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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 1 

1. วัตถุประสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพส าหรับบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

2) เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนด 
3) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพของ

หน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน   
 
2. ขอบเขตของกระบวนการ   

คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่มตั้งแต่ 
ขั้นตอนที่  1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ขั้นตอนที่  2 การควบคุมคุณภาพ 
ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม  และ
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 13 กิจกรรม 
 
3. นิยามศัพท์เฉพาะ 

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

มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่
น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ 
ด้าน อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลาง
จ าเป็นต้องก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ 
ด้วย 

การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและกลไกในการ
ควบคุมตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ตามรายการตรวจสอบ 
(Audit checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality indicators) ที่กาหนดเพ่ือเป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ ให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance) หมายถึง การติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน โดยบุคลากรของสถานศึกษา
นั้นเอง หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา นั้น 

การประกันคุณภาพภายนอก (External Quality Assurance) หมายถึง การติดตาม
ตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ สมศ. รับรองเพ่ือ
เป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
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หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
ว่าด้วยการแบ่งส่วนงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พ.ศ. 2547 ซึ่งหมายความถึง สานักงาน
อธิการบดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก และส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ 

หน่วยงานจัดการศึกษา หมายถึง หน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จัดการเรียน
การสอน 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

สภามหาวิทยาลัย หมายถึง ที่ประชุมองค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษาที่
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และตัวแทน
คณาจารย์ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลายกลุ่ม
สาขาวิชา เพื่อให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้สาเร็จ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย อธิกาบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นรอง
ประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการสถาบัน 
ผู้อ านวยการส านัก ผู้อานวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรม การด าเนินงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ รองคณบดี รองผู้อ านวยการ 
ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย 
และระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการ
ความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธาน
กรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก 
ศูนย์กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ
เครือข่าย คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน เป็น
รองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานและงานประกันคุณภาพการศึกษาใน 
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นอนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงาน
บริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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หน่วยงานเจ้าภาพหลัก หมายถึง บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา ส านักศิลปะและวัฒนธรรม กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา 
กองบริการการศึกษา กองบริหารงานบุคคล และกองนโยบายและแผน 

 
4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย 
(อธิการบดีและรองอธิการบดี) 

1. พิจารณาแผนการจัดการความรู้ 
2. รับทราบผลการด าเนินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 

(2) ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ) 

1. พิจารณาแผนการจัดการความรู้ 
2. รับทราบผลการด าเนินพร้อมให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
3. พิจารณาคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดการความรู้ 

(3) คณะกรรมการเครือข่าย
ประกันคุณภาพการศึกษา 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการทา
งานด้านแผนงานและประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้าน
แผนงาน งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอานวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

(4) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(คณะกรรมการอ านวยการ) 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้
ความเห็นชอบปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัย 
2. ก าหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมคุณภาพ 
(Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) 
และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) 
3. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดทา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา และ
หน่วยงานเทียบเท่า และระดับมหาวิทยาลัย 
4.ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่ 
สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย มอบหมาย 
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 ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(5) คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
(คณะกรรมการด าเนินงาน) 

1. จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 
เพ่ือสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online รวมถึงการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงาน 
2. จัดท า และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (คณะกรรมการอ านวยการ) ได้รับทราบ
ทุกไตรมาส 
3. เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ 
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ 

(6) หน่วยงานเจ้าภาพหลัก  1. ด าเนินงานการประกันคุณภาพ และเขียนรายงานการประเมิน
ตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. ประสานงานและผลักดันการดาเนินงานการประกันคุณภาพ 
ระดับหน่วยงาน  
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับหน่วยงาน  
4. รวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุน
การจัดทารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและ
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึง
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย  
5. สอบทานความถูกต้องของข้อมูลกับหน่วยงานในระดับคณะวิชา 
หรือหน่วยงานเทียบเท่า  

(7) กองนโยบายและแผน 1. ด าเนินการรวบรวม และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับมหาวิทยาลัย 
2. ประสานงานและผลักดันการด าเนินงานการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย 



 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 5 

 ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
4. จัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร และ
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึง
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
5. ด าเนินการแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
6. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับมหาวิทยาลัย 

(8) ฝ่ายแผนงาน งบประมาณ
และประกันคุณภาพ 

1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐาน
อ้างอิง ต่างๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
ในรูปแบบเอกสารและการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ 
CHE QA Online รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ/วิทยาลัย/
สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 
2. ประสานงานการจัดส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online 
และรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
คณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 
3. รวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหน่วยงาน 

 
5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รับทราบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

ผู้รับบริการ : บุคลากรภายในหน่วยงาน 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
2.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
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ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

3.หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพ่ือการ
เผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามท่ี สกอ. ก าหนด 

คู่ความร่วมมือ  :  กลุ่ มความรู้  /  กอง
นโยบายและแผน 

ข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/
หลักฐานอ้างอิง ต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการจัดทา
รายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและ
การจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE 
QA Online รวมถึงจัดทารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
และระดับคณะ/วิทยาลัย/สานัก/สถาบัน/ศูนย์ และ
หน่วยงานเทียบเท่า 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
2) กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
3) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555- 2559) 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 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 
10) เกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
11) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
12) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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13) แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

 ที่มาของข้อก าหนดที่ส าคัญ 
ความต้องการ/ความคาดหวัง กฎหมาย 

ระเบียบ 
ข้อบังคับ 

ผู้ส่งมอบ 
ผู้เรียน/ผู้รับ 

บริการ 
ผู้มีส่วนได้/ 
ส่วนเสีย 

คู่ความ
ร่วมมือ 

มีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการพัฒนาการ
ปฏิบัติงาน 
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  
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7.2 วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
QWI – 001 : การจัดท าแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
QWI – 002 : การควบคุมคุณภาพการศึกษา 
QWI – 003 : การติดตามผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
QWI – 004 : การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI – 001 : การจัดท าแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค  าจ าก ัดความ 
จัดท าแผนปฏิบัติการ หมายถ ึง การก  าหนดข ั้นตอนการด าเน ินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยงาน  

 

ขัน้ตอนการปฏ ิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

1. จัดท านโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   

ส.ค ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน   

2. รับทราบแนวทางการด าเนินงานตาม
แผนผลักดันการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   

ก.ย 
ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แนวทางการ
ด าเนินงานตามแผน
ผลักดันการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน   

