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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
ประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตวิทยาลัย  ให้สามารถน ากระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่) 
 8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส าหรับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 
1) จัดท านโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน 3) ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4) ชี้แจงการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) จัดท าคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1) สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 3) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 4) ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ของหน่วยงาน ขั้นตอนที่ 3 การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1) ติดตามผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
2) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน 3) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจ าหน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
4) รายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อมหาวิทยาลัย 5) ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม  
1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 2) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร 3) น าผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ  (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 4) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
ในระบบ CHE - QA Online 5) รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 6) น าผล
การประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน 
7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) 
ประจ าปีการศึกษา 2561 ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย  8) จัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 9) ส่งรายงานประจ าปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE - QA Online 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)  



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ  คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย  

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกใน
การควบคุมตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  ตามรายการ
ตรวจสอบ  (Audit checklist) และตัวบ่ งชี้ คุณภาพ  (Quality indicators) ที่ ก าหนดเพ่ือเป็ น
หลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ ให้ผลผลิต
ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  

การประกันคุณภาพภายใน  (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา นั้น  

หน่วยงาน  หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความ
ถึง ส านักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ  

หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดการ
เรียนการสอน  

คณบด ีหมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน หมายถึง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ บัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณะกรรมการประจ าคณะ หมายถึง คณะกรรมการที่มีหน้าที่ ในการก ากับ บริหาร 

หน่วยงาน ตามที่ระบุในข้อบังคับ ในที่นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการอ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  เป็น
กรรมการและเลขานุการเครือข่าย  คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นรองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบ
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ  

หลักสูตร หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 
 
 

 



 

 3 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

(1) คณะกรรมการประจ าคณะ 
(คณะกรรมการอ านวยการ
บัณฑิตวิทยาลยั) 

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

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 
 

1. ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
2. พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 

(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

1. ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงานและหลกัสูตร 

(4) หลักสูตร 1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสตูร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการจัดทารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร
และการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online 
รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร 

(5) เจ้าหน้าทีป่ระกันคุณภาพ/
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี ้

1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาใน ระดับหนว่ยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร
และการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online 
รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ/วทิยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 
2. ประสานงานการจัดสง่รายงานผ่านระบบ CHE QA Online และ
รายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดบัคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบนั/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 

(6) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดบั
หน่วยงาน (คณะกรรมการ
อ านวยการ) 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบปฏิบัตงิานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน 
2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality 
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment) 
3. ให้ค าแนะนาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง ระดบัหลักสตูร ระดับคณะวชิา  

(7) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดบั
หน่วยงาน (คณะกรรมการ
ด าเนินงาน) 

1. จัดท าและรวบรวมข้อมูลดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน รวมทัง้เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงตา่ง ๆ เพื่อสนบัสนนุ
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดท า
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการ
จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงาน 



 

 4 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
2. จัดทา และรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่หนว่ยงานตน้สังกัด
เป็นเจ้าภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส 
3. เผยแพร่รายงานประจาปีที่เปน็รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนรับทราบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รบัมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กองนโยบาย
และแผน 

หลักสตูรและหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ 

ผู้รับบริการ : หลักสูตร 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.หลักสูตรได้รับการ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ (Thai 
Qualifications Register : TQR) 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/สกอ. มหาวิทยาลั ยมี ม าตรฐานและมีคุณ ภาพ
การศึกษาเป็นไปตามที่ สกอ. ก าหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 

รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
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10) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557 

11) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

12) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

13) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

ข้อก าหนดที่ส าคัญ  ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 
ระเบียบ 
ข้อบังคับ ผู้ส่งมอบ 

ผู้เรียน/ผู้รับ 
บริการ 

ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

คุณภาพของคณะ/วิทยาลัย และ
หลักสตูร ได้มาตรฐานตามเกณฑท์ี่ 

สกอ. ก าหนด 

   -  

 
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
        7.1.1 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (เดิม) 
 
     
 
     ยังไม่มผีังกระบวนการปฏิบตัิงานเก่า 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่) 

 

พ.ย. 1 นโยบายด้านประกนัคุณภาพ 1 มนีโยบายด้านประกนัฯ 1 มนีโยบายด้านประกนัคุณภาพ 1 ฉบับ

การศึกษาภายใน การศึกษาภายใน

พ.ย. 2 แต่งต้ังคณะกรรมการประกนั 2 มผู้ีบริหารบัณฑิตวทิยาลัย 2 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมส่ีวนร่วม ร้อยละ 100

