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คำนำ 
 

คูมือการปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานี้ จัดทำข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานใชเปน
แนวทางในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา ใหสามารถนำกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คูมือฉบับนี้ประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของการจัดทำคูมือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพทเฉพาะ 4) หนาท่ีความรับผิดชอบ 5) ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย กฎระเบียบท่ี
เก่ียวของ 6) ขอกำหนดท่ีสำคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน (เดิมและใหม) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผูจัดทำจะติดตามและประเมินผลความสำเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีกำหนดของคูมือฉบับนี้ 
เพ่ือนำผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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1. วัตถปุระสงค์ 
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง 
 2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ  
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
1) จัดทำนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 
3) กำหนดแนวทาง/แผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกำหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
4) ชี้แจงการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
3) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน  
4) ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1) ติดตามผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 2) สรุปและรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่  1  และ 2 ต่อ
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน 3) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำหน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจำ
หลักสูตร 4) รายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อมหาวิทยาลัย 5) ปรับปรุงการ
ดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ขั้นตอนที่ 
4 การประเมินคุณภาพ และขั้นตอนที่  5 การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม 1) แต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 3) นำ
ผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจำคณะ 4) จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน ในระบบ CHE - QA Online 5) รับตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 6) นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน 7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย 8) จัดทำ
รายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 9) ส่งรายงานประจำปีที่
เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมหาวิทยาลัย 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
 มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ เอาเป็นเกณฑ์สำหรับเทียบกำหนด ทั้งในด้านปริมาณ  และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  
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 มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า
พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ทำได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากำหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจำเป็นต้อง
กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย  
 

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ (Audit 
checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality indicators) ที่กำหนดเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
และสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ ให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  

 การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบและ
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา นั้น  
  

 หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่า
ด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความถึง สำนักงานอธิการบดี 
บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  
 

 หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดการเรียนการสอน 
 

 คณบดี หมายถึง คณบดีวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
 

 รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ หมายถึง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

 คณะกรรมการประจำคณะ หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่ในการกำกับ บริหาร หน่วยงาน ตามที่
ระบุในข้อบังคับ ในที่นี้ วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการมีคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ เป็นคณะกรรมการประจำคณะ 
 

 คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอำนวยการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน
กรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สำนัก ศูนย์
กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการเครือข่าย 
คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นรองประธานอนุกรรมการ
เครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน  ระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและ
เลขานุการ  
 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัดวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการประจำคณะ 
(คณะกรรมการอำนวยการ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
บริการ) 

1. รับทราบผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับหน่วยงาน  
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
ระดับหลักสูตร และระดับระดบัหน่วยงาน  

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี) 
 

1. กำหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงาน 
2. พิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 

(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. กำหนดแนวทาง/แผนการดำเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานและหลกัสูตร 

(4) หลักสูตร 1. จัดทำ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสตูร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนนุการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการ
จัดทำรายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงจัดทำ
รายงานประจำปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร 

(5) เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี ้

1. จัดทำ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาใน ระดับหนว่ยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อ
สนับสนนุการจัดทำรายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร รวมถึง
จัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย 
2. รายงานประจำปีที่เปน็รายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย 

(6) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน  
(คณะกรรมการอำนวยการ) 

1. กำหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน 
2. กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) 
3. ให้คำแนะนาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดบัหลักสูตร ระดับหน่วยงาน 

(7) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน 
(คณะกรรมการดำเนินงาน) 

1. จัดทำและรวบรวมข้อมูลดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั
หน่วยงาน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตา่ง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร รวมถึงการจัดทำรายงาน
ประจำปทีี่เปน็รายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดบัหน่วยงาน 
2. จัดทำ และรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการอำนวยการ ได้รับทราบทุกภาค
การศึกษา 
3. เผยแพร่รายงานประจำปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ให้สาธารณชนรับทราบ 
4. งานอ่ืนๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการ 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รบับริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  
กองนโยบายและแผน 

หลักสูตรและหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

ผู้รับบริการ : หลักสูตร 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 2.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 3.หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตร
เพื่อการเผยแพร่ (Thai Qualifications Register : 
TQR) 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/สกอ. มหาวิทยาลยัมีมาตรฐานและมีคณุภาพการศึกษาเปน็ไป
ตามที่ สกอ. กำหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

 
 5.2 กฎหมายและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กำหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย 
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุง
รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา การประกันคุณภาพภายในเป็นการสร้างระบบและกลไกใน
การพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน การดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำ
รายงานประจำปี ที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและ เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
โดยคำนึงถึงความมุ่งหมายหลักการ และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สำนักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)” หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำหนดให้สถานศึกษา
ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้ง  ในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้ง
สุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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 2.) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 จากวิสัยทัศน์ของชาติที่ระบุไว้ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ที่มี
สาระสำคัญคือมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง มีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น มีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงเศรษฐกิจมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูง เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการ
ทำธุรกิจมี บทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบ
สนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วและสร้างความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบเศรษฐกิจ 
 
 3.) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 การศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคนที่รัฐต้องจัดให้เพื่อพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยให้มีความเจริญ
งอกงามทุกด้าน เพื่อเป็นต้นทุนทางปัญญาที่สำคัญในการพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการประกอบ
สัมมาชีพ และการดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสงัคมไดอ้ย่างเป็นสุขอันจะนำไปสูเ่สถียรภาพและความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติที่ต้องพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศในเวทีโลกท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญด้านการศึกษาในฐานะกลไกหลักในการพัฒนาประเทศมา
โดยตลอด เพื่อวางกรอบเป้าหมายและทิศทางการจัดการศึกษาของประเทศ โดยมุ่งจัดการศึกษาให้คนไทยทุกคน
สามารถเข้าถึงโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาที่มีคุณภาพ พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ พัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนา
ประเทศ จากแรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติ
ดิจิทัล การเปลี่ยนแปลงสู่อุตสาหกรรม 4.0 ความต้องการกำลังคนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และแรงกดดันจาก
ภายในประเทศจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่ส่งผลให้ ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคต
อันใกล้การติดกับดักประเทศที่รายได้ปานกลางทัศนคติความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่
ปรับเปลี่ยนตามกระแสโลกาภิวัฒน์การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลายและ
เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว รวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการ ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อนของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
และการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ยังไม่เหมาะสม ขาดความคล่องตัวยังมีความเหลื่อมล้ำในด้านโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเป็นการรับรองคุณภาพ
ในการจัดการศึกษาทุกระดับเช่นเดียวกัน 
 