3. จัดท าโครงการพัฒนาระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

โครงการพัฒนา
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ก.ย ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5. จัดท าแผนการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  

ก.ย.-ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แผนการด าเนินงาน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI – 002 : การควบคุมคุณภาพการศึกษา 

ค  าจ าก ัดความ 
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติภารกิจหลักอย่างเป็นระบบตาม
แบบแผนที่ก าหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบคุณภาพ (Quality 
Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพ และ
มาตรฐานของดัชนีชี้วัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของการจัดการศึกษา 

 

ขัน้ตอนการปฏ ิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

1. จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือชี้แจงแนว
ทางการด าเนินงานและมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายชื่อผู้รับผิดชอบ
งานตามตัวบ่งชี้ที่รับ
มอบหมาย 

2. จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้กับบุคลากรใน
หน่วยงาน 

พ.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

เกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในให้กับ
บุคลากรใน
หน่วยงาน 

3. จัดประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือถ่ายทอด
แผนผลักดันการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ธ.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แผนผลักดันการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

4. จัดประชุมชี้แจงการเขียนรายงาน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(SAR) ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 

มี.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รปูแบบการเขียน
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน (SAR) 

4. จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มี.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5. จัดท าแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลตัว
บ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หน่วยงาน   

เม.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แบบฟอร์มการเก็บ
ข้อมูลตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับหน่วยงาน   
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI – 003 : การติดตามผลการด าเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ค  าจ าก ัดความ 
การติดตาม หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าได้มีการด าเนินงานตามขั้นตอนต่างๆ ของ
กระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานก าหนด ข้อมูลที่ได้จะน ามาประกอบเป็นเครื่องมือ 
ควบคุม ก ากับ การด าเนินงานในขณะปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกข้ันตอน 

 

ขัน้ตอนการปฏ ิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ
ระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือรับทราบแนว
ทางการด าเนินงาน การติดตาม และ
การรายงานผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตลอด
ปีการศึกษา   

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แนวทางการ
ด าเนินงาน การ
ติดตาม และการ
รายงานผลการ
ด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตลอดปีการศึกษา   

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานและ
ติดตามผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับ
มอบหมาย 

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานและ
ติดตามผลการ
ด าเนินงานตามบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
ได้รับมอบหมาย 

3. จัดประชุมคณะท างานและติดตาม
ผลการด าเนินงานตามบ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ได้รับ
มอบหมาย หมายเหตุ: รอบ 3, 6, 9 
และ 12 เดือน 

ธ.ค. , ม.ีค. ,
มิ.ย. , ก.ย. 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

กรอบการติดตามผล
การด าเนินงานตาม
บ่งชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในที่ได้รับ
มอบหมาย 

4. ติดตามผลการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หน่วยงานและรายงานผลต่อกอง

ธ.ค. , ม.ีค. ,
มิ.ย. , ก.ย. 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงาน
ความก้าวหน้าการ
ติดตามงาน 
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ขัน้ตอนการปฏ ิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

นโยบายและแผนและเจ้าภาพตัวบ่งชี้  
หมายเหตุ : รอบ 3, 6, 9  และ 12 
เดือน 
5. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของหน่วยงาน  

ธ.ค. , ม.ีค. ,
มิ.ย. , ก.ย. 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการ
ด าเนินงานตามแผน
ผลักดันการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

6. ติดตามผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ของหน่วยงาน หมายเหตุ : รอบ 
3, 6, 9 และ 12 เดือน 

ธ.ค. , ม.ีค. ,
มิ.ย. , ก.ย. 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement 
Plan) ของ
หน่วยงาน 
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI – 004 : การประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ 

ค  าจ าก ัดความ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนดสาหรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษา นั้น หรือหน่วยงานต้น
สังกัดที่มีเจ้าหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา 
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) หมายถึง ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายองค์ประกอบ
คุณภาพของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยฯ ได้นามากาหนด
โครงการ/กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา 

 

ขัน้ตอนการปฏ ิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

1. จัดท าต้นแบบการเขียนรายงาน
ประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย และชี้แจงให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยทราบ  

ม.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แบบการเขียน
รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) 

2. ก าหนดแนวทางและเครื่องมือการ
ด าเนินงานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยที่
ได้รับมอบหมาย  

ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แนวทางและ
เครื่องมือการ
ด าเนินงานตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย 

3. ก าหนดวันตรวจประเมินและสรรหา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหน่วยงาน  

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

ปฏิทินวันตรวจรับ
การประเมิน 

4. สรุปและรายงานผลด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย หมายเหตุ : รอบ 3, 
6, 9 และ 12 เดือน 

ธ.ค. , ม.ีค. ,
มิ.ย. , ก.ย. 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานผล
ด าเนินงานตาม
เกณฑ์ประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับมหา
วิทยาลั 
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ขัน้ตอนการปฏ ิบัติ 
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

5. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับหน่วยงาน  

ก.ค.-ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หน่วยงาน 

6. จัดท ารายงานประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับมหาวิทยาลัย ตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
มหาวิทยาลัย ตาม
ตัวบ่งชี้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

7. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน  

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานประจ าปีที่
เป็นรายงานประเมิน
คุณภาพภายใน
ระดับหน่วยงาน 

8. บันทึกข้อมูลลงในระบบ CHE QA 
ONLINE  

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

ข้อมูลลงในระบบ 
CHE QA ONLINE 

9. จัดท าแผนผลักดันการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หน่วยงาน 

มิ.ย.-ก.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แผนผลักดันการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

10. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement 
Plan) 

11. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหน่วยงาน  

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

เอกสารหลักฐานการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ระดับหน่วยงาน 

12. จัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อรองรับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

ก.ย.-ต.ค ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

เอกสารหลักฐาน
เตรียมรับการ
ประเมิน 
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ขัน้ตอนการปฏ ิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเน ินการ 

ผูร ับผิดชอบ เอกสารที่เกยวของ 

13. รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  

พ.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

เอกสารหลักฐาน
เตรียมรับการ
ประเมิน 
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 
FM-GEAQ-01 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร 
FM-GEAQ-02 แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
FM-GEAQ-03 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) 

ระดับหลักสูตร 
FM-GEAQ-04 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
FM-GEAQ-05 แบบฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี

การศึกษา ........... 
FM-GEAQ-06 แบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ 
FM-GEAQ-07 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 7.4 เอกสารอ้างอิง 
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหน่วยงาน 

