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บทคดัย่อ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดให้สถาบันต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบครอบคลุม พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ การบริหารจัดการ ภารกิจหลัก การ
ประกันคุณภาพภายใน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้พัฒนา
ระบบ กลไก กระบวนการ และนโยบายคุณภาพ ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และด าเนินการ
มาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 โดยน าระบบและกลไกในงานประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน และการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต รวมท้ังการผลักดันให้มีพัฒนาการด าเนินงานตามผลการประเมินคุณภาพภายในท่ีเป็นจุดอ่อน หรือแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมินตนเอง จากวิธีการศึกษาตนเองและการประเมินตนเอง น าไปสู่คุณภาพการบริหารจัดการของส านัก และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  

ค าหลัก: สถาบันอุดมศึกษา, การประกันคุณภาพการศึกษา, การประเมินคุณภาพ, วิธีการศึกษาตนเอง, การประเมินตนเอง 
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Abstract 
The Office of the Higher Education Commission (OHEC) requires institution of education to have Quality Assurance in education (QA) 
within 3 levels: curriculum level, faculty level and institutional level, with components are covering the mission of institution of education 
for management internal quality assurance.  The Office of Academic Promotion and Registration (OAR) recognize the importance of the 
Quality Assurance in education system.  Therefore, OAR has developed a system, mechanism, process and quality policy in accordance 
with the policy of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon and operated since the 2005 academic year. By leading the system 
and mechanism of Quality Assurance in Education to be used to benefit the administration and graduate quality development.  Moreover 
besides, including the impulsion to develop operations based on the report of internal quality assessments that are weaknesses or 
development guidelines based on self-assessment report by Self Study and Self Assessment for leading to the quality of the Office of 
Academic Promotion and Registration and the overview of the university. 
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1. บทน า 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เ ป็นภารกิ จของ
สถาบนัอุดมศึกษาตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 ซ่ึงหน่วยงานต้องสร้าง
ระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพฒันาการ
ด าเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค ์และระดบั
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยหน่วยงานและหน่วยงานตน้สังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง มีการวดัผลส าเร็จของการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกนัคุณภาพต่อหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอยา่ง
ต่อเน่ือง และมีนวตักรรมท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี   การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการการบริหารการศึกษา
ท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็น
ความรับผิดชอบร่วมกนัของทุกคนในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี
เพื่อเป็นหลกัประกนัแก่สาธารณชนให้มัน่ใจได้ว่าหน่วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
  
 เ พ่ือให้การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพของส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตาม
ระดบัคุณภาพตามท่ีมาตรฐานก าหนด จึงมีการวางระบบและกลไก 
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการด าเนินงานประกนัคุณภาพ 
รวมไปถึงการน าผลจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุง
พฒันางานอยา่งต่อเน่ืองเป็นไปตามพนัธกิจของส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 บทความน้ีไดน้ าเสนอแนวทางการด าเนินการประกนัคุณภาพ
ของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ซ่ึงเป็นแนวทางการ
ด าเนินการประกนัคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบสอดคลอ้งกบั
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยการ
บริหารจดัการท่ีประกนัคุณภาพสถานศึกษา บนพ้ืนฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงคือ พอประมาณ มีเหตุผลและภูมิกันท่ีดี ภายใต้
เง่ือนไข 2 เง่ือนไข คือ  เง่ือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ  ระมดัระวงั) 
และเง่ือนไขคุณธรรม (ซ่ือสตัย ์ สุจริต  ขยนั  อดทน  แบ่งปัน)  

วธีิการด าเนินงาน 

 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการประกันคุณภาพ ซ่ึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ส่งเสริมและพฒันาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  จึงได้ก  าหนด
นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี 
 1. ก าหนดภารกิจของบุคลากรในส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

