคลากรผู้รับผิดชอบ 

4.3) บุคลากรที่ได้รับมอบหมายตัวบ่งชี้ประจ ากองนโยบายและแผน มีหน้าที่ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ตรวจสอบผลการด าเนินงาน จัดเก็บเอกสาร จัดท า
รายงานการประเมินตนเอง และเสนอผลการรายงานในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบต่อผู้บังบัญชาพิจารณาสั่งการ  

4.4) งานแผนงานและติดตามประเมินผล ประจ ากองนโยบายและแผน มีหน้าที่ รวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินการและการรายงานผลในตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้ครบถ้วน ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของรายงานและ
เอกสารจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงานที่สมบูรณ์ เพ่ือเตรียมพร้อมการเข้าตรวจประเมินจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 
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5. การตรวจเอกสาร 
5.1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่

เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบประกันคุณภาพภายนอก” 
เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาก าหนดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อ
สาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่ งหมาย หลักการ และแนวการ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง
ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : น.3) 

 5.2) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) และแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)   

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
และแก้ปัญหาอุดมศึกษาที่ไร้ทิศทาง ซ้ าซ้อน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใช้กลไกการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเป็นกลไกหลักในการดาเนินการ กล่าวคือ ให้มีการสร้างกลไกการประเมิน
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีพ้ืนที่บริการและจุดเน้นระดับการศึกษาที่
ต่างกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต่างกันตามความหลากหลาย 
ทั้งการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจายอ านาจในระดับท้องถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิต
ในชนบท ท้องถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแข่งขันในโลกาภิวัตน์ ซึ่งระบบอุดมศึกษาแต่ละกลุ่มเหล่านี้ จะ
นาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และส่งผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างมีนัยส าคัญ อาทิ สามารถ
สร้างความเป็นเลิศได้ตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศดีขึ้น ส่งผล
เชิงบวกต่อการผลิต พัฒนาและการท างานของอาจารย์สามารถปรับจ านวนของบัณฑิตในสาขาที่เป็นความ
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ต้องการของสังคม ลดการว่างงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มเหล่านี้มีกลไกร่วมกันในการประกันคุณภาพ 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถต่อยอด ถ่ายโอนแลกเปลี่ยนกันได้ระหว่างกลุ่ม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพ
ควรนาไปสู่ระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให้ความเชื่อถือ เป็นฐานและ
เงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมทั้งการโอนย้ายหน่วยกิต  

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กาหนดให้อุดมศึกษาไทย
ในช่วงปี 2555 – 2559 ต้องมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเพ่ือเป็นแหล่งความรู้ที่ตอบสนองการแก้ไขปัญหา
วิกฤติและชี้น าการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชาติและท้องถิ่นโดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต้องส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันได้ในประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลกโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพผลิตกาลังคนที่มีศักยภาพตรง
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถทางานเพ่ือดารงชีพตนเอง และเพ่ือช่วยเหลือสังคมมีคุณธรรมมี
ความรับผิดชอบและมีสุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพและผู้เชี่ยวชาญมือ
อาชีพให้เป็นอาจารย์พัฒนาวิชาชีพอาจารย์ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม มีการจัดการเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยโดยใช้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยทั้งนี้โดยอาศัยการบริหาร
จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปี 2559 
“อุดมศึกษาเป็นแหล่งองค์ความรู้และพัฒนากาลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพ่ือการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนสร้าง
สังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) บน
พ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับ
นานาชาติ” (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : น.3-4) 

5.3) มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 3 ด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานย่อยทั้ง 
3 ด้านนี้ อยู่ในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบด้วยมาตรฐานย่อย 3 มาตรฐานเช่นกัน คือ มาตรฐานที่ 1 
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งความรู้ แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐานย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อให้การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เป็นมาตรฐานแม่บทแล้ว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
จัดท ามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพ่ือนาไปสู่การพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาตามกลุ่มสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค์ และพันธกิจในการจัดตั้งที่แตกต่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบด้วยมาตรฐานหลัก 2 ด้าน คือ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อม
ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานด้านการดาเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกาหนดกลุ่ม
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สถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี กลุ่ม ค 
สถาบันเฉพาะทาง และกลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังได้จัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย
ก าหนดให้คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 
ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (คู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 , ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : น.5) 