คุณภาพการศึกษาภายใน ตัวแทนหลักสูตร และบุคลากร เป็นคณะกรรมการฯ

ระดับหน่วยงาน เป็นคณะกรรมการ

พ.ย. 3 ระเบียบวาระการประชุม 3 แนวทางการด าเนินงาน 3 มรีายงานการประชุมฯ 1 ฉบับ

คณะกรรมการอ านวยการประกนั สอดคล้องกบัมหาวทิยาลัย

คุณภาพ

พ.ย.-ธ.ค. 4 ระเบียบวาระการประชุม/บันทึก 4 มกีารชีแ้จงการด าเนินงาน 4 ช่องทางการชีแ้จงการด าเนินงาน 1 ช่องทาง

ข้อความ ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง

ธ.ค. 5 คู่มอืประกนัคุณภาพฯ หน่วยงาน 5 สอดคล้องกบัตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์ 5 มคู่ีมอืประกนัคุณภาพฯ 1 เล่ม

และหลักสูตร การประกนัฯ ของ สกอ.

เอกสารที่เกีย่วขอ้ง

ตัวชี้วดั (kqi) เปา้หมาย

ขั้น
ตอ

น

คณบดีบณัฑิตวทิยาลัย
หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ

ตัวบง่ชี้

ผังกระบวนการปฎบิตังิาน (Quality Work Procedure)

กระบวนการปฏิบตังิาน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระยะเวลาใน
การด าเนินการ

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น 1
 กา

รวา
งระ

บบ
คุณ

ภา
พ

จุดควบคุม 
รองคณบดีฝ่ายแผนงาน เจ้าหน้าที่ประกนัคุณภาพฯ

คณะกรรมการ
อ านวยการ

ก าหนดนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน

                                                                    Work Intrucion                                                              

FM-xx-yy

        

WI-xx-yy QM-xx-yy

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน

ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

ช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน และระดับ

หลักสูตร

จัดท าคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงานและระดับ
หลักสูตร

1

2

3

4

5

ลงนาม

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรเพ่ือวาง

ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและก าหนด

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีของ
หลักสูตร
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ส.ค.-ม.ีค. 6 เอกสารประกอบการอบรม 6 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบั 6 ระดับความรู้ความเข้าใจของ 4.01 ขึน้ไป

ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประกนั บุคลากรท่ีมต่ีอการประกนั

คุณภาพ คุณภาพ

ต.ค.-ก.ย. 7 ระเบียบวาระการประชุม 7 เข้าร่วมประชุมตามก าหนด 7 ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม ร้อยละ 80

ธ.ค., พ.ค. 8 ระเบียบวาระการประชุม 8 ทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุม 8 ร้อยละของหลักสูตรท่ีเข้าร่วม ร้อยละ 80

ประชุม

ส.ค.-ก.ค. 9 - 9 ทุกหลักสูตรด าเนินการตาม 9 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมกีาร ร้อยละ 100

เกณฑ์การประกนัคุณภาพ ด าเนินงานตามเกณฑ์การ

ประกนัคุณภาพ

ขั้น
ตอ

น 
2 

กา
รค

วบ
คุม

คุณ
ภา

พ

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน

เข้าร่วมประชุมคณะกรรรม
การเครือข่ายแผนงานและ

ประกันคุณภาพ

เข้าร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับ

หน่วยงาน

ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา

คุณภาพ (lmprovement 
Plan) ของหน่วยงาน

6

8

9

7

ศึกษา/สร้างความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับตัว
บ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร

ด าเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ

ตัวบ่งช้ีการประกัน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ของหลักสูตร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ประชุมเพ่ือวางแผน

ติดตามและทบทวนผล
การด าเนินงานของ

หลักสูตร

ด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ 

ของหลักสูตร



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

ธ.ค., พ.ค. 10 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนิน 10 ติดตามผลการด าเนินงานตาม 10 ร้อยละของหลักสูตรท่ีรายงานผล ร้อยละ 100

งานตามเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม ระยะเวลาท่ีก าหนด ตามระยะเวลาท่ีก าหนด

รายงานความกา้วหน้าตามแผน

พฒันาคุณภาพ

ม.ค.,ม.ิย. 11 ระเบียบวาระการประชุมคณะ 11 น ารายงานผลการด าเนินงานฯ 11 จ านวนคร้ังท่ีรายงานต่อคณะ ทุกภาค

กรรมการประจ าคณะ เข้าท่ีประชุมตามระยะเวลาที่ กรรมการประจ าคณะ การศึกษา

ก าหนด

ม.ค.,ม.ิย. 12 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 12 มมีติท่ีประชุมคณะกรรมการ 12 มมีติท่ีประชุมคณะกรรมการ 2 คร้ัง

คณะ ประจ าคณะ ประจ าคณะ

ม.ค.,ม.ิย. 13 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนิน 13 รายงานการด าเนินงานตาม 13 มผีลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 1 เล่ม

งานตามเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม ระยะเวลาท่ีก าหนด มาตรฐานท่ี สกอ. ก าหนด

