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คำนำ
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในนี้ จัดทาขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงาน การวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การ
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การศึกษาภายในไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน
คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย 1) วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือ 2) ขอบเขตของกระบวนการ 3) นิยาม
ศัพท์เฉพาะ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ 5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ 7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน (เดิม และใหม่)
8) มาตรฐานการปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล
คณะผู้จัดทาจะติดตามและประเมินผลความสาเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กาหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพื่อนาผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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1. วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ เป็ น แนวทางในการปฏิ บัติ งานของการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาภายใน ส าหรับ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง
2) เพื่อเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุม ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม
1) จัดทานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3) กาหนดแนวทาง/แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4) ชี้แจงการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) จัดทาคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1) สร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 3) เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน 4) ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (lmprovement Plan) ของหน่ วยงาน ขั้น ตอนที่ 3 การติดตาม
ตรวจสอบคุณ ภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม 1) ติ ด ตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
2) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อคณะกรรมการประจา
หน่ ว ยงาน 3) แจ้ งมติ ก ารประชุ ม คณะกรรมการประจ าหน่ ว ยงาน ต่ อ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร
4) รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
ระดับ หน่ วยงานและระดับ หลั กสู ตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อมหาวิทยาลัย 5) ปรับปรุงการ
ดาเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณ ภาพ และขั้นตอนที่ 5 การพัฒ นาคุณภาพ ประกอบด้วย 9 กิจกรรม
1) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณ ภาพการศึกษา 2) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร 3) นาผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับ
หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ 4) จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน
ในระบบ CHE - QA Online 5) รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 6) นาผล
การประเมินและข้อเสนอแนะมาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan) ระดับหน่วยงาน
7) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (lmprovement Plan)
ประจาปี การศึกษา 2561 ระดับ หลักสูตรและระดับหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย 8) จัดทารายงาน
ประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 9) ส่งรายงานประจาปี
ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อมหาวิทยาลัย ในระบบ CHE - QA Online

3. นิยามศัพท์เฉพาะ
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์สาหรับเทียบกาหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542)
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

1

มาตรฐานการปฏิบัติ งาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับ ที่ผู้ป ฏิบัติ งานส่ วนใหญ่ทาได้ โดยมีกรอบในการพิจารณากาหนด
มาตรฐานหลายๆ ด้ า น อาทิ ด้ า นปริ ม าณ คุ ณ ภาพ ระยะเวลา ค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ พฤติ ก รรมของ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจาเป็นต้องกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย
การประกันคุณ ภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกใน
การควบคุ ม ตรวจสอบและประเมิ น การดาเนิ น งานในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ ตามรายการ
ตรวจสอบ (Audit checklist) และตั ว บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพ (Quality indicators) ที่ ก าหนดเพื่ อ เป็ น
หลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ ให้ผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
การประกั น คุ ณ ภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึ ง การติ ด ตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากร
ของสถานศึกษานั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา นั้น
หน่ ว ยงาน หมายถึ ง หน่ ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สวนสุ นั น ทาตามข้ อ บั ง คั บ
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความ
ถึง สานักงานอธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่าง
อื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดการ
เรียนการสอน
คณบดี หมายถึง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รองคณบดี ฝ่ายแผนงาน หมายถึง รองคณบดีฝ่ ายแผนงานและประกันคุณ ภาพ บัณ ฑิ ต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะกรรมการประจ าคณะ หมายถึ ง คณะกรรมการที่ มี ห น้ า ที่ ในการก ากั บ บริ ห าร
หน่วยงาน ตามที่ระบุในข้อบังคับ ในที่นี้ บัณฑิตวิทยาลัย มีคณะกรรมการอานวยการบัณฑิตวิทยาลัย
เป็นคณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการเครือข่ายประกัน คุณ ภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอานวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย
สถาบั น ส านั ก ศู น ย์ ก อง เป็ น กรรมการเครื อ ข่ าย และผู้ อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็ น
กรรมการและเลขานุ ก ารเครื อ ข่ า ย คณะอนุ ก รรมการเครื อ ข่ า ยแผนงานและประกั น คุ ณ ภาพ
ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณ ภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน เป็ นรองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้ รับผิ ดชอบ
แผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
หลักสูตร หมายถึง หลักสูตร/สาขาวิชาที่สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ
(1) คณะกรรมการประจาคณะ
(คณะกรรมการอานวยการ
บัณฑิตวิทยาลัย)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และ
ระดับหน่วยงาน
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ระดับหลักสูตร และระดับระดับหน่วยงาน
(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน
1. กาหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน
(คณบดี/ผู้อานวยการ)
2. พิจารณาลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรและระดับหน่วยงาน
(3) รองคณบดีฝ่ายแผนงานและ 1. กาหนดแนวทาง/แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับหน่วยงานและหลักสูตร
(4) หลักสูตร
1. จัดทา รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดทารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร
และการจัดทารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online
รวมถึงจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร
(5) เจ้าหน้าทีป่ ระกันคุณภาพ/ 1. จัดทา รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
การศึกษาใน ระดับหน่วยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ
เพื่อสนับสนุนการจัดทารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร
และการจัดทารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online
รวมถึงจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า
2. ประสานงานการจัดส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online และ
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า
(6) คณะกรรมการประกัน
1. กาหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
คุณภาพการศึกษา ระดับ
เห็นชอบปฏิบัตงิ านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงาน
หน่วยงาน (คณะกรรมการ
2. กาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality
อานวยการ)
Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมิน
คุณภาพ (Quality Assessment)
3. ให้คาแนะนาปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทารายงาน
การประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา
(7) คณะกรรมการประกัน
1. จัดทาและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษา ระดับ
ระดับหน่วยงาน รวมทัง้ เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน
หน่วยงาน (คณะกรรมการ
การจัดทารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและการจัดทา
ดาเนินงาน)
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการ
จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงาน
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ผู้รับผิดชอบ