5.4) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา   หลังจากที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับ ใช้ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับดูแลสถาบันอุดมศึกษาได้เสนอระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับ
ดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมาได้จัดทาเป็นประกาศ
ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2545 เพ่ือใช้เป็นแนวปฏิบัติ สาระส าคัญของประกาศฉบับนี้ระบุให้ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถาบันการศึกษา
เพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและประเมินผลการดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา  

หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2546 เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสองโดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 
2545 ซึ่ งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาในปี  2553 
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 
2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน 
โดยมีการปรับให้คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก 2 ประการคือ 1) วาง
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ระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา 
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา 
โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ 
ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ  การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 
: น.6) 

5.5) มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ  มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการดาเนินงาน
ของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท คือตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 
1) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น 5 ระดับ 

มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้จะมีทั้งการนับจานวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงานได้กี่ข้อ 
ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และ
การประเมินโดยก าหนดการให้คะแนนตามที่ได้คณะหรือสถาบันดาเนินการ และกรรมการประเมิน  (peer 
review) จะพิจารณาผลการดาเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0-5 

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง 
1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละ
หรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ย
ที่คิดเป็นคะแนนเต็ม 5 ไว้ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ นาไปใช้เป็นแนวทาง (Guideline) ในการ
จัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละสถาบันตามความสมัครใจภายใต้การกากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการ
อุดมศึกษาและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจด้านการวิจัย 
(3) พันธกิจ ด้านการบริการวิชาการ (4) พันธกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการบริหารจัดการ 
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ส าหรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรจะเน้นพันธกิจในด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจด้าน
อ่ืนๆ จะเป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจหลัก
ของการอุดมศึกษารวมทั้งการบริหารจัดการได้ทั้งหมด ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจเหล่านั้นได้ทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 
ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาน าไปเป็นกรอบ
ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบัน การ
พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ และตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเน้นที่ปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ ซึ่งภายใต้ตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการให้สามารถสะท้อนผลลัพธ์ของการด าเนินการตามกระบวนการดังกล่าวด้วย (คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1, ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : น.8-9) 

5.6) การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม่ (พ.ศ. 2557 – 2561)   
ในปี พ.ศ. 2557 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความส าคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพ จึงได้ก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ให้พิจารณาเพ่ิมเติมในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) 
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม    
พันธกิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพ่ิมเติมด้านอื่นๆ ที่จ าเป็น สาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ด าเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่
เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การด าเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย 
(process performance) 

จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้
ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และ
ภาพรวมของสถาบัน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตาม
กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความม่ันใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพ
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ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1, ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 
: น.14-15) 

5.6) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง เป็นรายงานการประเมินตนเองที่ทุกหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัยจะต้องท าตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 เป็นเกณฑ์
ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุนเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ประจ าปี โดยเกณฑ์ฉบับนี้มีความเชื่อมโยงกับเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
เกณฑ์ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553 และเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) ปี 2559-2560 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือ 

1. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนมีผลการปฏิบัติงานคงไว้ซึ่งมาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการพึงปฏิบัติ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาทักษะความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน และสามารถ

น าไปพัฒนาผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีพันธกิจหลักในการให้บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษา อาจารย์ และ

ศิษย์เก่าได้รับความพึงพอใจในการให้บริการ 
4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารงานภายในหน่วยงานให้มีความเป็นมาตรฐานตามระบบบริหารงานคุณภาพ

มาตรฐานสากล 
โดยก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 กรณีหน่วยงานไม่

ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้หน่วยงานได้คะแนนของตัวบ่งชี้นั้นเท่ากับ 0 
คะแนน โดยการแปลความหมายผลการด าเนินงานของทุกองค์ประกอบมีรายละเอียดดังนี้ 

ช่วงคะแนน ผลการประเมิน 
0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับด ี
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ค านวณคะแนนผลการประเมิน ได้มาจากการค านวณคะแนนเฉลี่ยรายตัวบ่งชี้ ใช้สูตรการค านวณ ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน = 
ผลรวมของคะแนนรายตัวบ่งชี้  

จ านวนตัวบ่งชี้ทั้งหมด 
(คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2560 : น.2) 
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6. ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow)  

 

ชื่อกระบวนการ  การจดัท าการประกันคณุภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
 

ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 
1  

 
 
 

