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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ระบบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษา ไดคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพ 9 ดานการดําเนินงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเปนสําคัญ ดังนั้นการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษา จึงตองจัดระบบและกลไก ตลอดจนดัชนีชี้วัดคุณภาพท่ีสอดคลองกับองคประกอบคุณภาพ
ดังกลาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา จําแนกไดเปน 2 สวน คือ 
 1. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผลและ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยวงจร PDCA 
(Plan – Do – Check - Act) เปนการปฏิบัติโดยบุคลากรของสถาบันการศึกษาหรือโดยหนวยงานตนสังกัด 
ท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษา ประกอบดวย 
  1.1  การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) จะประกันวามีการปฏิบัติหนาท่ีเปนไปตามหนาท่ี
ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ท่ีสงผลตอคุณภาพ การควบคุมดังกลาวเนนท่ีระบบ
การกํากับดูแลตนเอง (Self – Regulating System) ในระดับบุคคล กองวิชา กรมนักเรียน/กองทหาร 
ปกครอง และสถาบัน 
  1.2 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ท่ีสถาบันการศึกษาไดจัดใหมีข้ึน โดยจะเปนการตรวจสอบเชิง

ปรัชญา/ปณิธาน/วัตถุประสงค/แผนดําเนินงานของหนวยงาน/สถาบัน 

กระบวนการดําเนินการตามภารกิจหลัก 
1. การจัดการเรียนการสอน 
2. การวิจัย 
3. การใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการบริหาร 
1. การบริหารและการจัดการ 
2. การเงินและงบประมาณ 
3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ผลสัมฤทธิ์ 
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ระบบ มุงเนนการพิจารณาวา สถาบันไดมีระบบควบคุมคุณภาพหรือไม ไดใชระบบท่ีพัฒนาข้ึนเพียงใด  
และมีข้ันตอนการดําเนินการท่ีจะทําใหเชื่อถือไดหรือไมวาการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพ 
  1.3 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน 
เปนตน โดยมีจุดเนนท่ีโปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (Self Study) การประเมินทาง
วิชาการจากภายนอก (External Peer Review) และการใชตัวบงชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators) 
 2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การประเมินผล
และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายนอกโดย สํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ บุคคล หรือหนวยงานภายนอกท่ีสํานักงานดังกลาว
รับรอง เพ่ือเปนการประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
ประกอบดวย 
  2.1 การตรวจสอบคุณภาพท่ีผานกระบวนการประกันคุณภาพภายใน 
  2.2 การประเมินคุณภาพ 
  2.3 การใหการรับรอง 

ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายในเปนการตรวจสอบ การควบคุม การติดตาม ประเมินผลคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถาบันการศึกษานั้นเองหรือหนวยงาน
ตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันการศึกษานั้น ผลจากการตรวจสอบคุณภาพภายใน คือ มีการวาง
ระบบงานท่ีมีระบบและกลไกชัดเจนมีการดําเนินงาน รวมท้ังมีการพัฒนาฐานขอมูลในดานตาง ๆ สวนการ
ประกันคุณภาพภายนอกเปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา ซ่ึงกระทําโดยสํานักงานภายนอกหรือผูประเมินภายนอก เพ่ือมุงให 
มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาใหดียิ่งข้ึน  
 การประกันคุณภาพภายใน จะเนนการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาดาน
ตาง ๆ ของปจจัยนําเขา (Input) และกระบวนการ (Process) สวนการประกันคุณภาพภายนอก จะเนนการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในดานตาง ๆ ของผลผลิต (Output) และผลลัพธ (Outcome) ดังนั้น
การประกันคุณภาพภายในยอมสงผลถึงการประกันคุณภาพภายนอกโดยตรง 
 การประเมินคุณภาพภายนอก จะใชตัวบงชี้ตามมาตรฐานตาง ๆ ในการประเมินผลการดําเนินงานของ
สถาบันการศึกษา รวมท้ังการตรวจเยี่ยมสถาบัน ซ่ึงในการประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา พันธกิจ และลักษณะ
การเรียนการสอนของแตละสถาบันการศึกษา โดยสถาบันการศึกษาจะตองมีการจัดทํารายงานประจําป  
เตรียมเอกสารขอมูลในดานตาง ๆ รวมถึงขอมูลตามตัวบงชี้ และรายงานการประเมินตนเองอยางนอย ๓  
ปการศึกษา โดยสามารถจัดทําในรูปแบบ CD – ROM หรือ E - SAR (Electronic Self Assessment 
Report) เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
หรือ สมศ. ตอไป 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา มาตรา 49 ไดกําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เรียกโดยยอวา  
“สมศ.” มีฐานะเปนองคการมหาชน ซ่ึงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมท่ี  117 ตอนท่ี 99 ก  
เม่ือวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2543 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2543 
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 วัตถุประสงคของการจัดตั้งสํานักงานเพ่ือพัฒนาเกณฑ และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและ 
ทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพ่ือใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย
หลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแตละระดับตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ 
 คณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
เม่ือวันท่ี 19 ธันวาคม 2543 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องคการมหาชน) พ.ศ.2543 จํานวน 11 คน โดยใหมีกรรมการโดยตําแหนงจํานวน 3 คน ไดแก
ปลัดกระทรวงการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม (ปจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) ประธานกรรมการพัฒนา
ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน สรรหาจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
และประสบการณ ทางดานการบริหารมนุษยศาสตร สังคมศาสตร หรือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซ่ึงใน
จํานวนนี้ ตองเปนบุคคลซ่ึงมิใช ขาราชการท่ีมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํารวมอยูดวยไมนอยกวา 4 คน  
และใหผูอํานวยการเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) มีอํานาจหนาท่ีหลัก ดังนี้ 
 1. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายนอกท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
 2. พัฒนามาตรฐานและเกณฑ สําหรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 3. ใหการรับรองผูประเมินภายนอก 
 4. กํากับดูแลและกําหนดมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีดําเนินการโดยผูประเมินภายนอก
รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐาน ท้ังนี้ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ 
การประเมินคุณภาพภายนอก สํานักงานอาจดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกเองก็ได 
 5. พัฒนาและฝกอบรมผูประเมินภายนอก จัดทําหลักสูตรการฝกอบรม และสนับสนุนใหองคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพหรือวิชาการ เขามามีสวนรวมในการฝกอบรมผูประเมินภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ 
 6. เสนอรายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปตอคณะรัฐมนตร ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(ปจจุบัน คือ กระทรวงศึกษาธิการ) และสํานัก
งบประมาณ เพ่ือประกอบการพิจารณาในการกําหนดนโยบายทางการศึกษา และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การศึกษา รวมท้ังเผยแพร รายงานดังกลาวตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 ใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป นับตั้งแต 
การประเมินครั้งสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 
 นอกจากนี้ไดกําหนดไว ในบทเฉพาะกาลวาจะตองจัดใหมีการประเมินคุณภาพภายนอกของ
สถานศึกษาทุกแหงภายในหกป นับตั้งแตวันท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใชบังคับ  
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แผนภูมิแสดงความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก 
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ความแตกตางระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. การสรางความม่ันใจและสรางความพึงพอใจในคุณภาพการศึกษา 
 2. การปองกันปญหา ตองมีการวางแผนและเตรียมการ 
 3. การตั้งม่ันบนหลักวิชาในการพัฒนาหลักวิชาชีพ 
 4. การดําเนินงานสามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินตนเองได 
 5. การดําเนินงานเนนคุณภาพในการปฏิบัติงานทุกระดับทุกข้ันตอน 
 6. การสรางความรู ทักษะ และความม่ันใจใหกับบุคลากรในพ้ืนท่ี 
 7. การเนนภาวะผูนําของผูบริหาร 

วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. วัตถุประสงคท่ัวไป 

  1.1 เพ่ือใหทราบระดับคุณภาพของสถาบันการศึกษาในการดําเนินภารกิจดานตาง ๆ 
  1.2 กระตุนเตือนใหสถาบันการศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
อยางตอเนื่อง 
  1.3 เพ่ือใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษา 
  1.4 เพ่ือรายงานสภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษาตอ 
สาธารชนและหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
 
 



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2556    6 

 2. วัตถุประสงคเฉพาะ 

  2.1 เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถาบันการศึกษา และประเมินคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด และสอดคลอง
กับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันการศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
  2.2 เพ่ือใหไดขอมูลซ่ึงชวยสะทอนใหเห็น จุดเดน – จุดท่ีควรพัฒนาของสถาบันการศึกษาเง่ือนไข
ของความสําเร็จ และสาเหตุของปญหา 
  2.3 เพ่ือชวยเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถาบันการศึกษาและ
หนวยงานตนสังกัด 
  2.4 เพ่ือสงเสริมใหสถาบันการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 
  2.5 เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษาตอหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

กระบวนการสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 1. การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) 

 เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยสถาบันการศึกษาจัดระบบและกลไกการ
ควบคุมภายในองคประกอบหรือปจจัยท่ีมีผลตอการผลิตนักเรียนหรือนักศึกษา เชน ประกาศนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษา การแตงตั้งคณะกรรมการและผูรับผิดชอบ มีระบบการตรวจสอบและประเมินผล
การดําเนินงานภายใน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานท่ีกําหนดไว ประกอบดวย 
 1.1 การกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษา กําหนด
มาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และจัดทําขอมูลพ้ืนฐานการศึกษาไวเพ่ือใชใน
การพัฒนาคุณภาพตอไป 
 1.2 การพัฒนาเชาสูมาตรฐาน หนวยงานตนสังกัดและสถาบันการศึกษาจัดทําแผนเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพเขาสูมาตรฐานท่ีกําหนดไว ในดานการพัฒนาหลักสูตร สื่อการพัฒนา
ครูและบุคลากร ธรรมนูญสถานศึกษา การเรียนการสอน การแนะแนว การจัดการดรียนการสอน และการ
ประเมินผล เปนตน ท้ังนี้โดยเนนระบบและกลไกการปฏิบัติงานตามแผน ติดตาม กํากับการดําเนินงานอยาง
จริงจังและตอเนื่อง 

 2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 

 เปนการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถาบันการศึกษา และหนวยงานตนสังกัดเพ่ือยินยัน
เปาหมายท่ีกําหนด มุงไปสูมาตรฐานท่ีตองการ โดยการตรวจสอบคุณภาพจะตรวจสอบวาสถาบันการศึกษา  
มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาหรือไม ตรวจสอบการดําเนินงานของระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพการศึกษาภายในและข้ันตอนการดําเนินงาน สรุปคือ 
 2.1 การตรวจสอบและทบทวนการดําเนินงาน ท้ังระบบดวยตนเองของสถาบันการศึกษา 
เพ่ือนําขอมูลมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ และรายงานผลตอผูปกครอง
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษา 
 2.2 การตรวจและทบทวนคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษา โดยหนวยงานตนสังกัดเพ่ือสงเสริม 
สนับสนุน และ/หรือใชมาตรการในการสงเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
ท่ีกําหนดไว 
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 3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 

  เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัด
การศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เปนตน การประเมินคุณภาพภายในจะใชวิธีการศึกษา
ตนเอง (Self Study) และการประเมินตนเอง (Self Assessment) สวนการประเมินคุณภาพภายนอกเปนการ
ดําเนินงานโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือประเมินผลและรับรองวา
สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาไดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนดไว 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 1. เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. สงเสริมใหมีการประเมินการปฏิบัติงานและสามารถตรวจสอบได 
 3. เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรกับบุคคล/องคกร 
 4. สงเสริมใหมีการนําเสนอขอมูล ขาวสาร และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเผยแพรตอสังคมภายนอก 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประกอบดวย 

 1. มีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และกําหนดความ   
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามนโยบายการประกันคุณภาพท่ีกําหนดเปนลาย
ลักษณอักษร 
 2. มีเกณฑ/ตัวบงชี้ในการประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 3. มีกระบวนการในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ผูบริหารและอาจารย/บุคลากรของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีสวนรวมใน 
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 5. มีการประเมินตนเองและจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพ่ือการประกันคุณภาพภายในและ   
รองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 6. สรุปผลการประเมิน และวิเคราะหจุดแข็งและจุดออน พรอมท้ังขอเสนอแนะตางๆ มาปรับปรุง
เพ่ือพัฒนาการทํางานครั้งตอไป 