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
2. จัดทา และรายงานผลการดาเนินงานโครงการที่หน่วยงานต้นสังกัด
เป็นเจ้าภาพตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้รับทราบทุกไตรมาส
3. เผยแพร่รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ให้สาธารณชนรับทราบ
4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ

5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/
ความต้องการ
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ
ผู้ส่งมอบ : สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, กองนโยบาย หลักสูตรและหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศ
และแผน
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพ
ผู้รับบริการ : หลักสูตร
1.ความรู้ ค วามเข้ า ใจ ด้ า นการการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา 2.ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 3.หลักสูตรได้รับการ
ขึ้ น ทะเบี ย นหลั ก สู ต รเพื่ อ การเผยแพร่ (Thai
Qualifications Register : TQR)
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/สกอ.
มหาวิ ท ยาลั ย มี ม าตรฐานและมี คุ ณ ภาพ
การศึกษาเป็นไปตามที่ สกอ. กาหนด
คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้แนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพการศึกษา

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
2) กฎกระทรวง เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒ นา
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2560-2564) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
4) มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547 สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
5) มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
6) มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
7) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
8) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
9) มาตรฐานและตั ว บ่ งชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งาน
รับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

4

10) เกณฑ์ และแนวปฏิบั ติเกี่ยวกับการประกันคุณ ภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
2557
11) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
12) เกณฑ์มาตรฐานหลัก สูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
13) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

6. ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
ข้อกาหนดที่สาคัญ

คุณภาพของคณะ/วิทยาลัย และ
หลักสูตร ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด

ที่มาของข้อกาหนดที่สาคัญ
ความต้องการ/ความคาดหวัง
ผู้เรียน/ผู้รับ ผู้มีส่วนได้/
ผู้ส่งมอบ
บริการ
ส่วนเสีย




คู่ความ
ร่วมมือ
-

กฎหมาย
ระเบียบ
ข้อบังคับ


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

ยังไม่มผี ังกระบวนการปฏิบตั ิงานเก่า

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP) (ใหม่)
ผังกระบวนการปฎิบตั งิ าน (Quality Work Procedure)
กระบวนการปฏิบตั งิ าน : กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
FM-xx-yy

WI-xx-yy

QM-xx-yy

ขั้นตอน

Work Intrucion

คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย
1

รองคณบดีฝา่ ยแผนงาน

เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพฯ

คณะกรรมการ
อานวยการ

ระยะเวลาใน
การดาเนินการ
พ.ย.