ภายใน  
20 มิ.ย. 59 

1.รับมอบคู่มือการประกันคณุภาพ
การศึกษาให้มีความถูกต้องครบถ้วน 
2.รวบรวมข้อมลูการประกันคณุภาพ
การศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1.คู่มือมีความถูกต้องครบถ้วน มีการระบุ
ตัวบ่งช้ี เกณฑ์การประเมิน และระยะเวลา
ในการด าเนินงานท่ีชัดเจนเป็นไปตามแนว
ทางการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ปี 2557 
 

1.คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน  
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 
 

1.ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.กองนโยบายและ
แผน 

2  
 
 
 

ภายใน  
30 มิ.ย. 59 

1. ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานและ
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีที่
หน่วยงานรับผดิชอบ 
2.สืบค้นข้อมูลที่เกีย่วข้องเพิ่มเติม 

1.เกณฑ์การประเมินในแตล่ะตัวบง่ช้ีจะมี
ค าอธิบายที่ชัดเจน สามารถน ามาใช้วาง
แนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง
ตามเป้าหมายของแตล่ะตัวบ่งช้ีได ้

1.คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน  
พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

3  ภายใน  
15 ก.ค. 59 

1.ศึกษาเกณฑ์การประเมินในแตล่ะตัว
บ่งช้ีให้ชัดเจน 
2.จัดท าปฏิทินให้ครบถ้วนทุกตัวบง่ช้ี 
โดยระบุขั้นตอน ระยะเวลาการ
ด าเนินงาน และหลักฐานเพื่อการ
ตรวจสอบ 

1.ปฏิทินจะต้องระบุขั้นตอน ระยะเวลา
การด าเนินงาน และหลักฐานเพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบ ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประกันคณุภาพภายในส าหรับหนว่ยงาน
สนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร 
 

1.ปฏิทินการด าเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ประจ าป ี

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

รวบรวมข้อมลูการ
ประกันคณุภาพ

การศึกษา 

ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงาน
และเกณฑ์การประเมินตาม

ตัวบ่งช้ีทีร่ับผิดชอบ 

จัดท าปฏิทินการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งช้ี 

1 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

4  
 
 
 
 
 

ภายใน  
30 ก.ค. 59 

1.จัดท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากร
รับผิดชอบตัวบ่งช้ีต่างๆ พร้อมปฏทิิน 
2.เสนอผู้อ านวยการลงนาม 
3. มอบบันทึกข้อความแก่บุคลากร 

1.งานบริหารงานท่ัวไป จัดท าบันทึก
ข้อความที่ได้รบัการลงลายมือช่ือจาก
ผู้อ านวยการและมอบให้แกบุ่คลากรเพื่อ
รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

1.บันทึกข้อความที่ได้รับการ
ลงลายมือช่ือจาก
ผู้อ านวยการและมอบให้แก่
บุคลากรเพื่อรับผดิชอบ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

5  
 
 

 

1 มิ.ย. 59 – 
31 ต.ค. 59 

1.ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการรายงานรอบ 
6 เดือน 

1.ด าเนินงานตามกระบวนการและ
ระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของปีการศึกษาน้ัน 

1.หลักฐานประกอบตามตัว
บ่งช้ี 

1.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

6  
 
 

 

ภายใน  
15 ต.ค. 59 

1.จัดท าบันทึกข้อความติดตามการ
ด าเนินงานแตล่ะตัวบ่งช้ี รอบ 6 เดือน 
2. เสนอเซ็นผู้อ านวยการ 
3. มอบบันทึกข้อความแก่บุคลากร 

1.กระบวนการตดิตามเป็นไปตามเง่ือนไข
ของกระบวนการและระยะเวลาทีก่ าหนด
ตามปฏิทินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
ปีการศึกษาน้ัน 

1.บันทึกข้อความติดตามการ
ด าเนินงานแตล่ะตัวบ่งช้ี 
รอบ 6 เดือน 

1.งานแผนงานและ
ติดตามประเมินผล 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

7  
 
 

 

ภายใน  
10 พ.ย. 59 

1.ผู้รับผดิชอบแต่ละตัวบ่งช้ีรายงานผล
การด าเนินงาน 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่
ตนรับผดิชอบให้เป็นไปตามเกณฑก์าร
ประเมินและระยะเวลา สอดคล้องกับคู่มือ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 
 

1.รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี รอบ 6 เดือน 

1.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

มอบหมายบุคลากรรับผดิชอบ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
รอบ 6 เดือน 

ติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 6 เดือน 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีรอบ 6 เดือน 

1 

2 



 13 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

8  
 
 
 
 

 

ภายใน  
20 พ.ย. 59 

1.รวบรวมรายงานผลทุกตัวบ่งช้ี เพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท า
รายงานการประเมินตนเองรอบ 6 
เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน 
2.จัดท ารูปเล่มรายงานรอบ 6 เดือน 
เสนอต่อผู้อ านวยการ 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและ
ระยะเวลา สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบด ี

1.งานแผนงานและ
ติดตามประเมินผล 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

9 
 
 
 

 ภายใน  
30 พ.ย. 59 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีให้สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้ 
สอดคล้องกับคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 
 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้อ านวยการ 

10  
 
 

 

1 พ.ย. 59 – 
31 พ.ค. 60 

1.ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ตนเอง
รับผิดชอบ เพื่อใช้ในการรายงานรอบ 
12 เดือน 

1.ด าเนินงานตามกระบวนการและ
ระยะเวลาที่ก าหนดตามปฏิทินการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของปีการศึกษาน้ัน 

1.หลักฐานประกอบตามตัว
บ่งช้ี 

1.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

11  
 
 

 
 

ภายใน  
31 พ.ค. 60 

1.จัดท าบันทึกข้อความติดตามการ
ด าเนินงานแตล่ะตัวบ่งช้ี รอบ 12 
เดือน 
2. เสนอเซ็นผู้อ านวยการ 
3. มอบบันทึกข้อความแก่บุคลากร 
 

1.กระบวนการตดิตามเป็นไปตามเง่ือนไข
ของกระบวนการและระยะเวลาทีก่ าหนด
ตามปฏิทินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของ
ปีการศึกษาน้ัน 

1.บันทึกข้อความติดตามการ
ด าเนินงานแตล่ะตัวบ่งช้ี 
รอบ 12 เดือน 

1.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ
รายงานผล 

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน 

ระดับหน่วยงาน 

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี
รอบ 12 เดือน 

ติดตามผลการด าเนินงาน
รอบ 12 เดือน 

2 

3 
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ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

12  
 
 

 

ภายใน  
10 มิ.ย. 60 

1.ผู้รับผดิชอบแต่ละตัวบ่งช้ีรายงานผล
การด าเนินงาน พร้อมแนบเอกสาร
ประกอบ 

1.รายงานผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีที่
ตนรับผดิชอบให้เป็นไปตามเกณฑก์าร
ประเมินและระยะเวลา สอดคล้องกับคู่มือ
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ส าหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวทิยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

1.รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ี รอบ 12 เดือน 

1.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 

13  
 
 
 
 

ภายใน  
20 ม.ิย. 60 

1.รวบรวมรายงานผลทุกตัวบ่งช้ี เพื่อ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท า
รายงานการประเมินตนเองรอบ 12 
เดือน ในภาพรวมของหน่วยงาน 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้
เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินและ
ระยะเวลา สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบด ี

1.งานแผนงานและ
ติดตามประเมินผล 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

14  ภายใน  
30 มิ.ย. 60 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัว
บ่งช้ีให้สอดคล้องกับคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส าหรับ
หน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลยัราช
ภัฏก าแพงเพชร พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.ตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีให้ 
สอดคล้องกับคูม่ือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน มหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร พร้อมให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบดี พร้อมให้
ข้อเสนอแนะ 

1.ผู้อ านวยการ 

12  
 
 
 

 

ภายใน  
15 ก.ค. 60 

1.บันทึกหลักฐานในทุกตัวบ่งช้ีลงใน
ระบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
2.รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 
12 เดือนลงในระบบ CHE QA 
Online พร้อมแนบหลักฐานรายตวั
บ่งช้ีให้ครบถ้วน 
 

1.รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ 12 
เดือนลงในระบบ CHE QA Online พร้อม
แนบหลักฐานรายตัวบ่งช้ีให้ครบถว้น 
2.หลักฐานทุกตัวบ่งช้ีมีความครบถ้วน 
ถูกต้อง และความสอดคล้องกับ
กระบวนการและระยะเวลาที่ก าหนด 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบด ี
2.ระบบ CHE QA Online 