 2. ก าหนดกิจกรรมในการพฒันาบุคลากรในส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
 3. ก าหนดให้มีการจดัหาเทคโนโลยมีาใชใ้นงานบริการต่าง ๆ 
 4. ก าหนดให้จดัท าระบบฐานขอ้มูลในงานบริการทุกประเภท 
 5. ก าหนดให้มีการพฒันาตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพภายใน 
 6. ก าหนดให้มีการประเมินตวัช้ีวดัในการประเมินคุณภาพภายใน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของส านกั 
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  - ให้มีการประเมินการท างานของบุคลากร 
- ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลและ
ขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาระหว่าง
ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอ่ืน 

- พฒันาระบบการวางแผนการจดัสรรงบประมาณในรูป
ของแผนงานให้ชดัเจน 

- ก าหนดอตัราก าลงัให้สอดคลอ้งกบัภารกิจ  

 และไดพ้ฒันาระบบการประกนัคุณภาพ ดงัน้ี 

 

รูปที่ 1 ระบบประกนัคุณภาพ 

ขั้นตอนการจัดการระบบประกนัคุณภาพภายใน (IQA) 

ขั้นตอนท่ี 1   การวิเคราะห์สถานการณ์  หน่วยงานจะต้องมีการ
วิเคราะห์สถานการณ์โดยวิเคราะห์จากปัจจัยภายนอก และปัจจยั
ภายใน ส าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ท าให้ทราบว่าปัจจัย 
ดา้นสังคม วฒันธรรม การจดัการศึกษา การแข่งขนั กฎหมาย พ.ร.บ. 
มีผลกระทบต่อการจดัการศึกษาในแง่บวกหรือลบ ถา้เป็นแง่บวกถือ
เป็นโอกาสท่ีดี แต่ถ้าเป็นลบถือเป็นภยัคุกคามหรืออุปสรรคในการ
ท างาน  หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจยัภายในเพ่ือให้พบจุดแข็ง หรือ
จุดอ่อนของสถานศึกษาเพ่ือเตรียมหาแนวทางพิจารณาถา้เป็นโอกาส
และจุดแข็งจะได้เร่งด าเนินการ  แต่ถ้าเป็นจุดอ่อนจะต้องรีบจัดท า
แผนพฒันา 
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ขั้นตอนท่ี 2  การจัดท าวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย แผนกลยุทธ์  
เพ่ือให้ทราบแนวทางในการพฒันาและทิศทางการด าเนินการของ
ส านักว่าจะมีทิศทางไปในทางใด และจะต้องปรับบทบาทของ
หน่วยงาน โดยมีวิสยัทศัน์  ดงัน้ี 

        “เป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาวิชาการและ 
งานทะเบียนดว้ยเทคโนโลยแีละนวตักรรม” 

ขั้นตอนท่ี 3 ก าหนดนโยบายคุณภาพของส านกัส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ได้ก  าหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งมั่นว่า
ส านักได้ให้ความส าคญัด้านงานวิชาการและงานทะเบียน  มุ่งเน้น
คุณภาพอย่างแท้จริง เพ่ือประโยชน์โดยตรงแก่ผูรั้บบริการ โดยมี
นโยบายคุณภาพของส านกั ดงัน้ี 

           “มุ่งมั่นพฒันาการศึกษาด้านวิชาชีพ ด้วยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการ เพ่ือพฒันาก าลงัคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
ตอบสนองความพึงพอใจของผูรั้บบริการสู่มาตรฐานสากล” 