 
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.25 คะแนน 
 
9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษามีระบบการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา
ในการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

รอง
ผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร
ทั่วไปและ
แผนงาน 

2. ติตตามผลการดาเนินงานตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ทุกระดับ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

ม.ค. , พ.ค. 
ของปีถัดไป 

ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
3. สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ระดับ
หน่วยงาน 

ก.พ. , ก.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

4. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อ
กองนโยบายและแผน, หน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด เพ่ือพิจารณา 

ก.พ. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

5. รบัทราบมติการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะงาน
ประกันคุณภาพของภาคการศึกษาที่ 1 
และ 2 

ก.พ. , ก.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

6. เตรียมความพร้อมและรับทราบ
ระบบการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงาน และระดับ
มหาวิทยาลัย 

ก.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

7. รับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

8. สรุปผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvment 
Plan) ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน  

ส.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

 

9. รายงานผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร และระดับ
หน่วยงาน ต่อกองนโยบายและแผน, 
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด เพื่อเสนอ

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 
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กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
และสภามหาวิทยาลัย 
10. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
และบันทึกข้อมูลในระบบ CHE QA 
Online 

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

11. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ของปีถัดไป 

ก.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

12. น าเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement plan) ของปีถัดไป 
เพ่ือพิจารณา 

ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

13. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน 

ต.ค. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

14. ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด ภายใน 120 วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE 
QA Online 

พ.ย. ฝ่ายแผนงาน 
งบประมาณและ
ประกันคุณภาพ 

ผู้อ านวยการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏบิัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 
 
     ข้าพเจ้า........................................................ต าแหน่ง .................................................  
ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาและ
ดูแลของฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงาน งบประมาณและประกันคุณภาพ ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและ
นวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ น ากระบวนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพมาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   
 

    ให้ไว้  ณ  วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 
      
          
              ............................................... 

                                                               (……………....................……………) 
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ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
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FM-GEAQ-01 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 29 
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FM-GEAQ-02 
แบบฟอร์มสรุปผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีกาศึกษา............... 
 
ผลการดำเนนิงาน : ระดับคณะ/วิทยาลัย 

 ภาคการศึกษาท ี่ 1/………  ภาคการศึกษาท ี่ 2/………. 
 

หน่วยงาน :……………………………………............................................................................................................……………… 
 

ค าชี้แจง : ให้หน ่วยงานท ี่รับผดิชอบระดับหลักสูตร สรุปผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ ระดบัหลักสูตร ดังนี้ 
1. ระบุผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน และระบุคะแนนท ี่ได้ในแต่ละหลกัสูตร จากแบบฟอร์ม 1  
ตัวบง่ช ี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม (Output) 

 

 
ล าด ับ 

 

 
หลักส ูตร 

ผลการด าเนนิงาน 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ต ัว

บ ่งชี้ที ่1.1 

ผลการตรวจสอบของ 
ฝ ่ายวิชาการคณะ/ 

วิทยาลัย 

 

 

คะแนนเฉลี่ยทีไ่ด ้ 
(องค ์ประกอบท ี่ 2-6) 

ผ ่าน ไม่ผา่น ผ ่าน ไม่ผา่น 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกหลักส ูตร 
(ผลรวมของคะแนนทุกหลักสูตรทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน/ จ านวนหลักส ูตรทัง้หมด) 

 

 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก ................ หลักสูตร 
 

จำนวนหลักสูตรที่ผ่าน องค ์ประกอบท ี่ 1 การกำกับมาตรฐาน ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก ................ หลักสูตร 
 

จำนวนหลักสูตรที่ไม่ผ่าน องค์ประกอบที ่1 การกำกับมาตรฐาน ............. หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาโท ................ หลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก ................ หลักส ูตร 
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FM-GEAQ-03 
แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ระดับหลักสูตร 

ประจ าปีการศึกษา ………. 

หน่วยงาน :…………………………………….................................................................................................................……………… 

หลักสูตร :……………………………………...................................................................................................................……………… 

 ภาคการศึกษาท ี่ 1/………  ภาคการศึกษาท ี่ 2/………. 

โครงการ ค าอธิบายผล
การด าเนินงาน 

ต ัวชี้วดัความส าเร  จของโครงการ เอกสาร
หลักฐานอ้างอิง ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผล 

      
      
      
      
      
      
      

      

 

ผู้รายงาน  : ……………....………………………………. 

(....................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................ 

ผู้ตรวจสอบรายงาน  : ……………………....................…… 

(....................................................................) 

ต าแหน่ง........................................................ 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู้ กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบดี : แบบฟอร์มการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) ประจ าปีการศึกษา ………… ใช้ประกอบการแบบฟอร์ม
การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา ประจ าปี
การศึกษา ……………….. : file แบบฟอร์มรายงานผล  
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FM-GEAQ-04 
แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

 

 
รายงานผลการดำเน ินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) 

ที่เป  นรายงานการประเม ินตนเอง 
(Self Assessment Report : SAR) ประจำปี

การศึกษา …….. 
(1 สิงหาคม พ.ศ...... - 31 กรกฎาคม พ.ศ. .....) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร……………………………………………พ.ศ. ……………  
คณะ/วิทยาลัย…………………………………… มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รายงาน ณ วันที่ ... เดือน..............พ.ศ. ........... 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

หล ักส ูตร............................... .....       สาขาวิชา.............................คณะ...................................
มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา ม ีผลการดำเน ินงานในป ีการศ ึกษา ........ ได ้/ไม ่ได ้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศ ึกษาระด ับอ ุดมศ ึกษาแห ่งชาติ และม ีระด ับค ุณภาพอยู ่ในระด ับ......................... ..... 
(...... คะแนน) ตามเกณฑ ์การประเมินคณุภาพการศ ึกษาระดับหลักสูตร 6 องค ์ประกอบ (14 ต ัวบ ่งชี้) โดย
มี จำนวน ..... องค ์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ ...........) ม ีจำนวน ...... องค ์ประกอบ อยู่ 
ในระด ับดี (องค ์ประกอบที่ . . . . . . . . ) และม ีจำนวน . . . . . . องค ์ประกอบ อยู ่ในร ะด ับปานกลาง 
(องค์ประกอบที ่........ ) อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่ ........ ) 
 
สรุปผลการประเม ินตนเองตามองค์ประกอบ 

 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื ่อการพัฒนาค ุณภาพของหล ักสูตร 

1. 
2. 
3. 
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ค าน า 
หล ักส ูตร....................................       สาขาวิชา.............................คณะ...........................................

มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏสวนส ุน ันทา จ ัดทำรายงานผลการดำเน ินงานของหล ักส ูตร (มคอ.7) ที ่เป ็น 
รายงานการประเม ินตนเอง (Self-Assessment Report)  ฉบ ับนี้ขึน้มาเพ ื่อวิเคราะห ์และประเม ินผลการ
ด าเน ินงานตามเกณฑ ์ค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ประจำป ีการศ ึกษา ........ (1 ส ิงหาคม พ.ศ. .... – 31 
กรกฎาคม พ.ศ. .......) ภายใต้ระบบและกลไกการประกันค ุณภาพ 6 องค ์ประกอบ 14 ต ัวบ ่งชี้ โดยการ
รวบรวมและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานของหลักสูตร ประจำปีการศ ึกษา ....... 

 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ที่เป็นรายงานการ ประเมิน

ตนเอง (Self-Assessment Report) ฉบับนี้ จะสะท้อนผลการด าเนินงาน จุดเด่น จุดที่ควร พัฒนา เพื่อเป็น
โอกาสให้หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................คณะ................................ ... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาน าไปพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในอนาคต 
รวมทั้งเป็นการให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดจนประชาชนทั่วไป ต่อคุณภาพการ
จัดการศึกษาของหลักสูตร................................... สาขาวิชา.............................คณะ........................... ........  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ท้ายนี้ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และมี

ความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาคุณภาพมาอย่างต่อเนื่อง จนท าให้การด าเนินงานด้านการประกัน คุณภาพ
การศึกษาภายในของหลักสูตร .................................... สาขาวิชา.............................คณะ ................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ส าเร็จไปได้ด้วยดี 
 

........................................................ 
ประธานหลักสูตร........................................................ 

วันที่......................................... 
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สารบัญ 
เรื่อง หน้า 
บทน า…………………………………………………………………………………………………………………….  

ชื่อหลักสูตร..................................................................................................... .......................  
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร....................................................................... ....................  
ผลการปรับปรุงตามข ้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา...........................................  

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป…………………………………………………………………………......................  
รหัสหลักสูตร........................................................................................... ...............................  
วัตถุประสงค์หลักสูตร………………………………………………………………………………………………..  
คุณลักษณะบัณฑ ิตที ่พ ึงประสงค์ของหลักสูตร.................................................... ...................  
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร..............................................................................................  
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร........................................................................ ......................  
รายช ื่ออาจารย์ผู้สอน.............................................................................................................  
สถานที่จัดการเรียนการสอน........................................................................... .......................  
ต ัวบ ่งชี้ 1.1 การบร ิหารหล ักส ูตรตามเกณฑ ์มาตรฐานหล ักส ูตรทีก่ำหนดโดยส าน ักงาน 
คณะกรรมการการอ ุดมศ ึกษา............................................................. .................................... 

 

หมวดที ่2 อาจารย.์........................................................................................... .........................  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  การบริหารและพ ัฒนาอาจารย์...................................................... ...................  
ตัวบ่งชี้ที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์......................................................................... ......................  
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3  ผลที่เก ิดกับอาจารย์.................................................................... ......................  

หมวดที ่3 นักศ ึกษาและบ ัณฑ ิต......................................................................... ........................  
ข้อมูลน ักศ ึกษา................................................................................................................  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา.................................................................................  
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การรับนักศ ึกษา.......................................................................... .....................  
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3  ผลที่เก ิดกับนักศึกษา................................................................... .....................  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา.................................................................................. .....................  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา....................................................... ....................  
ตัวบง่ชี้ที่ 2.2 ร ้อยละของบัณฑิตปร ิญญาตร ีทีไ่ด้งานทำหร ือประกอบอาชีพอ ิสระภายใน 1 ปี .  
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การวิเคราะห์ผลท ี่ได้.......................................................................................... ....................  
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สารบัญ (ต่อ) 
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ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร............................................................. ...........................  
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คุณภาพของการสอน....................................................................................................................  
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บทนำ 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตร.......................................... สาขาวิชา......................  ชอย่อ........................................... 
ชื่อภาษาอังกฤษ............................................................................................................................. 
คณะ........................................................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุน ั ทา 

 
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักสูตร …………………………. 
ว ัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. 
2. 
คุณลักษณะบัณฑิตท ี่พงึประสงค์ของหลักสูตร 
1. 
2. 
รายช่ืออาจารย ์ประจ าหลักสูตร 

ตามมคอ.2 ชุดปจัจุบัน หมายเหตุ 
   
   
   
   
   
 
คุณว ุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ข้อมูลปัจจุบน ั ) 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางว ิชาการ คุณว ุฒิ สาขาวิชา 
1 *   
2 *   
3 *   
4    
5    

หมายเหตุ * อาจารย ์ผู้รับผิดชอบหล ักสูตร 
 
รายช่ืออาจารย ์ผู้สอน 

อาจารย ์ผู้สอน คุณว ุฒิ ประสบการณ์ว ิจัย 
   
   
 
สถานที่จดัการเรียนการสอน ............................................................... 
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องค ์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
ต ัวบ ่งชี้ที่ 1.1 การบร ิหารจ ัดการหล ักส ูตรตามเกณฑ ์มาตรฐานหล ักส ูตรที่ก าหนดโดยสำน ักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศ ึกษา 

เกณฑ ์การ
ประเมิน 

ผลการด าเนินงาน เอกสารหลักฐาน 
1. จ านวนอาจารย ์ ในปีการศ ึกษา …… หล ักส ูตร...........สาขาว ิชา…………… B.Sc.Chem 1.1- 
ประจ าหลักส ูตร 
(ระด ับ 

มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จ ัด 1-01 เล ่มหล ักส ูตร 
ปร ิญญาตร ีและ
ระด ับ 

 การศึกษาจ านวน.......คน ดังนี้ ( ม คอ . 2 ) ฉบ ับ ที่ 
บัณฑิตศึกษา) 1. สกอ. ประท ับตรา 

2. รับทราบ 
3. 