1.งานแผนงานและ
ติดตามประเมินผล 
2.งานบริหารงาน
ทั่วไป 

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งช้ีรอบ 12 เดือน 

ไม่ถูกต้อง 

ถูกต้อง 

ตรวจสอบ
รายงานผล 

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน 

ระดับหน่วยงาน 

รายงานผลลงใน 
ระบบ CHE QA Online  

พร้อมแนบหลักฐานรายตัวบ่งช้ี 

3 

4 



 15 
ล าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

13  
 
 

 
 
 

ภายใน  
30 ก.ค. 60 

1.จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมนิ
ตนเอง รอบ 12 เดือน กองนโยบาย
และแผน ส านักงานอธิการบด ี
2.จัดหลักฐานในรูปแบบเอกสารในแต่
ละตัวบ่งช้ีให้เป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย 
เพื่อใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน 
3.ประสานงานเพื่อนัดหมายการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา โดยมกีาร
ระบุวัน เวลา สถานท่ี 

1.รูปเลม่รายงานถูกต้องตามแบบฟอร์มที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
2.หลักฐานรูปแบบเอกสารในแต่ละตัวบ่งช้ี
มีความครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน ท่ีจัดเตรียมไว้อย่าง
เป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย 

1.รายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 12 เดือน กอง
นโยบายและแผน ส านักงาน
อธิการบด ี
2.หลักฐานรูปแบบเอกสารที่
สอดคล้องกับรายงานผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

1.บุคลากร
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
2.ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

14  
 
 
 
 

ตามที่
มหาวิทยาลยั

ก าหนด 

1.รับการประเมินตนเองจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ พรอ้ม
ช้ีแจงกระบวนการด าเนินและแสดง
หลักฐานประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ี 
2.คณะกรรมการตรวจประเมินฯ 
สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

1.ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีสามารถช้ีแจง
กระบวนการด าเนินงานและแสดง
หลักฐานประกอบในแต่ละตัวบ่งช้ีได้อย่าง
ครบถ้วน 
2.หน่วยงานได้รับผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงานในระดบัท่ีดี 

1.ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

1.ส านักประกัน
คุณภาพการศึกษา 
2.กองนโยบายและ
แผน 

15  
 
 
 

หลังการตรวจ
ประเมิน 5 วัน 

1.เผยแพรร่ายงานการประเมินตนเอง  
รอบ 12 เดือน ลงในเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน 
2.น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินฯ ใส่ลงในแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1.มีรายงานการประเมินตนเอง  
รอบ 12 เดือน เผยแพร่ในเว็บไซตก์อง
นโยบายและแผน 
2.จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ที่ถูกตรวจสอบแล้วให้กบั
ผู้รับผิดชอบอย่างครบถ้วน 

1.เว็บไซต์กองนโยบายและ
แผน 
2.แผนพัฒนาคุณภาพในการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

1.งานวิจัยสถาบัน
และสารสนเทศ 
2.งานแผนงานและ
ติดตามประเมินผล 

 
 

 

เตรียมความพร้อมรับการตรวจ
ประเมินการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน 

ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 

4 

เผยแพรร่ายงานการ
ประเมินตนเอง  

ประจ าป ี

สิ้นสุด 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1) รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา 

7.1.1) รับมอบและตรวจสอบคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา (ภาคผนวก หน้า 32 - 33) ที่
ได้รับให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามบริบทของหน่วยงาน โดยมีการระบุตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน และ
ระยะเวลาที่ชัดเจน 

7.1.2) รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  แบบฟอร์มการ
รายงานผลการประกันคุณภาพ (ภาคผนวก หน้า 24 - 28) วิธีการรายงานผลลงในระบบ CHE QA Online  
กฎระเบียบ ค าสั่ง หนังสือราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ (ภาคผนวก หน้า 36 - 44) เป็นต้น 

 7.2) ศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานและเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ 
7.2.1) ศึกษาเกณฑ์การประเมินตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ที่

หน่วยงานรับผิดชอบ เพื่อน ามาใช้วางแนวทางในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ได้ 
7.2.2) สืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม เช่น แนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานสายสนับสนุน

ที่มีภาระงานใกล้เคียงกัน เป็นต้น 
 7.3) จัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

7.3.1) จัดท าปฏิทินให้ครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ โดยระบุรายละเอียดที่ส าคัญ ได้แก่ ขั้นตอนการ
ด าเนินงาน ระยะเวลาการด าเนินงาน หลักฐานเพื่อการตรวจสอบ และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