ขั้นตอนท่ี 4   จัดตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  ส านัก 
ได้แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ รับผิดชอบระบบ 
การบริหารคุณภาพ โดยมีคณะท างาน  ท าหน้าท่ีอ  านวยการด้าน  
การจดัท าระบบคุณภาพ สนบัสนุน  ส่งเสริม  ให้ค  าแนะน าฝึกอบรม  
เ พ่ือท าให้การด า เ นินการจัดท าระบบคุณภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนท่ี 5 วิเคราะห์ความตอ้งการของนกัศึกษาสถานประกอบการ
และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders) ว่ามีความตอ้งการในการจดั
การศึกษาหรือด าเนินการกิจกรรมทางการศึกษาอยา่งไร เพราะถือว่า
กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีเป็นผูรั้บบริการทางการศึกษา  และการท่ีทราบความ
ต้องการจะท าให้ส านักได้ตอบสนองความต้องการ  และความพึง
พอใจของผูรั้บบริการอย่างแทจ้ริง และน าขอ้มูลน้ีมาวางแผนการจดั
การศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 6 น าระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้    เน่ืองจาก 5 ส  
เป็นระบบคุณภาพขั้นต้นท่ีเน้นเร่ืองของการจัดระเบียบการจัด
สภาพแวดล้อมท่ีดีของหน่วยงาน โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วม       
ในการพฒันาหน่วยงาน  การจดัท า 5 ส จะท าให้สถานท่ีท างานน่าอยู ่
มีการดูแลเคร่ืองมืออุปกรณ์  มีการบ่งช้ี  มีการจดัเก็บเอกสารเป็น
ระบบ  และมีวิธีการขั้นตอนการท างานชัดเจน การก าหนดกิจกรรม
ต่าง ๆ จะด าเนินการโดยบุคลากรภายในขององคก์รร่วมกนัจึงถือไดว้่า
เป็นการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม และกิจกรรม 5 ส น้ี  ท  าให้เกิดการ
พฒันาคุณภาพดา้นต่าง ๆ 

ขั้นตอนท่ี 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุกต์ใช้ควบคุม
กระบวนการจดัการศึกษา  เน่ืองจากในการจดัการศึกษาการท่ีจะ

พิจารณาผลลัพธ์ของการบริการทางการศึกษาจะต้องพิจารณาจาก 
Input  →  Process → Output → Outcome  การน าระบบมาตรฐาน  
ISO  9001 มาประยุกต์ใช้ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมี
ร่องรอยของหลักฐานยืนย ันกิจกรรมต่างๆ ท าให้มั่นใจได้ว่า
สถานศึกษาไดด้ าเนินการภายใตก้ลไกคุณภาพอยา่งแทจ้ริง 

ขั้นตอนท่ี 8  มทร.พระนครไดก้  าหนดมาตรฐาน  เกณฑก์ารประเมิน 
และตัวบ่ง ช้ี   เ พ่ือให้ทุกหน่วยงานใช้ เ ป็นการพัฒนาให้ เข้า สู่
มาตรฐานสากล  โดยอิงมาตรฐานคุณภาพของ สกอ.  สมศ.  และ 
ก.พ.ร.   

ขั้นตอนท่ี 9  น าผลลัพธ์จากการด าเนินงานตามเป้าหมายคุณภาพ   
มาเขียนเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (Self - Assessment Report : 
SAR)  

ขั้นตอนท่ี 10  เตรียมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  เม่ือได้จดัท า
ระบบคุณภาพและเขียน SAR  ตามมาตรฐานท่ีไดก้  าหนด มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคือ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ซ่ึงถือ
เป็นการประกนัคุณภาพภายใน และเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการ
บริการการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ือง  มีการจดัท ารายงาน
ประจ าปีเสนอต่อตน้สังกดัและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การ
พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

ขั้นตอนท่ี 11  เตรียมการเพ่ือตรวจประเมินคุณภาพภายนอก  ตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  ไดก้  าหนดให้มีส านกังานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็นองคก์ร
มหาชน ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่ง
และน าเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานท่ีเ ก่ียวข้อง และต่อ
สาธารณชน 

กลไกการขับเคล่ือนระบบการประกนัคุณภาพ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีกลไกในการ
ขบัเคล่ือนระบบการประกนัคุณภาพให้ด าเนินอยู่ได ้โดยมีมาตรการ
ของการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน     
มีการประสานงาน แลกเปล่ียนขอ้มูลให้ค  าปรึกษา และให้การส่งเสริม 
สนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั คือ 

1.  คณะอนุกรรมการก ากับดูแลระบบและกลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษา ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2.  คณะกรรมการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3. คณะกรรมการประจ าส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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กระบวนการ 
 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีแผนการด าเนินการ
จดัการระบบประกนัคุณภาพ ตามแนวคิดของหลกัการบริหารท่ีเป็น 
กระบวนการครบวงจรควบคุมคุณภาพ  ประกอบไปได้ 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ 
 