 4.) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2574) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2533-2547) กำหนดให้อุดมศึกษาต้องสร้างความเป็นเลิศ
ความเสมอภาค ประสิทธิภาพและความเป็นนานาชาติ แผนอุดมศึกษาระยะยาว ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)
มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเชื่อมโยงกับการศึกษาทุกระดับ ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานธรรมาภิบาลและ
การบริการจัดการ การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปีฉบับที่ 
3 (พ.ศ. 2560-2574) มุ่งเน้นพาประเทศก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์ด้วยระบบการศึกษาที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งมีจุดเน้นที่สำคัญได้แก่ การกำหนดพันธ
กิจของอุดมศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะและเป็นจุดเด่นหรือความเชี่ยวชาญของสถาบันอุดมศึกษาแต่ ละแห่ง ทั้ง
สถาบันอดุมศึกษาของรัฐและเอกชนให้เป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นผลผลติและผลลัพธ์ของ
ระบบอุดมศึกษา (Higher Education Outcomes) ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ยอมรับ
ระดับสากล ปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างครบถ้วนและสมดุล เพ่ือให้กลไกการสนับสนุน การกำกับตรวจสอบ และ
การประเมินผลกระทบของระบบอุดมศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำแผนพัฒนา
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) สำหรับเป็นเครื่องมือในการกำกับทิศ
ทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการ/หน่วยงานในสังกัด โดยได้น้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน เพื่อสร้างผลผลิต ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียน ซึ่ง
มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ซึ่งได้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ ที่สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายของการพัฒนาประเทศได้
ทั้งมิติความมั่นคง มิติเศรษฐกิจ มิติสังคมและมิติการบริหารจัดการภาครัฐ ได้อย่างเป็นรูปธรรม การ
ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่จะเกิดขึ้นในตลอดระยะ 5 ปี จะ
ได้สะท้อนถึงความสามารถ เพ่ือมุ่งการบรรลุผลความสำเร็จต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 1) ด้านการเข้าถึง 
(Accessibility) 2) ด้ านความเท่ าเทียม (Equity) 3 ) ด้ านคุณภาพ (Quality) 4) ด้ านประสิทธิภ าพ 
(Efficiency) และ 5) ดา้ นการตอบโจทย์บริบทที่เปลี่ยนแปลง (Relevancy) ที่สำคัญในเป้าหมายด้านคุณภาพ
นั้นนอกจากจะได้เห็นความสำเร็จผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่เพ่ิมขึ้นแล้วในมิติด้านความมั่นคงยังจะได้เห็น
ระดับความสำเร็จที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน 
 
 5.) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งกำหนดผ่านกรอบ (framework) ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของการศึกษา
นี้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 -2579 
กฎหมายยุทธศาสตร์และแผนงานทั้งหลายเหล่านี้ ต่างมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน 
มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและความสามารถสูง 
พัฒนาตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งยังคาดหวังให้คนไทยทั้งปวงได้รับ
โอกาสเท่าเทียมกันทางการศึกษา สามารถเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  เพ่ือเป้าหมายของการพัฒนา
ประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน นอกจากนี้ ยังมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัด
การศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม การกำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเป้าหมายสำคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปของผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ของ
การศึกษาคือการให้อิสระสถานศึกษา ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาและตาม
ความถนัดของผู้เรียน ที่สอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
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 6.) มาตรฐานการอุดมศึกษา 
 ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  17 สิงหาคม 2561 เผยแพร่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ทั้งนี้ ได้ยกเลิกมาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับเดิม ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549 โดยประกาศ
มาตรฐานการอุดมศึกษาฉบับใหม่นี้ มีผลใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  (18 
สิงหาคม 2561) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศกระทรวงฉบับใหม่ เพ่ือเป็น
การปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับ
กระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งครอบคลุมมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน คือ ผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การ
บริการวิชาการแก่สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ให้เป็นไปตามศักยภาพ
และอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีระบบ
ประกันคุณภาพ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกำกับให้การจัดการศึกษาและการดำเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
กำหนด 
 
 7.) การประกันคุณภาพการศึกษา 
 สถานศึกษาเป็นผู้จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (การประเมินตนเอง) โดยการ
กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือนำไปสู่กรอบผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามบริบท ระดับและ
ประเภทการศึกษาของสถานศึกษา และให้สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) ทำหน้าที่ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาและประเด็นอ่ืนๆ ผ่าน
หน่วยงานต้นสังกัด โดยมุ่งหมายให้เป็นการประเมินเพื่อพัฒนา 
 
6. ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนการ 

ข้อกำหนดที่สำคัญ 

 ที่มาของข้อกำหนดที่สำคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความร่วมมือ 

คุณภาพของคณะ/วิทยาลัย และหลักสูตร  
ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด 

 ✓ ✓  –  ✓ 

 
 

7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure: QWP)  
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 7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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 7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction: QWI) 
 

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

คำจำกัดความ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา การติดตาม การ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดสำหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระทำโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือหน่วยงานตน้สังกัดทีม่ีเจ้าหน้าที่กำกบั
ดูแลสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กำหนดนโยบายด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงาน 