 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใชทฤษฎีระบบการ
ประกันคุณภาพโดย นําปจจัยนําเขา (Input)  กระบวนการ (Process)ผลลัพธ/ผลกระทบ (Output) มา
อธิบาย และใชวงจรเดมม่ิง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซ่ึงเปนวงจรการพัฒนาคุณภาพ
งาน  เพ่ือใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan) คือ  การวางเปาหมายและวัตถุประสงคของการดําเนินการในระบบประกัน
คุณภาพไวตั้งแตตน  เพ่ือใหมีจุดมุงหมายและทิศทางในการดําเนินข้ันตอนนี้  สะทอนอยูในแผนงานประจําป  
 2. การดําเนินงาน (Do)  การปฏิบัติงานใหบรรลุตามแผนงานท่ีวางไว  การดําเนินการตาง ๆ  จะ
เปนไปตามข้ันตอนหรือระบบงานท่ีออกแบบหรือกําหนดโดยโปรแกรมวิชาฯ  ผานกลไกการควบคุมตาม
โครงสรางการบริหารขององคกร 
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    3.   การตรวจสอบ (Check) คือ  การตรวจสอบระบบและกลไกของการดําเนินงานรวมท้ังผลการ
ปฏิบัติงานวาไดเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคไดกําหนดไวตั้งแตแรกหรือไม  หากมีปญหาหรือจุดออน
ของการดําเนินการ  ควรไดมีการคนหาสาเหตุและวางมาตรการแกไขปรับปรุงเพ่ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน 
    4.   การพัฒนาปรับปรุง (Act)  คือ  การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการดําเนินการเพ่ือ
เอ้ือใหเกิดการพัฒนาท่ีดียิ่งข้ึน  ท้ังนี้มาตรการดังกลาวควรเปนขอมูลท่ีใชในการวางแผนการดําเนินการของป
ตอไป 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

            กลไก            ข้ันตอนการปฏิบัติงาน                                                                           

 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

1.  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ 

 

2. มีคูมือการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 

3. มีการรายงานผลดําเนินงาน 
 

4. มีระบบการประกันคุณภาพภายใน 

1.แตงตั้งคณะกรรมการทํางานเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือ 

   1.1 จัดทํานโยบายและแนวปฏิ บัติด านการประกัน  
คุณภาพการศึกษา 

1.2 กําหนดปจจัยหรือองคประกอบท่ีมีผลตอคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

1.3 พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปจจัยหรือ
องคประกอบท่ีมีผลตอคุณภาพการศึกษา 

1.4 จัดทําเอกสารประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใชเปน
แนวทางในการดําเนินการและตรวจสอบผลการ
ดําเนินงาน 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดทําคูมือประกันคุณภาพและ
เผยแพรอาจารยและนักศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมสงเสริมและสนับสนุนให
คณาจารยรวมประชุม สัมมนา เพ่ือสรางความเขาใจและ
ระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา  
นโยบาย  แนวปฏิบัติ  จัดทําระบบการประกันคุณภาพ 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมจัดทํารายงานผลการดําเนิน 
(SAR) ในแตละป  
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การดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
ระบบ กลไก 

1. การพัฒนาคุณภาพระบบท่ีสําคัญ คือ 
 1.1 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน 
  - มาตรฐาน 9 องคประกอบของ สกอ. 
  - มาตรฐานการอุดมศึกษา 3 มาตรฐาน 
  - มาตรฐานตามมุมมองการบริหาร
จัดการ 4 ดาน 
 1.2 มาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอก
ของ สมศ. ก.พ.ร. 

 

1. กระบวนการพัฒนาคุณภาพ 
 1.1 มี น โ ย บ า ย ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน โปรแกรมวิชา 
 1.2 มีแผนงานประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 
คณะ สํานัก/สถาบัน โปรแกรมวิชา 
 1.3 มีคูมือประกันคุณภาพและคูมืออ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 1.4 มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ  แ ล ะ
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน โปรแกรมวิชา 
 1.5 ตัวชี้วัดรวมของมหาวิทยาลัยและตัวชี้วัดสําคัญ
และตัวชี้วัดท่ีเปนอัตลักษณ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ 
สํานัก/สถาบัน โปรแกรมวิชา 
 1.6 การสรางเครือขายการประกันคุณภาพภายใน
และเครือขายการประกันคุณภาพภายนอก 
 1.7 มีผูบริหารทุกระดับรับผิดชอบกํากับดูแลตัวชี้วัด
และจัดเก็บขอมูล  
2. กระบวนการประกันคุณภาพ 
 2.1 จัดประชุมกลุมยอยเพ่ือทบทวน ปรับปรุงหรือ
เทียบเคียงภายในองคกรและภายนอกองคกร 
 2.2 จัดการอบรมโดยวิทยากรผูทรงคุณวุฒิและเชิญ 
ท่ีปรึกษาจากภายนอก 