หมายเหตุ * อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

2 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข 
อ ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร................................... สาขาว ิชา B.Sc.Chem 1.1-2- 
อ า จ า ร ย์ ป ร ะ 
จ า  า 

มีคุณวุฒ ิ และตำแหน่งทางว ิชาการ ดังนี้ 01 ข้  อ  มู  ล 
หล ักส ูตร (ระด ับ 1.  คุณวุฒ ิระดบัปริญญาเอก จ านวน.........คน ร า ย บุ ค ค ล ข อ ง 
ปร ิญญาตร ีและ
ระด ับ 

2.  ค ุณว ุฒ ิระด ับปร ิญญาโท จำนวน .......คน อ า จ า ร ย์ ป ร ะ จ 
บัณฑิตศึกษา) และ หล ักส ูตร (รายงาน 

3.  ดeรงต าแหน่งผ ู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน ........ 
คน 

ค ุณว ุฒ ิการศ ึกษา 
และตำแหน ่งทาง 

อ ีกทัง้อาจารย ์ประจำหล ักส ูตรท ุกคนม ีค ุณว ุฒ ิที ่ตรงก ับ วิชาการ) 
สาขาหร ือส ัมพ ันธ ์ก ับสาขาว ิชาที ่เป ิดสอน อย ่างน ้อย 
..........คน ซึ ่งเป ็นไปตามเกณฑ ์มาตรฐานหล ักส ูตรที่ 
ก าหนด 

3 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข 
อ ง 

  
อาจารย ์
ผ ู้ ร ับผ ิดชอบ หล ักส ูตร(ระด ับ 
บัณฑิตศึกษา) 
4 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข 
อ ง 

  
อาจารย ์ผู ้สอน 
(ระด ับ บัณฑิตศึกษา) 
5 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข 
อ ง 

  
อ า จ า ร ย์ ที ่ป รึ ก 
ษ า ว ิทยาน ิพนธ ์หล ัก
และ อาจารย ์ที ่ปร ึกษา
การ ค ้นคว ้าอ ิสระ 
(ระด ับ บัณฑิตศึกษา) 
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เกณฑ ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาว ิทยาน ิพนธ ์ร ่วม 
(ถ ้าม ี) (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

  

ว ิทยาน ิพนธ ์ร ่วม (ถ ้าม ี) 
(ระดบับัณฑิตศึกษา) 

  

7 .  คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง   
อ า จ า ร ย์ ผู้ ส อ บ 
วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ( ร ะ ดั บ 
บัณฑิตศึกษา) 
8. การต ีพ ิมพ ์เผยแพร่   
ผ ล ง า น ข อ ง ส า เ ร ็จ 
ก า ร ศึ ก ษ า  ( ร ะ ดั บ 
บัณฑิตศึกษา) 
9. ภาระงานอาจารย ์ที่   
ปรึกษาวิทยานิพนธ ์และ 
กา ร ค ้น ค ว้ า อ ิส ร ะ ใ น 
ระดบับัณฑิตศึกษา 
10. อาจารย ์ที ่ปร ึกษา   
ว ิทยาน ิพนธ ์และการ 
ค ้นคว ้าอ ิสระในระด ับ 
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษ า มี 
ผ ล ง า น ว ิจ ัย อ ย่ า ง 
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
11.การปรับปรุง หล ักส ูตร.......................... เป ็นหล ักส ูตรปร ับปร ุง 

พ.ศ 
 

หลักสูตรตามรอบ ............ ซึ ่งจะครบรอบการปร ับปร ุงหล ักส ูตรใน 
พ.ศ ระยะเวลาที่กำหนด .............ปัจจุบ ันมีนักศ ึกษาก าล ังศึกษาในช ั้นปีที ่...... 

(ระดบัปริญญาตรีและ 
ระดบับณัฑิตศึกษา) 
12.การด าเนินงานให้ หลักสูตร……………………………. มีการด าเนินการครบ

ทุก 
B.Sc.Chem 1.1- 

เป็นไปตาม ตัวบ่งชี้ผล ตัวบ ่งช ี้ TQF ข้อ 1 - 5 12-01 สรุปผลการ 
การด าเนินงานเพื่อการ 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน ้อยร ้อยละ 80 มี

ส่วน 
ด าเนินงานตามตัว 

ประกันคุณภาพ ร่วมในการประช ุมจำนวน ….. ครั้งในป ีการศึกษา 
6025  

บ่งช ี้ TQF ข ้อ 1 - 5 
หลักสูตรและการเร ียน เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
การสอนตามกรอบ 2. หลักสูตร………………………..มีรายละเอ ียดของ

หลักสูตร มาตรฐานคณุวุฒ ิ ตามแบบ มคอ. 2 ทีส่อดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒ ิ ระดบัอุดมศ ึกษา 3.หลักสูตร…………………….. มีรายละเอ ียดของรายวิชา 

แห ่งชาติ (ระดับ ตามแบบ มคอ. 3 ในภาคเรียนที่ 1/ .......จ านวน …. 
ปริญญาตรีและระดับ วิชา และภาคเรียนที่ 2/. .... จ านวน …. วิชา กอ่นการ 
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เกณฑ ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสารหลักฐาน 
บัณฑิตศึกษา) เปิดสอนในแต่ละภาคการศ ึกษาครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตร………………………. ได้จัดทำรายงานผลการ 
ด าเนินการของรายวิชา ตามแบบ มคอ.5 ในภาคเรียน
ที ่1/…… จ านวน …… วิชา และภาคเรียนที่ 2/…… 
จ านวน …… วิชา ภายใน  03  วัน หลังส ิ้นสุดภาค 
การศึกษาที่ ........ ครบทุกรายวิชา 
5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการดำเนินการของ 
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน 
  

ตัวอย ่างการตั้งชื่อรหัสเอกสาร 
B.Sc.Chem 1.1-1-01 
B.Sc.Chem =  ชื่อย่อหลักสูตร 
1.1 = ชื่อตัวบ่งช ี้ 
1 = หมายเลขเกณฑ์การประเมิน 

(ข้อ) 01 = หมายเลขเอกสาร 
 
ผลการด าเนินงานผลการประเมินตัวบ ่งช ี้ที่ 1.1 หลักสูตร............................. สาขาวิชา....................
“ผ ่าน/ไม ่ผ ่าน”  ตามเกณฑ ์มาตรฐานหล ักส ูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิระด ับอ ุดมศ ึกษา
แห ่งชาติ พ.ศ. 2552 
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หมวดที ่2 อาจารย์ 
องค ์ประกอบท่ี 4 อาจารย ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
ผลการดำเน ินงาน อธ ิบายกระบวนการในการดำเนินงานการนำกระบวนการสู ่การปฏ ิบัติการ

ประเม ิน กระบวนการ และการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

4.1.1 การรับและแต่งต ั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
4.1.2 การบริหารอาจารย ์ประจ าหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
 
4.1.3 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
การประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
ระดับ 3    
    

 
รายการหลักฐานอ ้างอิง 

รหัสเอกสาร รายการเอกสาร
หลักฐาน   

  
  



 

 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 43 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้จะประกอบด้วย 

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน

ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปริญญาเอก) 
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ประเด็นที่ 4.2.4 จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 53 
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FM-GEAQ-05 
แบบฟอร์มค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจ าปีการศึกษา ........... 
 