กาหนดนโยบายด้าน
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน

ตัวชี้วดั (kqi)

การวางแผนและควบคุมคุณภาพ
เอกสารที่เกีย่ วข้อง
1

นโยบายด้านประกันคุณภาพ

พ.ย.

แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน

2

แต่งตัง้ คณะกรรมการประกัน

เป้าหมาย

จุดควบคุม
1

มีนโยบายด้านประกันฯ

1

การศึกษาภายใน

2

ขั้นตอน 1 การวางระบบคุณภาพ

หลักสูตร/ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่ง ชี้

มีนโยบายด้านประกันคุณภาพ

1 ฉบับ

การศึกษาภายใน

2

มีผบ
ู้ ริหารบัณฑิตวิทยาลัย

คุณภาพการศึกษาภายใน

ตัวแทนหลักสูตร และบุคลากร

ระดับหน่วยงาน

เป็นคณะกรรมการ

2

ร้อยละของหลักสูตรที่มสี ่วนร่วม

ร้อยละ 100

เป็นคณะกรรมการฯ

ลงนาม

3

กาหนดแนวทาง/แผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน

พ.ย.

3

ระเบียบวาระการประชุม

3

คณะกรรมการอานวยการประกัน
4

5

แนวทางการดาเนินงาน

3

มีรายงานการประชุมฯ

4

ช่องทางการชีแ้ จงการดาเนินงาน

5

มีคมู่ อื ประกันคุณภาพฯ

1 ฉบับ

สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย

คุณภาพ
ชี้แจงแนวทางการ
ดาเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน และระดับ
หลักสูตร

จัดทาคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงานและระดับ
หลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการ
ประจาหลักสูตรเพื่อวาง
ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในและกาหนด
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของ
หลักสูตร

พ.ย.-ธ.ค.

4

ระเบียบวาระการประชุม/บันทึก

4

ข้อความ
ธ.ค.

5

คูม่ อื ประกันคุณภาพฯ หน่วยงาน
และหลักสูตร

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

มีการชีแ้ จงการดาเนินงาน

1 ช่องทาง

ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง
5

สอดคล้องกับตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์
การประกันฯ ของ สกอ.

1 เล่ม

สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

6

ขั้นตอน 2 การควบคุมคุณภาพ

7

เข้าร่วมประชุมคณะกรรรม
การเครือข่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ

8 เข้าร่วมประชุมเตรียมความ
พร้อมประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตรและระดับ
หน่วยงาน

9

ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement
Plan) ของหน่วยงาน

ศึกษา/สร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร
ดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
ตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ของหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนผล
การดาเนินงานของ
หลักสูตร

ส.ค.-มี.ค.

6 เอกสารประกอบการอบรม

6 ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับ

6 ระดับความรูค้ วามเข้าใจของ

ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประกัน

บุคลากรที่มตี อ่ การประกัน

คุณภาพ

คุณภาพ

4.01 ขึน้ ไป

ต.ค.-ก.ย.

7 ระเบียบวาระการประชุม

7 เข้าร่วมประชุมตามกาหนด

7 ร้อยละของการเข้าร่วมประชุม

ร้อยละ 80

ธ.ค., พ.ค.

8 ระเบียบวาระการประชุม

8 ทุกหลักสูตรเข้าร่วมประชุม

8 ร้อยละของหลักสูตรที่เข้าร่วม

ร้อยละ 80

ประชุม

ส.ค.-ก.ค.

9 -

9 ทุกหลักสูตรดาเนินการตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพ

9 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี าร
ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพ

ดาเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ
ของหลักสูตร

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ร้อยละ 100

10

ขั้นตอน 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

11

12

13

14

ธ.ค., พ.ค.
ติดตามผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2

สรุปและรายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2 ต่อ
คณะกรรมการประจา
หน่วยงานเพื่อพิจารณา

10 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนิน
งานตามเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม

รายงานผลการ
ดาเนินงานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร ตัว
บ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน และ
แผนพัฒ นาคุณภาพ
ระดับหลักสูตร ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

10 ติดตามผลการดาเนินงานตาม
ระยะเวลาที่กาหนด

10 ร้อยละของหลักสูตรที่รายงานผล ร้อยละ 100
ตามระยะเวลาที่กาหนด

รายงานความก้าวหน้าตามแผน
พัฒนาคุณภาพ
ม.ค.,มิ.ย.