รายงานความกา้วหน้าตามแผน

พฒันาคุณภาพ

ก.พ.-ส.ค. 14 มติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า 14 มกีารปรับปรุงการด าเนินงาน 14 ร้อยละของหลักสูตรท่ีมกีาร ร้อยละ 100

คณะ ตามข้อเสนอแนะ ปรับปรุงการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะ

ขั้น
ตอ

น 
3 

กา
รติ

ดต
าม

ตร
วจ

สอ
บคุ

ณภ
าพ

ติดตามผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพ 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

รายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร  ตัว
บ่งช้ีการประกัน

คุณภาพการศึกษา
ภายใน และ

แผนพัฒนาคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 

10

สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อ

คณะกรรมการประจ า
หน่วยงานเพ่ือพิจารณา

แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตรเพ่ือ

ด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

ปรับปรุงการ
ด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจ า

หน่วยงาน ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

รายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพ 

ระดับหน่วยงานและระดับ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 ต่อมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะ

กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ของภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 

พิจารณา

11

12

13

14



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 

พ.ค. 15 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ 15 ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ 15 มคี าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ 1 ฉบับ

ประเมนิคุณภาพการศึกษา ประเมนิคุณภาพการศึกษา ประเมนิคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน

ม.ิย.-ก.ค. 16 เอกสารหลักสูตรในการตรวจ 16 มกีารตรวจประเมนิคุณภาพ 16 ร้อยละของหลักสูตรท่ีรับการ ร้อยละ 100

ประเมนิคุณภาพการศึกษา ตามที่ก าหนด ตรวจประเมนิตามก าหนดการ

ก.ค. 17 ระเบียบวาระการประชุมคณะ 17 น าผลการตรวจประเมนิและ 17 มมีติท่ีประชุมคณะกรรมการ 1 ฉบับ

กรรมการประจ าคณะ แผนพฒันาคุณภาพ หลักสูตร ประจ าคณะ

เข้าท่ีประชุมตามท่ีก าหนด

ส.ค. 18 แบบฟอร์มรายงานการประเมนิ 18 มเีล่มรายงานการประเมนิ 18 จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 1 เล่ม

ตนเอง ระดับหน่วยงาน ตนเอง ระดับหน่วยงาน ระดับหน่วยงาน

ส.ค. 19 รายงานการประเมนิตนเอง 19 มกีารตรวจประเมนิคุณภาพ 19 มกีารตรวจประเมนิคุณภาพ เป็นไปตาม

หลักฐานประกอบ ตามที่ก าหนด ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด เกณฑ์

ส.ค.-ก.ย. 20 แบบฟอร์มแผนพฒันาคุณภาพ 20 มแีผนพฒันาคุณภาพ ระดับ 20 มแีผนพฒันาคุณภาพ ระดับ 1 ฉบับ

หน่วยงาน หน่วยงาน

ขั้น
ตอ

น 
4 

กา
รป

ระ
เม

ินคุ
ณภ

าพ
แล

ะ 
ขั้น

ตอ
นที่

 5 
กา

รพ
ฒัน

าคุ
ณภ

าพ

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา

จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561

น าผลการตรวจประเมิน
และแผนพัฒนาคุณภาพ  
ระดับหลักสูตร เสนอต่อ

คณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณา

จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหน่วยงาน ใน
ระบบ CHE - QA Online

รับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ

หน่วยงาน

น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดท า

แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หน่วยงาน

จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ.7) และ
ในระบบ  CHE - QA 

Online

รับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายใน  ระดับ
หลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา

น าข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนพัฒนา

คุณภาพ 
(Improvement  

Plan) ของหลักสูตร

ปรับแก้รายงานผลการ
ด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 
ตามผลการตรวจ

ประเมิน

พิจารณา

15

16

17

18

19

20



 

 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ก.ย. 21 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ 21 รายงานผลการประเมนิคุณภาพ 21 มรีายงานผลการประเมนิคุณภาพ 1 ฉบับ

การศึกษาภายใน และแผน การศึกษาภายใน และแผน การศึกษาภายใน และแผน

พฒันาคุณภาพ พฒันาคุณภาพต่อมหาวทิยาลัย พฒันาคุณภาพ

ก.ย.-ต.ค. 22 แบบฟอร์มรายงานประจ าปีที่เป็น 22 มรีายงานประจ าปีท่ีเป็น 22 มรีายงานประจ าปีที่เป็น 1 เล่ม

รายงานการประเมนิคุณภาพ รายงานการประเมนิคุณภาพ รายงานการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน การศึกษาภายใน การศึกษาภายใน

ต.ค. 23 รายงานประจ าปีท่ีเป็น 23 ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็น 23 ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็น ตามก าหนด

รายงานการประเมนิคุณภาพ รายงานการประเมนิคุณภาพ รายงานการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน การศึกษาภายในตามก าหนด การศึกษาภายในตามก าหนด