 
 

ค าสั่ง.......................................................................................  
ที่      /................ 

เรื่อง  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา ............................ 

.......................................................................................  
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
ก าหนดจุดมุ ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและการเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งปรกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา ผนวกกับในปี พ.ศ. 2553 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่า
ด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 โดยรวมการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน 
 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีระบบและเกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องได้มาตรฐานตามที่ก าหนด เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา จาก
ต้นสังกัดและหน่วยงานภายนอก จึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ................ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1. ……………..…(ผู้อ านวยการ)…………………………...…… ประธานกรรมการ 
 1.2. ………………………………………………………………….…… กรรมการ 

1.3. …………………………………………………………….………… กรรมการ 
1.4. ………(ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน)..…… กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. ก าหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษษและให้ความเห็นชอบปฏิบัติงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ระดับส านักฯ และระดับมหาวิทยาลัย 
 3. ปฏิบัติงนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัย สภา
วิชาการ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 2.1. ……………..…(ผู้อ านวยการ)…………………………...…… ประธานกรรมการ 
 2.2. ………………………………………………………………….…… กรรมการ 

2.3. …………………………………………………………….………… กรรมการ 
.4. ………(ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายใน)..…… กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
 1. จัดท าและรวบรวมข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส านักฯ รวมทั้ง
เอกสารหลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร 
และการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงนประจ าปีที่
เป็นรายงายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส านัก 
 2. จัดท าและรายงานผลการด าเนินงานโครงการที่ส านักด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ 
 3. เผยแพร่รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านักให้มหาวิทยาลัย
และสาธารณชนทราบ 
 4. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคระกรรมการอ านวยการ  
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่       ……………   พ.ศ. ………….. 
 

 (..............................................................) 
ผู้อ ำนวยกำร...........(หน่วยงำน)................ 
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FM-GEAQ-06 
แบบฟอร์เสนอขออนุมัติโครงการ 

 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมเรียนรู้อิเล กทรอนิกส์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.......................... 
1. ช่ือโครงการ............................................................................................................................. ............... 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย……………………………………………………...........……….. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ) 
กลยุทธ์ ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ) 
 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน................................................................ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด ......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณป 
กลยุทธ์......................(ดูตามแผนปฏบิตัิการประจ าปงีบประมาณ) 
 
4. โครงการที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กพร.) 
 2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 
 3 กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (กพร.) 
 6 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 7 โครงการก ากับองค์การที่ดี 
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โครงการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพร.) 

 9 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 10 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 1 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย (กพร.) 
 2 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (Agenda) (Agenda, กพร.) 
 3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (กพร.) 
 4 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (Agenda) (กพร.) 
 5 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (กพร.) 
 6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย (กพร.) 
 7 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ (กพร.) 
 8 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (กพร.) 

 
5. ผู้ด าเนินโครงการ 
 5.1 ผู้รับผิดชอบหลัก........................................................................................................ 
 5.2 คณะด าเนินงาน 
  5.2.1....................................................................................................................  
  5.2.2................................................................. ................................................... 
  5.2.3....................................................................................................................  
  5.2.4......................................................................... ........................................... 
  5.2.5....................................................................................................................  
  5.2.6................................................................................. ................................... 
  5.2.7....................................................................................................................  
  5.2.8......................................................................................... ........................... 
  5.2.9....................................................................................................................  
  5.2.10................................................................................................ .................. 
 5.3 ผู้ก ากับดูแล (รองผู้อ านวยการฝ่ายฯ)....................................................................... 

6. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. วัตถุประสงค์โครงการ (ต้องให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดข้อ3) 

7.1………………………………………………………………………………………………………................……………. 
 7.2…………………………………………………………………………………………………………………................…. 
 7.3……………………………………………………………………………………………………………................………. 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ต้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการข้อ7) 
8.1…………………………………………………………………………………………………………................…………. 

 8.2…………………………………………………………………………………………………………………................…. 
 8.3……………………………………………………………………………………………………………................………. 
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9. ลักษณะของแผนงานโครงการ 
 แผนงานโครงการใหม่  
 แผนงานโครงการต่อเนื่อง (ระบุ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................) 
 แผนงานโครงการขยายผล  (ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล.......................................) 

 
10. ประเภทโครงการ 
 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 
 การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร 
 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 
 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ   
 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 การให้บริการในลักษณะอ่ืน ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 

 
11.สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีประมาณการในโครงการ……………………………………………………………………….. 
    งปม.แผ่นดิน     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได้     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได-้ภาคพิเศษ   จ านวนเงิน....................บาท 
    นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา............  จ านวนเงิน....................บาท 

กิจกรรม รายการ/รายละเอียดค่าใช้จ่าย หมวดรายจ่าย จ านวนเงิน 
บรรยาย
.................................................... 

ค่าตอบแทนวิทยากร  
 

ค่าตอบแทน  

 ค่าอาหารกลางวัน 40 คน * 
200 บาท * 2 วัน 

ค่าใช้สอย  

 ค่าอาหารว่าง 40 คน * 50 
บาท * 2 มื้อ * 2 วัน 

ค่าใช้สอย  

 จ้างทั่วไป ค่าใช้สอยอ่ืนๆ  

 ค่าจัดท าป้ายไวนิล ค่าใช้สอย  

 ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้สอย  

 วัสดุ อ่ืนๆ ที่ใช้ในโครงการ ค่าวัสดุ อื่นๆ  

  รวมทั้งสิ้น  

หมายเหตุ : ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ 
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12. กลุ่มเป้าหมาย  
 1) ผู้บริหาร...................................................................................คน  
 2) บุลคากร...................................................................................คน  
 3) อาจารย์............................................. ......................................คน 
 4) นักศึกษา..................................................................................คน  
 5) อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................คน  
 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น......................คน 
 
13. รูปแบบกิจกรรม บรรยาย/อบรม/ฝึกปฏิบัติ 

13.1 บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ..................................................................... 
13.2 ฝึกปฏิบัติการ .................................................... ........................................................... 
13.3 ศึกษาดูงาน.............................................................................................................. ...... 
13.4 วิจัยและพัฒนา.............................................................................................................. 