11 ระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการประจาคณะ

11 นารายงานผลการดาเนินงานฯ
เข้าที่ประชุมตามระยะเวลาที่

11 จานวนครัง้ ที่รายงานต่อคณะ

ทุกภาค

กรรมการประจาคณะ

การศึกษา

12 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

2 ครัง้

กาหนด

พิจารณา
แจ้งมติการประชุม
คณะกรรมการประจา
หน่วยงาน ต่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงการ
ดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

ม.ค.,มิ.ย.

คณะ

ม.ค.,มิ.ย.
รายงานผลการดาเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒ นาคุณภาพ
ระดับหน่วยงานและระดับ
หลักสูตร ภาคการศึกษาที่
1 และ 2 ต่อมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ของภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

12 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจา

ปรับปรุงการ
ดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจา
หน่วยงาน ภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2

13 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนิน
งานตามเกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม

12 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ

ประจาคณะ

13 รายงานการดาเนินงานตาม

13 มีผลการดาเนินงานตามเกณฑ์

ระยะเวลาที่กาหนด

มาตรฐานที่ สกอ. กาหนด

1 เล่ม

รายงานความก้าวหน้าตามแผน
พัฒนาคุณภาพ

ก.พ.-ส.ค.

14 มติที่ประชุมคณะกรรมการประจา
คณะ

14 มีการปรับปรุงการดาเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ

14 ร้อยละของหลักสูตรที่มกี าร
ปรับปรุงการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ร้อยละ 100

15

ขั้นตอน 4 การประเมินคุณภาพและ ขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ

16

17

18

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา

จัดตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2561

19 รับตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน
20

มิ.ย.-ก.ค.
รับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจาปี
การศึกษา

นาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หน่วยงาน

15 คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ

15 คาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ

15 มีคาสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน

ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน

ระดับหลักสูตรและหน่วยงาน

16 เอกสารหลักสูตรในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ก.ค.

นาผลการตรวจประเมิน
และแผนพัฒ นาคุณภาพ
ระดับหลักสูตร เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา
จัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหน่วยงาน ใน
ระบบ CHE - QA Online

พ.ค.

จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) และ
ในระบบ CHE - QA
Online

17 ระเบียบวาระการประชุมคณะ
กรรมการประจาคณะ

พิจารณา

16 มีการตรวจประเมินคุณภาพ
ตามที่กาหนด

17 นาผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ หลักสูตร

16 ร้อยละของหลักสูตรที่รบั การ

1 ฉบับ

ร้อยละ 100

ตรวจประเมินตามกาหนดการ

17 มีมติที่ประชุมคณะกรรมการ

1 ฉบับ

ประจาคณะ

เข้าที่ประชุมตามที่กาหนด
นาข้อเสนอแนะมา
จัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพ
(Improvement
Plan) ของหลักสูตร

ส.ค.

ส.ค.
ปรับแก้รายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
ตามผลการตรวจ
ประเมิน

18 แบบฟอร์มรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับหน่วยงาน

ตนเอง ระดับหน่วยงาน

19 รายงานการประเมินตนเอง

19 มีการตรวจประเมินคุณภาพ

หลักฐานประกอบ
ส.ค.-ก.ย.

18 มีเล่มรายงานการประเมิน

20 แบบฟอร์มแผนพัฒนาคุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามที่กาหนด
20 มีแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หน่วยงาน

18 จัดทารายงานการประเมินตนเอง

1 เล่ม

ระดับหน่วยงาน

19 มีการตรวจประเมินคุณภาพ

เป็นไปตาม

ตามเกณฑ์ที่กาหนด

เกณฑ์

20 มีแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หน่วยงาน

1 ฉบับ

ก.ย.
21 รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา ระดับ
หลักสูตรและระดับ
หน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย
22 จัดทารายงานประจาปีที่
เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน
23

จัดส่งรายงานผลการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7)
พร้อมแผนพัฒนา

จัดส่งรายงานผลการ
ตรวจประเมินการ
ดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ. 7) ใน
ระบบ CHE - QA

ส่งรายงานประจาปีที่เป็น
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ต่อมหาวิทยาลัย

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพ

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพ 21 มีรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน และแผน