2. การติดตามคุณภาพ มีระบบท่ีสําคัญคือ 
 - ตัวบงชี้ตามมาตรฐาน 9 องคประกอบของ   
สกอ. 
 - ตัวบงชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
ภายนอกของสมศ. 
 - ตัวชี้วัดตาม 4 มิติ ของ ก.พ.ร 

1. มีการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ  สํานัก / สถาบัน โปรแกรมวิชา 
2. มีคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินระดับ          
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก / สถาบัน โปรแกรมวิชา 
3. การตรวจติดตามและประเมินภายนอกจากตนสังกัด
และจาก สมศ. 

3. การประเมินคุณภาพ  มีระบบท่ีสําคัญคือ 
 - ก า ร ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/สถาบัน โปรแกรมวิชา 
 - การประเมินจากบุคคลภายนอกจากตนสังกัด 
 - การประเมินคุณภาพภายนอกจากสมศ. 

 

1. มีการพัฒนาผูประเมินภายในตามหลักสูตรของสกอ.  
โดยการจัดอบรมตามท่ีสกอ. จัด 
2. มีผูบริหารรับผิดชอบการรายงานประเมินตนเองตาม
องคประกอบ  ตัวบงชี้ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ สํานัก/
สถาบัน โปรแกรมวิชา 
3. หนวยงานทุกระดับ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง
และเตรียมความพรอมรับการประเมินจากภายนอกเพ่ือ
รั บ รองมาต รฐ าน คุณภ าพ  ระดั บมหาวิ ทย าลั ย  
คณะ สํานัก / สถาบัน โปรแกรมวิชา 
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ข้ันตอนในการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ (PDCA) ดังนี้ 

 1. Plan การวางแผน 

  เปนสวนประกอบท่ีมีความสําคัญ เนื่องจากการวางแผนจะเปนจุดเริ่มตนของงาน และเปนสวน
สําคัญท่ีจะทําใหการทํางานในสวนอ่ืนไปเปนอยางมีประสิทธิผล มีการวางเปาหมายการทํางานท่ีสามารถ 
วัดผลได และเชื่อมโยงกับนโยบายกลยุทธของคณะ มีการกําหนดการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมปฏิบัติไดจริง 
มีระยะเวลากําหนดแนนอน 

 2. Do การปฏิบัติตามแผน 

  เปนการลงมือปฏิบัติตามแผนท่ีกําหนดไวในตารางการปฏิบัติงาน โดยคณะไดสรางความรับผิดชอบ
ใหทุกคนท่ีรับผิดชอบในสวนการดําเนินงาน ตองมีความเขาใจถึงความสําคัญในแผนนั้นๆ และดําเนินงานตาม
โครงการหรือกิจกรรม ท่ีกําหนดตามแผน ความสําเร็จของการนําแผนมาปฏิบัติตองอาศัยการทํางานดวยความ
รวมมือเปนอยางดีจากทุกคน ตลอดจนการจัดการทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานตามแผนนั้น ๆ 

 3. Check การตรวจสอบและประเมิน 

  การตรวจสอบดูวาเม่ือปฏิบัติงานตามแผนแลวผลลัพธเปนอยางไร ไดผลตามท่ีตั้งใจไวหรือไม เปน
การกํากับติดตามประเมินการดําเนินงานตามแผนท่ีวางไว จะมีการประเมิน วิเคราะหผลการดําเนินงาน
เปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัดท่ีกําหนดไว การไมประสบผลสําเร็จอาจเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน การไม
ปฏิบัติตามแผน การเลือกใชเทคนิคไมเหมาะสม สิ่งท่ีจะสามารถรูไดวาผลกับแผนท่ีตั้งไวตางกันอยางไร  
สิ่งสําคัญท่ีสุดคือ การบันทึกขอมูลท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนในการวิเคราะหและปรับปรุงใหดีตอไป 