 
14. วันเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15.  ตัวชี้วัดความส าเร จของโครงการ (Output) (ยกตัวอย่างให้ดูข้างล่างนี้ และต้องให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการข้อ3-4) 

 กิจกรรม ตัวช้ีวัด(Indicators) 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

การบรรยาย ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ............ ≥80 
การฝึกปฏิบัติการ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ร้อยละความพึงพอใจ........................

ระดับความรึความเข้าใจ……………………….....................…. 
≥3.51 

16. แผนการด าเนินงาน (ดังตัวอย่างตารางข้างล่างนี้)  

กิจกรรม 
แผนปฏิบัติงานปี พ.ศ. 2561 
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17. แนวทางการประเมินโครงการ 
      17.1 สิ่งท่ีต้องการประเมิน (ยกตัวอย่างข้างล่างนี้และใช้แบบประเมินให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการข้อ3-4) 

17.1.1 ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรม (ตัวอย่าง)..............................................................................  
17.1.2 ระดับความรู้ความเข้าใจ (ตัวอย่าง) ....................................................................................  
17.1.3 ประสิทธิภาพระบบที่พัฒนา (ตัวอย่าง) ...............................................................................  
17.1.4 จ านวนผู้เข้ารวมโครงการ(ตัวอย่าง) ....................................................................................  

      17.2 วิธีที่ใช้ในการประเมิน 
17.2.1 แบบประเมินโครงการ (ตัวอย่าง) .........................................................................................  
17.2.2 ผลการฝึกอบรม (ชิ้นงานของผู้เข้าอบรม) ............................................................................  
17.2.3 ใบลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ (ตัวอย่าง)………………………………............................................... 

18.สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
 18.1 สาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 18.2 แนวทางแก้ไข 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้น าเสนอโครงการ 
(.............................................................................) 

ต าแหน่ง................................................... 
ฝ่าย.......................................................... 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ
................./............................./............... 

ลงชื่อ..................................ผูก้ ากับดูแลโครงการ 
(..........................................................................) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ ฝ่าย............................. 

ส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ
................./............................./............... 

 
 
ความคิดเห นผู้บังคับบัญชา
.......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................... 

 
ลงชื่อ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

       (................................................................................) 
                  ผู้อ านวยการส านักวิชาการศึกษาท่ัวไปฯ 

                       .................../........................./................. 
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FM-GEAQ-07 
แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 

 
รายงานสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 

โครงการ……………………………………………………………………………… 
ฝ่าย................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล กทรอนิกส ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........ 

แบบฟอร์ม GEN-PQ-PB-02 
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ค าน า 
…………………………………………….................................................................................................………………
…….................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. ……
…………………………………………….................................................................................................………………
……............................................................................................................................................. ....................
.................................................................................................................................................................……
…………………………………………….................................................................................................………………
…….................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................……
…………………………………………….................................................................................................………………
…….................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................…… 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
 ( ...............................................................)    
ต าแหน่ง.....................................................                                      

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
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สรุปผลการด าเนินงาน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
 ( ...............................................................)    
ต าแหน่ง.....................................................                                      

      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ลงชื่อ.......................................................... 
 ( ...............................................................)    
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการฝ่าย.....................                                      

      ผู้ก ากับดูแลโครงการ 
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สารบัญ 
                                                                                                                หน้า 
ค าน า……………………………………………………………………………………………………..………………………. ก 
สารบัญ…………………………………………………………………………………………………………………………... ข 
สรุปผลการ
ด าเนินงาน………………………………………………………………………………………...........…………………….. 

ค 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้นโครงการ  
1. ชื่อ

โครงการ………………………………………………………………………………………………………………...... 
 

2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย……………………………………………………......….  
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน................................................................ ...................  
4. หัวหน้าหน่วยงาน……………………………………………......…………………………………….………..........  
5. ผู้ด าเนินโครงการ / ผู้ก ากับดูแลโครงการ.………………………………………....……………………….....  
6. หลักการและเหตุผล.................................................................................................................  
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ......................................................... ...............................................  
8. ลักษณะของแผนงานโครงการ..................................................................................................  
9. ประเภทโครงการ………………………………………………………....………………………………………….  
10. ระยะเวลาด าเนินโครงการ.....................................................................................................  
11. แผนการด าเนินงาน......................................................................................................... ......  
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินโครงการ  
1. จ านวนผู้เข้าโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย.........................................................................................  
2. งบประมาณรายจ่าย.................................................................................................................. 

งบประมาณท่ีประมาณการในโครงการ……………………………………………....………………………. 
งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง...................................................... ................................................... 

 

3. ผลที่ได้รับจากโครงการ  
4. ผลประเมินโครงการ..................................................................................................................  
5. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ..............................................  
6. ภาพกิจกรรม  
ภาคผนวก เอกสารประกอบหลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ  
- บันทึกข้อความโครงการ/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ/ก าหนดการโครงการ  
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ  
- สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ   
- แบบฟอร์มประเมินโครงการ  
- ใบลงชื่อที่เข้าร่วมโครงการ  
- เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ (เช่นเอกสารการบรรยาย/แผ่นพับ/หนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) 
- หนังสือเชิญวิทยากร  
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ส่วนที่ 1 ข้อมลูเบื้องตน้โครงการ 
 
1. ช่ือโครงการ………………………………………….........…………………………………………………………………….. 
 
2. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย……………………………………………………….........…….. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างผลงานวิชาการ ตีพิมพ์ เผยแพร่ และสิทธิทางปัญญา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่าย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด.................ดูจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
กลยุทธ์.................ดูจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
 
3. สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพของหน่วยงาน.......................................................................... 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและขยายการยกย่องระดับนานาชาติ 
ตัวชี้วัด.................ดูจากแผนยุทธศาสตร์ของส านัก (ดูจากตารางมอบหมายตัวชี้วัดของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ) 
กลยุทธ์.................ดูจากแผนยุทธศาสตร์ของส านัก (ดูจากแผนปฏิบัติการของส านักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ) 

 
4. โครงการที่ใช้ในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะอย่างย่ังยืน 
 1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษา (กพร.) 
 2 โครงการพัฒนานักศึกษาตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์สวนสุนันทา 
 3 กิจกรรมส่งเสริมการบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 4 โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ 
 5 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร (กพร.) 
 6 โครงการพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 
 7 โครงการก ากับองค์การที่ดี 
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โครงการสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้ ภาคปกติ-ภาคพิเศษ 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (กพร.) 