การศึกษาภายใน และแผน

การศึกษาภายใน และแผน

พัฒนาคุณภาพ

พัฒนาคุณภาพต่อมหาวิทยาลัย

พัฒนาคุณภาพ

22 แบบฟอร์มรายงานประจาปีที่เป็น 22 มีรายงานประจาปีที่เป็น

22 มีรายงานประจาปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

การศึกษาภายใน

การศึกษาภายใน

23 รายงานประจาปีที่เป็น

23 ส่งรายงานประจาปีที่เป็น

23 ส่งรายงานประจาปีที่เป็น

รายงานการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพ

รายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน

การศึกษาภายในตามกาหนด

การศึกษาภายในตามกาหนด

ผู้อนุมัติ

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ (KQI)

(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่
19/12/2561

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

คุณภาพของหน่วยงานจาก
ผลประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปีการศึกษา

1 ฉบับ

1 เล่ม

ตามกาหนด

เป้าหมาย
4.25

7.2 วิธกี ารปฏิบัติงานทีม่ คี ุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI)
วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คาจากัดความ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดสาหรับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้น หรือหน่วยงานต้นสังกัดที่มี
เจ้าหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
1. กาหนดนโยบายด้านประกันคุณภาพ
พ.ย.
คณบดีบัณฑิต นโยบายด้านประกัน
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
วิทยาลัย
คุณภาพการศึกษา
ภายใน
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
พ.ย.
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน คาสั่งแต่งตัง้
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
คุณภาพฯ
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน
3. กาหนดแนวทาง/แผนการดาเนินงานการ
พ.ย.
คณะกรรมการ ระเบียบวาระการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
อานวยการ
ประชุมคณะกรรมการ
หน่วยงาน และระดับหลักสูตร และกาหนด
ประกันคุณภาพฯ อานวยการประกัน
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
คุณภาพ
4. ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการประกัน พ.ย.-ธ.ค. เจ้าหน้าทีป่ ระกัน ระเบียบวาระการ
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
คุณภาพฯ
ประชุม/บันทึกข้อความ
และระดับหลักสูตร
5. จัดทาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ธ.ค.
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน คู่มือประกันคุณภาพฯ
ภายใน ระดับหน่วยงานและระดับหลักสูตร
คุณภาพฯ
หน่วยงานและหลักสูตร
6. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ส.ค.-มี.ค. เจ้าหน้าทีป่ ระกัน เอกสารประกอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
คุณภาพฯ
อบรม
7. เข้าร่วมประชุมคณะกรรรมการเครือข่าย ต.ค.-ก.ย.
รองคณบดีฝ่าย ระเบียบวาระการ
แผนงานและประกันคุณภาพ
แผนงานและ ประชุม
ประกันฯ/
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพฯ
8. เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม
ธ.ค., พ.ค. รองคณบดีฝ่าย ระเบียบวาระการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
แผนงานและ ประชุม
หลักสูตรและระดับหน่วยงาน
ประกันฯ/
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพฯ
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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9. ดาเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (lmprovement Plan) ของ
หน่วยงาน
10.ติดตามผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ภาคการศึกษาที่ 1 และ
2
11.สรุปและรายงานผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงาน
และระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ
2 ต่อคณะกรรมการประจาหน่วยงานเพื่อ
พิจารณา
12.แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการประจา
หน่วยงาน ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อ
ดาเนินการปรับปรุงการดาเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ
13.รายงานผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
แผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงานและ
ระดับหลักสูตร ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
ต่อมหาวิทยาลัย
14.ปรับปรุงการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ของ
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2
15.แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจาปีการศึกษา

ส.ค.-ก.ค.

เจ้าหน้าทีป่ ระกัน คุณภาพฯ

ธ.ค., พ.ค.

เจ้าหน้าทีป่ ระกัน แบบฟอร์มรายงานผล
คุณภาพฯ
การดาเนินงานตาม
เกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน ระเบียบวาระการ
คุณภาพฯ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ

ม.ค.,มิ.ย.

ม.ค.,มิ.ย.

เจ้าหน้าทีป่ ระกัน มติที่ประชุม
คุณภาพฯ
คณะกรรมการประจา
คณะ

ม.ค.,มิ.ย.