7.3.2) เสนอผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณา หากมีข้อผิดพลาดให้น ากลับมาแก้ไข 
 7.4) มอบหมายบุคลากรรับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

7.4.1) จัดท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมปฏิทิน 
7.4.2) เสนอบันทึกข้อความแก่ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาลงนาม หากมีข้อผิดพลาดให้น ากลับมา

แก้ไข 
7.4.3) มอบบันทึกข้อความแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ พร้อมปฏิทิน 

 7.5) ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
7.4.1) บุคลากรผู้รับผิดชอบด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ตนเองรับผิดชอบ  โดยจะต้องด าเนินงาน

ตามขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินงานที่สอดคล้องตามปฏิทิน และมีการจัดเก็บหลักฐานอย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นได้ง่าย 

 7.6) ติดตามผลการด าเนินงาน 
7.6.1) จัดท าบันทึกข้อความแจ้งบุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ รายงานผลการด าเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
7.6.2) เสนอบันทึกข้อความแก่ผู้อ านวยการเพ่ือพิจารณาลงนาม หากมีข้อผิดพลาดให้น า

กลับมาแก้ไข 
7.6.3) มอบบันทึกข้อความแก่บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ รายงานผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ 
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 7.7) รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
7.7.1) บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ต่างๆ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามแบบฟอร์ม

และระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
7.7.2) จัดเตรียมหลักฐานรายตัวบ่งชี้ให้ครบถ้วน โดยมีการตรวจสอบหลักฐานให้สอดคล้องตาม

เกณฑ์การประเมินและระยะเวลาการด าเนินงานที่ระบุในคู่มือ 
 7.8) จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงาน 

7.8.1) รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่างๆ ของหน่วยงานให้ครบถ้วน 
(ภาคผนวก หน้า 29 - 31) 

7.8.2) น าข้อมูลการรายงานผลทุกตัวบ่งชี้ มาท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองในภาพรวมของหน่วยงาน ปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 

7.8.2) จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเสนอต่อผู้อ านวยการ ปีละ 2 
ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หากมีข้อผิดพลาดให้น ากลับมาแก้ไข 

 7.9) รายงานผลลงในระบบ CHE QA Online พร้อมแนบหลักฐานรายตัวบ่งชี้ 
7.9.1) น าหลักฐานที่เตรียมไว้ในแต่ละตัวบ่งชี้มาแสกนเป็นไฟล์ PDF  
7.9.2) บันทึกหลักฐานไฟล์  PDF ลงในระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ 

https://scitechqa.kpru.ac.th (ภาคผนวก หน้า 34) 
7.8.2) บันทึกรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน ปีละ 1 ครั้ง ในรอบ 12 เดือน ลงใน

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (CHE QA Online) พร้อมแนบหลักฐานรายตัวบ่งชี้ที่
จัดเตรียมไว้ในระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพให้ครบถ้วน (ภาคผนวก หน้า 35) 

7.8.2) จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงานเสนอต่อผู้อ านวยการ ปีละ 2 
ครั้ง ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน หากมีข้อผิดพลาดให้น ากลับมาแก้ไข 

 7.10) เตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
7.10.1) จัดท ารูปเล่มรายงานการประเมินตนเองประจ าปี ของกองนโยบายและแผน ส านักงาน

อธิการบดี  ตามขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงาน  ประกอบด้วย รายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของ
หน่วยงาน อาทิ ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น โครงสร้างการบริหารงาน ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา และเป้าหมายในปีปัจจุบัน โดยใช้
วิธีการเขียนแบบบรรยาย และอาจมีการแสดงตารางประกอบเพ่ือให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับ
เป้าหมายในรอบปีปัจจุบัน  ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน เพ่ือเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินคุณภาพภายในตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีรูปแบบการเขียนรายงานเพ่ือบรรยาย 
สังเคราะห์ และประเมินผลตามเกณฑ์ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา โดยมีสิ่งที่ต้อง
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รายงานหลักดังต่อไปนี้ 1) การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  2) การประเมินผลตามเกณฑ์การประเมิน  3) การ
ประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้  และ 4) จุดแข็ง จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่
ละตัวบ่งชี้ 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  ประกอบด้วย ผลการประเมินใน
ภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานเพ่ือบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินเพื่อรายงาน
สรุปผลส าเร็จของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถาบันตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐาน
การอุดมศึกษา 