ตัวชี้วดัท่ีส าคัญ (KQI) เปา้หมาย
คุณภาพของหน่วยงานจาก 4.25
ผลประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจ าปีการศึกษา      วนัท่ี            19/12/2561

ผู้อนุมัติ
     (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)

    ต าแหน่ง   หวัหน้าส านักงานบณัฑิตวทิยาลัย

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพ 

ประจ าปีการศึกษา  ระดับ
หลักสูตรและระดับ

หน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย

จัดท ารายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน

จัดส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) 
พร้อมแผนพัฒนา

จัดส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินการ
ด าเนินงานของ

หลักสูตร (มคอ. 7) ใน
ระบบ CHE - QA 

21

22

ส่งรายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
ต่อมหาวิทยาลัย

23



 

 11 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
  

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าจ ากัดความ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือหน่วยงานตน้สังกัดที่มี
เจ้าหน้าที่ก ากบัดูแลสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ก าหนดนโยบายด้านประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงาน 

พ.ย. คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย 

นโยบายดา้นประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัหน่วยงาน 

พ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน 

3. ก าหนดแนวทาง/แผนการด าเนนิงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน และระดบัหลักสูตร และก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบง่ชี ้

พ.ย. คณะกรรมการ
อ านวยการ

ประกันคุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
อ านวยการประกนั
คุณภาพ 

4. ชี้แจงแนวทางการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
และระดับหลักสตูร 

พ.ย.-ธ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุม/บันทึกข้อความ 

5. จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
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 

ระเบียบวาระการ
ประชุม 

8. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับหนว่ยงาน 

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

เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุม 
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9. ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ของ
หน่วยงาน 

ส.ค.-ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

- 

10. ติดตามผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 

ธ.ค., พ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนพฒันาคุณภาพ 

11. สรุปและรายงานผลการด าเนนิงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพฒันาคุณภาพ ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสตูร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 ต่อคณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

12. แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อ
ด าเนินการปรับปรุงการด าเนนิงานตาม
ข้อเสนอแนะ 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

13. รายงานผลการด าเนนิงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหน่วยงานและ
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที ่1 และ 2 
ต่อมหาวิทยาลัย 

ม.ค.,มิ.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานผล
การด าเนินงานตาม
เกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนพฒันาคุณภาพ 

14. ปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  

ก.พ.-ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

มติที่ประชุม
คณะกรรมการประจ า
คณะ 

15. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 

พ.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและหน่วยงาน 

16. จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561 

มิ.ย.-ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

เอกสารหลักสูตรในการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา 

17. น าผลการตรวจประเมนิและแผนพัฒนา
คุณภาพ  ระดับหลักสูตร เสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อพิจารณา 

ก.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

18. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงาน ในระบบ CHE - QA Online 

ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงานการ
ประเมินตนเอง ระดบั
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หน่วยงาน 
19. รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน 
 

ส.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานการประเมิน
ตนเองหลักฐานประกอบ 

20. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ระดบัหน่วยงาน 

ส.ค.-ก.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มแผนพฒันา
คุณภาพ 

21. รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา  ระดบัหลักสูตรและ
ระดับหน่วยงาน ต่อมหาวทิยาลยั 

ก.ย. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพฒันา
คุณภาพ 

22. จัดท ารายงานประจ าปทีี่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

ก.ย.-ต.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

แบบฟอร์มรายงาน
ประจ าปีที่เปน็รายงาน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

23. ส่งรายงานประจ าปีที่เปน็รายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลยั 

ต.ค. เจ้าหน้าทีป่ระกัน
คุณภาพฯ 

รายงานประจ าปทีี่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

   
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM - QA - 01 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

FM - QA - 02 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร 

FM - QA - 03 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
plan) ระดับหลักสูตร 

FM - QA - 04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
FM - QA - 05 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 06 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 07 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 08 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 09 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 
FM - QA - 10 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คุณภาพของหน่วยงานจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 4.25 
คะแนน 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นั้น  
มีระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบและระยะเวลาใน
การติดตามประเมนิผลการด าเนนิงาน
ของ กระบวนการ 

ตุลาคม หัวหน้าส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

2. ด าเนนิการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนนิงานของ
กระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมนิผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

ธันวาคม, มีนาคม, 
มิถุนายน, กันยายน 

หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, กันยายน ฝ่ายแผนงานและประกัน
คุณภาพ 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ตุลาคมของปีถัดไป หัวหน้าส านักงานบัณฑิต
วิทยาลัย 

รองคณบดี
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/ส านัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย 
น ากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 19 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   
 

              ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๙   ธันวาคม   ๒๕๖๑ 
      
          
              (นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ) 

                                                             หวัหน้าส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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เป็นไปตามที่กองนโยบายและแผนก าหนด 
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คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย   

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า    รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ 

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ    หัวหน้าส านักงาน 

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์    หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