             
รูปที่ 2 PDCA Cycle 

 1) Plan คือ การวางแผน โดยการก าหนดเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ในการด าเนินงาน วิธีการและขั้นตอนท่ีจ าเป็น เพ่ือให้
การด าเนินการประกนัคุณภาพบรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว ้
  

 

                 

                                   
    รูปที่ 3 การจัดการระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 2) Do คือ การด าเนินการ โดยการปฏิบัติงานให้บรรลุตาม
แผนงานท่ีไดก้  าหนดไว ้การด าเนินการต่าง ๆ จะเป็นไปตามขั้นตอน
หรือระบบงานท่ีออกแบบหรือก าหนดไว ้โดยหน่วยงานนั้น ๆ และ
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลและบันทึกข้อมูลท่ีเ ก่ียวข้องกับการ
ปฏิบติังานไว ้ด้วย เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่อไป 
 ส านกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการจดัท าผงัขั้นตอน
การปฏิบติังานการประกนัคุณภาพตามกระบวนการขั้นการด าเนินงาน
อยา่งชดัเจน  
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ตัวอย่าง   แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน       
ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

       

 3) Check คือ ตรวจสอบ โดยการตรวจสอบระบบกลไกของ
การด าเนินงาน รวมทั้งผลปฏิบติังานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและ
วตัถุประสงค์ท่ีได้ก  าหนดไว ้หรือไม่ หากมีปัญหาหรือจุดอ่อนของ
การด าเนินงาน ควรได้มีการคน้หาสาเหตุและวางมาตรการในการ
แกไ้ขต่อไป ทั้งน้ีเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาคุณภาพของงาน 
 4) Act หรือ Action คือ การปรับปรุงการด าเนินการอย่าง
เหมาะสม หรือบรรลุเป้าหมายให้รักษาไว ้โดยท าเป็นมาตรฐานการ
ท างานหรือถา้ไม่ส าเร็จ วิเคราะห์กระบวนการหาจุดอ่อน ท่ีไม่ไดต้าม
เป้าหมาย ท่ีวางไว ้และด าเนินการแกไ้ข โดยส านกัเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจะน าผลการประเมินตนเองจากผลการด าเนินงาน          
มาจดัท าแผนแนวทางแกไ้ข  และแผนการพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตาม
มาตรฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
ตวัอยา่ง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ส านกัส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  
องค์ประกอบที่ 2  ภารกิจหลกั 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1    การพฒันาหลกัสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ  
ผลการด าเนินงาน : ในปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี   

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกการ
พฒันาหลกัสูตร 

มีการก าหนดขั้นตอนในการพฒันาหลกัสูตร และ
ก าหนดผูรั้บผิดชอบในการด าเนินการ  และน า
ขั้นตอนการด าเนินการแจง้ใหค้ณะต่าง  ๆ
ด าเนินการ 

2. มีการน าระบบและกลไก
ไปสู่การปฏิบติั/ด าเนินงาน 

มีการน าระบบและกลไกในการพฒันาหลกัสูตรไป
ใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตร โดยในปีการศึกษา 
2561 มีหลกัสูตรท่ีด าเนินการปรับปรุง 9 หลกัสูตร 

3.  มีการปรับปรุง/พฒันา
กระบวนการด าเนินงาน 

การเพิ่มขั้นตอนการก ากบัติดตามอาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร เพื่อให ้การบริหาร
หลกัสูตร เป็นไปอยา่งต่อเน่ือง และช่วยใหก้ารวาง
แผนการปรับเปล่ียน อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร 

4. มีผลการปรับปรุง
กระบวนการท่ีเห็นชดัเจน
เป็นรูปธรรม 

จากการปรับปรุงกระบวนการในปีการศึกษา 2560 
ขั้นตอนการจดัท า มคอ.2 เพื่อลดปัญหาการใชเ้วลา
การเสนหลกัสูตร และท าใหห้ลกัสูตรผา่นการ
พฒันาได ้   เร็วข้ึน เพื่อใหท้นัต่อการเปิดใช้
หลกัสูตร 