 4. Act การนําผลการประเมินมาปรับปรุง 

  เปนข้ันตอนการนําเอาผลจากข้ันตรวจสอบ มาหาทางดําเนินการใหเหมาะสมตอไป เพ่ือใหไดผลการ
ดําเนินงานท่ีดี และมีการพัฒนาในครั้งตอ ๆ ไป 
  - ถาการดําเนินงานประสบผลตามเปาหมาย ใหรักษาการดําเนินงานนั้นไว 
  - หากพบวามีขอผิดพลาดไมวาในข้ันตอนใด ๆ ก็ตาม ใหหาสาเหตุและแกไขขอผิดพลาดนั้น 
  - หาทางปรับปรุง เพ่ือใหการปฏิบัติครั้งตอไปดีข้ึนกวาเดิม 
 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 
 

การวางแผน 

กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค และวิธีดําเนินงาน 

กําหนดข้ันตอนวิธีท่ีจําเปนเพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย 

การดําเนินงาน 
ตามแผน 

การตรวจสอบและประมวณผลการดําเนินงาน 

พัฒนา ปรับปรุงระบบ 
และการดําเนินงาน 

การปฏบัิต ิ

การตรวจสอบ ลงมือปฎิบัติ 
ตามแผนท่ีกําหนดไว 

นําผลสรุปมาวิเคราะห  
และหาแนวทางพัฒนาตอไป 

ประเมิน และสรุปผลการทํางาน 

การปรับปรุง 
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กระบวนการและวิธีการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษากําหนดเปน 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดแนวทางควบคุมคุณภาพ 

  1) กําหนดองคประกอบ ตัวชี้วัดและเกณฑประเมินตัวชี้วัดท่ีเหมาะสมกับสภาพของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  2) กําหนดตัวชี้วัดและเกณฑประเมินชี้วัด ตามภารกิจหลักของหนวยงานในทุกระดับ 

 ข้ันตอนท่ี 2 การพัฒนาระบบงานของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1) กําหนดพันธกิจ ปรัชญา วัตถุประสงคและเปาหมาย 
  2) กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3) จัดทําแผนประกันคุณภาพการศึกษา 
  4) กําหนดกรอบภาระงานประกันคุณภาพการศึกษา แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรม/กลุมโปรแกรมวิชา 
ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
  5) ประเมินตามกรอบภาระงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 ข้ันตอนท่ี 3  การจัดระบบเอกสาร 

  1) คูมือการประกันคุณภาพ เปนเอกสารท่ีระบุนโยบายและแนวทางในการดําเนินการ
ประกันคุณภาพรวมท้ังรายละเอียดของโครงสรางการบริหารงาน ภารกิจหลักและองคประกอบตางๆ ของ
หนวยงานเปนลายลักษณอักษร 
  2) รายงานประเมินตนเอง (SAR) เปนเอกสารท่ีรายงานผลการประเมินตนเองของ
หนวยงาน เปนเอกสารท่ีแสดงถึงผลการดําเนินประกันคุณภาพของหนวยงาน หนวยงานแตละหนวยจะตอง
รวบรวมเอกสาร ระเบียน คําสั่งหรือขอมูลตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพของหนวยงานเปนรูปเลม
ไวประจําหนวยงานของตน พรอมท่ีจะใหกรรมการตรวจสอบและประเมินผลของมหาวิทยาลัยไดตรวจสอบ 

 ข้ันตอนท่ี 4 การตรวจสอบคุณภาพภายใน แบงเปน 3 ระดับ ไดแก 

  ระดับท่ี 1 ระดับโปรแกรมวิชา/กลุมโปรแกรมวิชา จะตรวจสอบความพรอมของขอมูล
และเอกสารท่ีจะนํามาใชเปนขอมูลสวนกลาง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําขอมูลไปใช โดยแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายในดําเนินการประเมิน 
  ระดับท่ี 2 ระดับคณะ/สํานัก/สถาบัน จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน เพ่ือตรวจสอบในระดับตน ผลการตรวจสอบจะเปนขอมูลในการจัดทําในการประเมินตนเอง 
ระดับหนวยงาน  คณะ สํานัก และเตรียมความพรอมเพ่ือรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการระดับ
มหาวิทยาลัยประเมินคุณภาพภายใน 
  ระดับท่ี 3 ระดับมหาวิทยาลัย การตรวจสอบระดับนี้ ดําเนินการโดยคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและผูทรงคุณวุฒิท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้งข้ึน เพ่ือตรวจสอบหนวยงานระดับ
มหาวิทยาลัย รายงานผลการตรวจสอบของหนวยงานภายใน จะไดรับการประมวลเพ่ือจัดทําสรุปเปนการ
รวบรวมเสนอผูบริหาร เพ่ือเปนขอมูลในการจัดทําแผนพัฒนาวิทยาลัย และเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกตอไป 