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ประกอบด้วย เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น  รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพ  เอกสารเกี่ยวกับผลการส ารวจด้านต่างๆ ของหน่วยงาน  ฯลฯ 

7.10.2) จัดหลักฐานในรูปแบบเอกสารเรียงตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จัดหมวดหมู่เรียง
ตามล าดับหมายเลข เช่น กนผ.5.1-1-1 หมายถึง กนผ. (กองนโยบายและแผน)  5.1 (ตัวบ่งชี้)  -1 (เกณฑ์ข้อที่ 
1)  -1 (ล าดับของหลักฐาน)  จากนั้นน าเข้าแฟ้มและจัดเรียงให้เป็นระเบียบ สืบค้นได้ง่าย เพ่ือใช้อ้างอิงในการ
ตรวจประเมิน 

7.10.3) ตรวจสอบหลักฐานจนครบถ้วนทุกตัวบ่งชี้ที่หน่วยงานรับผิดชอบ เตรียมพร้อมส าหรับ
ใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน 

7.10.4) ประสานงานกับส านักประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือนัดหมายการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยมีการระบุวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน (ภาคผนวก หน้า 
44) 

 7.11) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
7.11.1) น าหลักฐานทั้งหมดมาจัดเตรียมไว้ในสถานที่จัดกิจกรรมการตรวจประเมิน 

เตรียมพร้อมส าหรับใช้อ้างอิงในการตรวจประเมิน 
7.11.2) บุคลากรผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ก าหนด 

เตรียมพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน 
7.11.3) คณะกรรมการตรวจประเมินท าการตรวจประเมินตัวบ่งชี้ โดยมีผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ท า

การชี้แจงกระบวนการด าเนินงานและแสดงหลักฐานประกอบการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ได้อย่างครบถ้วน  
7.11.4) คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปและแจ้งผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับหน่วยงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานผู้รับการตรวจประเมิน 
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 7.12) เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองประจ าปี 
7.12.1) เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองประจ าปี ลงในเว็บไซต์ของกองนโยบายและแผน 

(https://plan.kpru.ac.th) 
7.12.2) ส านักประกันคุณภาพการศึกษาน าผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หน่วยงาน เสนอต่อมหาวิทยาลัย 
7.12.3) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ใส่ลงในแผนพัฒนาคุณภาพตาม

ข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้ในปีถัดไป (ภาคผนวก หน้า 45) 

 
8. แนวทางในการปฏิบัติของบุคลากร 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในการจัดท าการประกันคุณภาพภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน ควรมแีนวทาง
ในการปฏิบัติ ดังนี้ 

8.1) มีความรู้ในด้านการประกันคุณภาพเป็นอย่างดียิ่ง โดยจ าเป็นต้องมีการศึกษา ค้นคว้าสิ่งใหม่ๆ 
เพ่ือการพัฒนาหน่วยงาน อ่านและท าความเข้าใจคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
ฉบับปีการศึกษา 2557 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงาน
สนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างละเอียด ถี่ถ้วน พร้อมทั้งเข้าร่วมประชุม อบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกณฑ์การประกันคุณภาพ
ระดับหน่วยงานและระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในและภายนอก 

8.2) มีความรู้และทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เพ่ือให้สามารถด าเนินงาน จัดเก็บข้อมูล 
และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) รายตัวบ่งชี้และในภาพรวมระดับหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 
พร้อมทั้งมีการศึกษาและเข้าร่วมการอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมทักษะในการใช้งานระบบการรายงานผลต่างๆ ได้ เช่น 
CHE QA Online  ระบบสารสนเทศจัดการงานประกันคุณภาพ  เป็นต้น 
 
9. มาตรฐานคุณภาพงาน 
  หน่วยงานสามารถด าเนินงานและมีผลการตรวจประเมินเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานสายสนับสนุนและสอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลต่อผลการด าเนินงานที่ดีในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัยที่จะต้องรายงานต่อส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 

https://plan.kpru.ac.th/
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10. ระบบติดตามประเมินผล 
 ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหน่วยงานจะมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามในรอบ 
6 เดือน และรอบ 12 เดือน ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ เพ่ือน าไปสู่การจัดรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน ซึ่งจะต้องจัดส่งมหาวิทยาลัยและน าเข้าสู่กระบวนการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดบัหน่วยงาน ทุกๆ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง  
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