 9 โครงการปรับปรุงกายภาพและภูมิทัศน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 10 โครงการจัดหารายได้ด้วยการบริการวิชาการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงเครือข่ายและท้องถิ่น 
 1 โครงการการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและท้องถิ่นในการพัฒนามหาวิทยาลัย (กพร.) 
 2 โครงการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (U-Ranking) (Agenda) (Agenda, กพร.) 
 3 โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก (กพร.) 
 4 โครงการความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศ (Agenda) (กพร.) 
 5 โครงการจัดกิจกรรมตามข้อตกลงความร่วมมือของเครือข่ายและท้องถิ่น (กพร.) 
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 6 โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการเครือข่าย (กพร.) 
 7 โครงการพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลเครือข่ายในการบริหารจัดการ (กพร.) 
 8 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์ (กพร.) 

 
5. ผู้ด าเนินโครงการ 
 5.ผู้รับผิดชอบหลัก........................................................................................................ 
 5.2 คณะด าเนินงาน 
  5.2.1...................................................................................... .............................. 
  5.2.2....................................................................................................................  
  5.2.3.............................................................................................. ...................... 
  5.2.4....................................................................................................................  
  5.2.5...................................................................................................... .............. 
  5.2.6....................................................................................................................  
  5.2.7.............................................................................................................. ...... 
  5.2.8....................................................................................................................  
  5.2.9....................................................................................................................  
  5.2.10..................................................................................................................  

5.3 ผู้ก ากับดูแล (รองผู้อ านวยการฝ่ายฯ)............................................................................... 
 
6. หลักการและเหตุผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
 
7. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 7.1.......................................................................................................... ......................................... 
 7.2.......................................................................................................................... ......................... 
 7.3.......................................................... .........................................................................................  
 
8. ลักษณะของแผนงานโครงการ 

 แผนงานโครงการใหม่  

 แผนงานโครงการต่อเนื่อง (ระบุ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ................................) 
 แผนงานโครงการขยายผล  (ระบุชื่อโครงการต่อเนื่อง/โครงการขยายผล.........................................) 

 
9. ประเภทโครงการ 

 การฝึกอบรม สัมมนา อภิปราย บรรยาย ประชุมเชิงปฏิบัติการ 

 การสอนหลักสูตรพิเศษเพ่ือรับประกาศนียบัตร 

 การวิเคราะห์ การตรวจสอบ การทดสอบ การสอบเทียบ การประเมินผล และการแปล 

 การวางแผน การวางระบบ การออกแบบ การประดิษฐ์ หรือการผลิต 
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 การให้บริการเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ   

 การให้ค าปรึกษาหรือข้อแนะน า หรือการให้บริการข้อมูล การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 

 การให้บริการในลักษณะอื่น ๆ (ระบุ)……………………………………………………… 

 
10. วันเวลา และสถานที่ด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
11.แผนการด าเนินงาน/กิจกรรม โครงการ (ดังตัวอย่างตารางข้างล่างนี้) 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

พฤษภาคม มิถุนายน 
1. ประชุมจัดเตรียมโครงการ 10   
2. ขออนุมัติโครงการ 10-13   
3. จัดเตรียมเนื้อหาในการอบรมและเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
บรรยาย 

16-31   

4. ด าเนินการจัดโครงการ  15-16 
5. ประเมินผลโครงการ  16-20 
6. สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ  21-30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์96 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนนิโครงการ 
 
1.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 1) ผู้บริหาร...................................................................................คน  
 2) บุลคากร...................................................................................คน  
 3) อาจารย์...................................................................................คน 
 4) นักศึกษา..................................................................................คน  
 5) อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................................คน  

 รวมผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น...........................................................คน 
 
2.สรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ 

งบประมาณท่ีประมาณการในโครงการ……………………………………………………………………….. 
    งปม.แผ่นดิน     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได้     จ านวนเงิน....................บาท 
    งปม.รายได-้ภาคพิเศษ   จ านวนเงิน....................บาท 
    นอกงบประมาณ ระบุแหล่งที่มา............  จ านวนเงิน....................บาท 
 

งบประมาณท่ีใช้จ่ายจริง............................................................. ........................................ 
หมวดค่าตอบแทนวิทยากร    จ านวนเงิน....................บาท 
หมวดค่าใช้สอย (ค่าอาหารกลางวัน/ค่าอาหารว่าง)  จ านวนเงิน....................บาท 
หมวดค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดท าป้ายไวนิล)  จ านวนเงิน....................บาท 
หมวดค่าใช้สอย (ค่าถ่ายเอกสาร/ค่าจัดท าป้ายไวนิล)  จ านวนเงิน....................บาท 
หมวดค่าวัสดุ อื่นๆ (วัสดุ อื่นๆ ที่ใช้ในโครงการ)   จ านวนเงิน....................บาท 
หมวดค่าใช้สอยอ่ืนๆ (จ้างท่ัวไป)    จ านวนเงิน....................บาท 

 

3. ผลท่ีได้รับจากโครงการ (ต้องให้สอดคล้องวัตถุประสงค์ของโครงการ) 

3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. ผลประเมินโครงการ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผลการประเมิน การบรรลุ 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
     
     
     
     

 
5. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนนิโครงการ 
 5.1 ปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินโครงการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 5.2 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. ภาพกิจกรรม 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
ส านักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส ์98 

ภาคผนวก 
เอกสารประกอบหลักฐานแนบท้ายรายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 
 - บันทึกข้อความโครงการ/โครงการที่ได้รับการอนุมัติ/ก าหนดการโครงการ 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
 - สรุปรายงานผลการประเมินโครงการฯ  
 - แบบฟอร์มประเมินโครงการ 
 - ใบลงชื่อที่เข้าร่วมโครงการ 
 - เอกสารประกอบการด าเนินโครงการ (เช่นเอกสารการบรรยาย/แผ่นพับ/หนังสืออ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง) 
 - หนังสือเชิญวิทยากร 
 
FM-GEAQ-07 แบบฟอร์มรายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการ 
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ผู้จัดท า 
คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
นางสาวสุพัฒตรา ซัง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นำงสำวกฤษณำ อำรีย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นำงสำวณัฐวลัญช์ วังนิล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
นายวรภพ ม่วงมงคล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 



 

คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชิระ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 