พ.ย. คณบด ี
 

นโยบายดา้นประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงาน 

พ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

3. กำหนดแนวทาง/แผนการดำเนนิงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน และระดบัหลักสูตร และกำหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี ้

พ.ย. คณะกรรมการ
อำนวยการประกนั

คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการอำนวยการ
ประกันคุณภาพ 

4. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
และระดับหลักสตูร 

พ.ย.-ธ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุม/บันทึกข้อความ 

5. จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร 

ธ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

คู่มือประกันคุณภาพฯ 
หน่วยงานและหลักสูตร 

6. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ส.ค.-มี.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

เอกสารประกอบการ
อบรม 

7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ 

ต.ค.-ก.ย. รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันฯ/

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการประชุม 

8. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับหน่วยงาน 

ธ.ค., พ.ค. รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันฯ/

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

9. ดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ของหนว่ยงาน 

ส.ค.-ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

- 

10. ติดตามผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

ธ.ค., พ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ 
และแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 

11. สรุปและรายงานผลการดำเนนิงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพฒันาคุณภาพ ระดับหน่วยงานและ
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ต่อ
คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ 

12. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจำ
หน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อ
ดำเนินการปรับปรุงการดำเนนิงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ 

13. รายงานผลการดำเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหน่วยงานและ
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 ต่อ
มหาวิทยาลยั 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานผลการ
ดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ 
และแบบฟอร์มรายงาน
ความก้าวหน้าตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 

14. ปรับปรุงการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ก.พ.-ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ 

15. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 

พ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

คำสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร
และหน่วยงาน 

16. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 

มิ.ย.-ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

เอกสารหลักสูตรในการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

17. นำผลการตรวจประเมนิและแผนพัฒนา
คุณภาพ  ระดับหลักสูตร เสนอต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ เพื่อพิจารณา 
 
 

ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการประจำ
คณะ 
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ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

18. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงาน ในระบบ CHE - QA Online 
(เฉพาะข้อมูล Data Commos Set) 

ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดบั
หน่วยงาน 

19. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานการประเมิน
ตนเองหลักฐานประกอบ 

20. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหน่วยงาน 

ส.ค.-ก.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มแผนพฒันา
คุณภาพ 

21. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพฒันาคุณภาพ ประจำปี
การศึกษา  ระดับหลักสูตรและระดับ
หน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย 

ก.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพฒันาคุณภาพ 

22. จัดทำรายงานประจำปทีี่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงาน
ประจำปีที่เปน็รายงาน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

23. ส่งรายงานประจำปีที่เปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. เจา้หน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานประจำปทีี่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
ลำดับ ชื่อแบบฟอร์ม 

1 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับ
หลักสูตร 

2 แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับ
คณะ 

3 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
5 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ 
6 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
7 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
8 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
9 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

  

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คุณภาพของหน่วยงานจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ย 4.50 ขึ้นไป 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้กำกับ 

1. กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการดำเนนิงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าสำนักงาน 
 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

2. ดำเนินการติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 
(ไตรมาส 1-4) 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดำเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 
(ไตรมาส 1-4) 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผลการ
ดำเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 
(ไตรมาส 1-4) 

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

5. นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน 
(ไตรมาส 2 และ 4) 

ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

6. ประเมินผลความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าสำนักงาน 
 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

 

 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
17 

 
 

ภาคผนวก 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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1. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับหลักสูตร 
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2. แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 
 

เป็นไปตามที่กองนโยบายและแผนกำหนด 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
20 

3.แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 21 

4. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
22 

5. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
23 

6. แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
24 

7. รายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
และแบบฟอร์มการดำเนินงานอื่นๆ ตามที่กองนโย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
25 

8. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
26 

9. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
27 

คณะผู้จัดทำ 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
1. รองศาสตราจารย์ทัศนีย์  ศิริวรรณ  รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

2. นายอรรคพล  ธรรมบุตร   หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

3. นางสาวจินตนา  ทิพย์รัตน์   เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพการศึกษา 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 
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