เจ้าหน้าทีป่ ระกัน แบบฟอร์มรายงานผล
คุณภาพฯ
การดาเนินงานตาม
เกณฑ์ฯ และแบบฟอร์ม
รายงานความก้าวหน้า
ตามแผนพัฒนาคุณภาพ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน มติที่ประชุม
คุณภาพฯ
คณะกรรมการประจา
คณะ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน คาสั่งแต่งตัง้
คุณภาพฯ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับ
หลักสูตรและหน่วยงาน
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน เอกสารหลักสูตรในการ
คุณภาพฯ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน ระเบียบวาระการ
คุณภาพฯ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจาคณะ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน แบบฟอร์มรายงานการ
คุณภาพฯ
ประเมินตนเอง ระดับ

ก.พ.-ส.ค.
พ.ค.

16.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2561

มิ.ย.-ก.ค.

17.นาผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหลักสูตร เสนอต่อ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณา
18.จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หน่วยงาน ในระบบ CHE - QA Online

ก.ค.
ส.ค.

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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19.รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน
20.นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะมา
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับหน่วยงาน
21.รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ
ประจาปีการศึกษา ระดับหลักสูตรและ
ระดับหน่วยงาน ต่อมหาวิทยาลัย
22.จัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน
23.ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อ
มหาวิทยาลัย

ส.ค.
ส.ค.-ก.ย.
ก.ย.

ก.ย.-ต.ค.

ต.ค.

หน่วยงาน
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน รายงานการประเมิน
คุณภาพฯ
ตนเองหลักฐานประกอบ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพฯ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพฯ

แบบฟอร์มแผนพัฒนา
คุณภาพ
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน แบบฟอร์มรายงาน
คุณภาพฯ
ประจาปีที่เป็นรายงาน
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เจ้าหน้าทีป่ ระกัน รายงานประจาปีที่เป็น
คุณภาพฯ
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
รหัส
ชื่อแบบฟอร์ม
FM - QA - 01 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
FM - QA - 02 แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร
FM - QA - 03 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
plan) ระดับหลักสูตร
FM - QA - 04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
FM - QA - 05 แบบฟอร์มสรุปผลการดาเนินงานตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหน่วยงาน
FM - QA - 06 แบบฟอร์มรายงานผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement
Plan) ระดับหน่วยงาน
FM - QA - 07 แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงาน
FM - QA - 08 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
FM - QA - 09 รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน
FM - QA - 10 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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7.4 เอกสารอ้างอิง
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2) คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
คุณภาพของหน่วยงานจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 4.25
คะแนน

9. ระบบติดตามประเมินผล
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นั้น
มีระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของกระบวนการ ดังนี้
ระยะเวลา
ดาเนินการ
1. กาหนดผู้รบั ผิดชอบและระยะเวลาใน ตุลาคม
การติดตามประเมินผลการดาเนินงาน
ของ กระบวนการ
กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

2. ดาเนินการติดตามประเมินผลการ
ดาเนินงานของกระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานของ
กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ
5. นาข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ

ธันวาคม, มีนาคม,
มิถุนายน, กันยายน
มีนาคม, กันยายน

6. ประเมินผลความสาเร็จของการ
ตุลาคมของปีถัดไป
ดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ผู้กากับ

หัวหน้าสานักงานบัณฑิต รองคณบดี
วิทยาลัย
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงาน รองคณบดี
ทั่วไป
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงานและประกัน รองคณบดี
คุณภาพ
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ
หัวหน้าสานักงานบัณฑิต รองคณบดี
วิทยาลัย
ฝ่ายแผนงาน
และประกัน
คุณภาพ

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก ก
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

16

หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน
ข้าพเจ้า นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ ตาแหน่ง หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ได้ พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ กระบวนการปฏิ บั ติ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ในฐานะ
ผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/สานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย
โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ คณะ/สานัก/กอง บัณฑิตวิทยาลัย
นากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 19 เดือน
ธันวาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑
(นางสาวกนิษฐา กฤตภคะ)
หัวหน้าสานักงานบัณฑิตวิทยาลัย

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
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เป็นไปตามที่กองนโยบายและแผนกาหนด

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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คณะผู้จัดทา
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

2. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า

รองคณบดีฝ่ายแผนงานฯ

3. น.ส.กนิษฐา กฤตภคะ

หัวหน้าสานักงาน

4. น.ส.เกษรา ตรีไพชยนต์ศักดิ์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual)

1 ถนนอู่ทองนอก แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
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