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม ประจําปการศึกษา 2556    12 

ลําดับข้ันตอนการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 ข้ันตอนท่ี 5 การตรวจสอบคุณภาพภายนอก 
  การประเมินคุณภาพระดับนี้ ดําเนินการโดยผูประเมินภายนอกซ่ึง สมศ. (องคการมหาชน) 
เปนผูมอบหมายใหดําเนินการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา โดยการ 
  - ศึกษาและรวบรวมขอมูลการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของวิทยาลัย 
  - เก็บขอมูลจากเอกสาร รายงานตาง ๆ ดูการปฏิบัติจริง 
  - สังเกต สอบถาม สัมภาษณ ผูมีสวนเก่ียวของ หรือผูมีสวนไดเสีย 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1) เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล และมีความ
เปนเลิศ ทางวิชาการ ตามจุดเนนและอัตลักษณของสถาบันอุดมศึกษา 
 2) การใชทรัพยากรในการบริหารจัดการของสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 3) การบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิผล อันจะทําใหการผลิตบัณฑิตทุกระดับ 
การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ เกิดประโยชนสูงสุด และตรงกับความตองการของสังคมและ
ประเทศ 
 4) สถาบันอุดมศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาล มีขอมูลท่ีถูกตองและเปนระบบในการ
กําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการการศึกษา 
 5) นักศึกษา และผูปกครองมีหลักประกันและความม่ันใจวาสถานศึกษาจะจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 
 6) ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและประเทศชาติไดเยาวชนและคนท่ีดีมีคุณภาพและศักยภาพท่ีจะชวย
ทํางาน พัฒนาองคกร ชุมชน สังคมและประเทศชาติตอไป 
 7) บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไดทํางานอยางมืออาชีพไดทํางานท่ีเปนระบบท่ีดี มีประสิทธิภาพ  
โดยเนนการสรางวัฒนธรรมองคกร มีทิศทางการจัดการศึกษาท่ีชัดเจนตามมาตรฐานกลางท่ีกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับโปรแกรม/ 
กลุมโปรแกรมวิชา 

ระดับคณะ/ สํานัก / 
สถาบัน 

 

ระดับมหาวิทยาลัย 
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แนวทางปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
หนาท่ี  
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน Improvement  Plan 
- กํากับดูแลใหเปนแผน Improvement  Plan 
ประกอบดวย รองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ผูรวบรวมขอมูล 
หนาท่ี 
- ติดตามและควบคุมผูปฏิบัติใหดําเนินงานเปนไปตามแผน 
- ควบคุมขบวนการสังเคราะห SAR ของมหาวิทยาลัย 
ประกอบดวย ผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงาน 

ผูปฏิบัติ 
หนาท่ี 
    - ดําเนินการแผนท่ีกําหนด พรอมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้ 
    - ดําเนินการสังเคราะห SAR ในระดับมหาวิทยาลัยฯ 
    - ดําเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอซักถามจากกรรมการ 
ประกอบดวย 
    - เจาหนาท่ีจากศูนย สํานัก หรือหนวยงานกลาง 
    - ตัวแทนจากคณะท่ีกํากับดูแลตัวบงชี้ 
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ข้ันตอนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ทุกหนวยงาน หมายถึง โปรแกรมวิชา คณะ สํานัก และสถาบัน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงานจัดทํา Improvement Plan โดยวิเคราะหจากผลการ
ประเมินของปท่ีผานมาเพ่ือหาแนวทางแกไขและวางแผนดําเนินงานในป
การศึกษา 2556 

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน  
เพ่ือเปนการทบทวนข้ันตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในสวนท่ียังไมไดปฏิบัติ  หรือเพ่ิมเติมหลักฐานท่ียังไม
สอดคลองตามระบบและข้ันตอนการทํางานตามตัวบงชี้ 

หนวยงานระดับคณะ ศูนย สํานักและสถาบันจัดทํารายชื่อผูรับชอบตาม
ตัวบงชี้ รวมถึงเปนผูประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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แนวทางปฏิบัติดานงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
ระดับคณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงช้ี 
หนาท่ี  
 - จัดทําแผนการปฏิบัติงาน Improvement  Plan 
 - กํากับดูแลใหเปนแผน Improvement  Plan 
ประกอบดวย  
 - คณบดี รองคณบดีและผูชวยคณบด ีผูอํานวยการ 