 11.1) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 (ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558) 

11.2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส าหรับหน่วยงานสนับสนุน พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร 

 11.3) ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน 
11.4) บันทึกข้อความมอบหมายตัวบ่งชี้ พร้อมปฏิทินการด าเนินงาน 
11.5) บันทึกข้อความติดตามการด าเนินงานแต่ละตัวบ่งชี้ 
11.6) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหน่วยงาน 
11.7) บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 12.1) โครงร่างการจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหน่วยงานสายสนับสนุน 

12.2) แบบฟอร์มการจัดท ารายงานการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 
  12.2) แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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13. ปัญหาส าคัญในการปฏิบัติงานและวิธีการแก้ไข 
 

ที ่ ผังกระบวนการ 
ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญ 
ที่พบในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ 
ลดความเสี่ยง 

1  
 
 
 

1. เกณฑ์การประเมินมีการ
เปลี่ยนแปลง 

1. ศึกษาข้อมูลการประกันคณุภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประสานงานกับส านักประกันคณุภาพ
เพื่อรับทราบข้อมลู 

2  
 
 
 

1. การจัดท าปฏิทินล่าช้า เนื่องจาก
การเปลีย่นแปลงเกณฑ์การประเมนิ 

1. ศึกษาข้อมูลการประกันคณุภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
2. ประสานงานกับส านักประกันคณุภาพ
เพื่อรับทราบข้อมลู 

3  
 
 

 

1. การด าเนินงานท่ีไม่ถูกต้อง
ครบถ้วน/ไม่สอดคล้องกับปฏิทิน 

1. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีควรวางแผนและ
ด าเนินงานในรอบปีให้ตรงตามปฏทิิน 
2. หน่วยงานมีการติดตาม ตรวจสอบอย่าง
สม่ าเสมอ 

4  
 

1. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีไม่รายงานผล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

1. หน่วยงานมีการเร่งรัดและตดิตามการ
รายงานผลภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

2. ผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีควรศึกษาเกณฑ์
การประเมินให้ชัดเจน 
3. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีควรวางแผนและ
ด าเนินงานในรอบปีให้ตรงตามปฏทิิน 

5  
 
 
 

1. บุคลากรขาดทักษะในการใช้งาน
ระบบการรายงานผล 

1. ส่งบุคลากรเข้าอบรมการใช้งานระบบ
การรายงานผลที่มหาวิทยาลยัจัดขึน้ 

2. ระบบการรายงานผลขัดข้อง 2. แจ้งส านักประกันคณุภาพการศกึษา
ตรวจสอบภาพระบบให้ใช้งานได้ตามปกต ิ

3. การรายงานผลไม่สมบูรณ ์ 3. เร่งรัดใหผู้ร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ีตรวจสอบ
ผลการด าเนินงานและจดัส่งหลักฐานให้
ครบถ้วน 

6  1. เกิดข้อขัดข้องระหว่างการตรวจ
ประเมิน อาจท าใหผ้ลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

1. มีการตรวจสอบรายงานและหลกัฐาน
ให้มีความพร้อมก่อนการตรวจประเมิน 
2. ผู้รับผดิชอบตัวบ่งช้ีสามารถช้ีแจงการ
ด าเนินงานได้อย่างชัดเจนและสอดคล้อง
ตามเกณฑ์การประเมิน 

 
 

รวบรวม/ศึกษา
ข้อมูล 

การจัดท าปฏิทิน 

การด าเนินงานประจ าป ี

การด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

การรายงานผลการ
ด าเนินงาน 

การตรวจประเมิน 

การรายงานผลลงใน 
ระบบ CHE QA Online  

พร้อมแนบหลักฐาน 
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ภาคผนวก ค.     บันทึกท่ีเกี่ยวข้อง 
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ภาคผนวก ง.   ประวัติของผู้จัดท า 

 
ชื่อ – ชื่อสกุล  นายณัฐเวศม์  ชัยมงคล 
วันเดือนปีเกิด  19 กรกฎาคม 2524 
สถานที่เกิด  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
ที่อยู่   9/127  หมู่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
   หมายเลขโทรศัพท์ 0842288988 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
   69  หมู่ที่ 1  ต าบลนครชุม  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร  62000 
ประวัติการศึกษา  2548  ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) สาขาพัฒนาสังคม  
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    2551 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาสังคม  
      คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 