ผูรวบรวมขอมูล 
หนาท่ี 
 - ติดตามและควบคุมผูปฏิบัติใหดําเนินงานเปนไปตามแผน 
 - ควบคุมขบวนการสังเคราะห SAR ของคณะ ศูนย สํานัก และ
สถาบัน 
ประกอบดวย  
 - รองคณบดี ผูชวยคณบดีและอาจารย 

ผูปฏิบัติ 
หนาท่ี 
 - ดําเนินการแผนท่ีกําหนด พรอมจัดเก็บหลักฐานตามตัวบงชี้ 
 - ดําเนินการสังเคราะห SAR ในระดับคณะ ศูนย สํานัก และ
สถาบัน 
 - ดําเนินการรับตรวจประเมิน ตามขอซักถามจากกรรมการ 
ประกอบดวย 
 - รองคณบดี ผูชวยคณบดี ผูอํานวยการ อาจารย และเจาหนาท่ี
ท่ีกํากับดูแลตัวบงชี้ 
 - เจาหนาท่ีฝายประกันคุณภาพการศึกษา 
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ข้ันตอนการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2556 
ระดับคณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 ทุกหนวยงาน หมายถึง โปรแกรมวิชา คณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกหนวยงานจัดทํา Improvement Plan โดยวิเคราะหจากผลการ
ประเมินของปท่ีผานมา เพ่ือหาแนวทางแกไขและวางแผนดําเนินงาน
ในปการศึกษา 2556 

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 6 เดือน 
เพ่ือเปนการทบทวนข้ันตอนการทํางานและหลักฐาน และวางแผน
ดําเนินงานในสวนท่ียังไมไดปฏิบัติ หรือเพ่ิมเติมหลักฐานท่ียังไม
สอดคลองตามระบบและข้ันตอนการทํางานตามตัวบงชี้ 

หนวยงานระดับคณะ โปรแกรมวิชาจัดทํารายชื่อผูรับชอบตามตัวบงชี้ 
รวมถึงเปนผูประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

ทุกหนวยงานตองมีการรายงานผลการประเมินตนเองรอบ 12 เดือน 
เพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
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1. โปรแกรมวิชาจัดทําเอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  
ปการศึกษา 2556  

2. โปรแกรมวิชาจัดสงอกสารการประเมินตนเอง (SAR)  
ท่ีงานประกันคุณภาพ  

3. งานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมตรวจประเมินระดับ
โปรแกรมวิชา  

4. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับโปรแกรมวิชา  

5. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินท่ีงานประกันคุณภาพ  

6. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะและโปรแกรม
วิชาทราบ พรอมนําผลดังกลาวรายงานตอมหาวิทยาลัย  

7. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผานเว็บไซตของคณะ 

เพื่อจัดสงเอกสาร SAR ให
กรรมการกอนวันตรวจ
ประเมิน 

เพื่อชี้แจงแนวทางปฏิบัติใน
การตรวจประเมิน  

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับโปรแกรมวิชา ปการศึกษา 2556 
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1. คณะ จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2556 ผลการ
ดําเนินงาน 
โดยกรอกขอมูลผานระบบ CHE QA Online พรอมแนบ file หลักฐาน 

2. คณะตองดําเนินการกรอกขอมูลพรอมแนบ file ในระบบ CHE QA Online   
ใหแลวเสร็จ  

3. ดําเนินการตรวจประกันคุณภาพระดับคณะ 

4. กรรมการตรวจประเมินจัดสงผลการประเมินท่ีงานประกันคุณภาพ  

5. งานประกันคุณภาพนําผลการประเมินแจงใหคณะทราบ พรอมนําผลดังกลาว
รายงานตอมหาวิทยาลัย  

6. งานประกันคุณภาพนําเสนอผลการประเมิน ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัยฯ 

โดยระบบ CHE QA Online 
สามารถ print เอกสาร SAR 
ไดสําเร็จรูป เพื่อจัดสงให
คณะกรรมการประเมิน 

แนวทางการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับคณะ ปการศึกษา 2556 

 
เพื่อจัดเก็บขอมูลผลการ
ดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 
โดยทํางานผานอินเตอรเน็ต 
ตามขอกาํหนดของ สกอ 