5. มีการน าผลการปรับปรุง
มาจดักิจกรรมเพื่อพฒันา
คุณภาพหลกัสูตร 

มีการน าขั้นตอนในการปรับปรุง การน าเสนอ
หลกัสูตร ผา่นระบบ CHECO มาใชใ้นการพฒันา
หลกัสูตร และมีการจดัท าระบบบญัชี อาจารย์
ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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สรุปผลการวเิคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพฒันา (ภาพรวม) 
จุดเด่น 

1. - 
2. - 

จุดท่ีควรพฒันา 
1. การจดัท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีสะทอ้นพนัธกิจของ

หน่วยงาน 
2. การพฒันาการเขียน SAR ของหน่วยงาน 

ขอ้เสนอแนะ 

1. การเขียน SAR ในปีการศึกษา 2562 ให้เพ่ิมความชดัเจน
เพ่ิมขอ้มูล  และผลการด าเนินการ 

2. การเขียนจุดแขง็ และจุดท่ีควรพฒันา 
 
แนวทางแก้ไข  และแผนการพฒันาส่งเสริมปรับปรุงจากข้อเสนอแนะ 

ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน  
เกณฑ์ สกอ. ปีการศึกษา 2561 

ส านักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียน 

ข้อเสนอแนะ 
แผนพฒันาปรับปรุง 

แผน / โครงการ / 
กจิกรรม 

ผู้รับผดิชอบ ระยะเวลา 

1.การจดัท า

แผนบริหาร

ความเส่ียงท่ี
สะทอ้น      

พนัธกิจของ

หน่วยงาน 
 

1. ค  าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ  
การบริหารความ
เส่ียงและ วาง
ระบบควบคุม
ภายใน 
2. จดัประชุม
พิจารณาความ
เส่ียงภายใน
หน่วยงาน 
3.  จดัท าแผน
บริหารความเส่ียง 
4. ด าเนินการ
ติดตามผล      
รอบ 6 เดือน และ 
12 เดือน 

งานบริหาร
ทัว่ไป 

 ตค.62 - กย.63 

1. การ
พฒันาการ

เขียน SAR 

ของหน่วยงาน 

โครงการพฒันา
ระบบงาน
คุณภาพภายในปี
การศึกษา 2562 

ส านกังาน
ผูอ้  านวยการ 

     มีค.63 

 

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 

 ปัญหา 1 : คู่มือดชันีประเมินและเกณฑไ์ม่ชดัเจน ขาดตวัอยา่ง
การก าหนดเป้าหมาย การตีความ การน าเสนอข้อมูลตามเกณฑ์          
ไม่ชดัเจน 

 แนวทางแก้ไข : ด าเนินการจดัโครงการสร้างความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกับระบบการประกนัคุณภาพ และการเขียนคู่มือการประเมิน
ตนเอง รายงานการประเมินตนเอง และรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

 ปัญหา 2 : ขาดความต่อเน่ืองของผูป้ฏิบติั บุคลากรทุกคนไม่ได้
เขา้มามีส่วนร่วม การเก็บขอ้มูลเป็นภาระของบุคลากรคนใดคนหน่ึง 

 แนวทางแก้ไข : หน่วยงานควรส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนมี
ความรู้ ความเขา้ใจในระบบประกนัคุณภาพ และมีส่วนร่วมในระบบ
ประกนัคุณภาพทุกคน ก าหนดกระบวนการท างาน ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ดัเก็บขอ้มูล และระบุจุดท่ีจดัเก็บขอ้มูลให้ชดัเจน แลว้เขียนไว้
เป็นเอกสารคู่มือในการปฏิบติังาน ใครจะมาท าก็ได้ ทุกคนสามารถ   
ท าแทนกนัไดท้ั้งหมด 

สรุป 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของหน่วยงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการดา้นประกนัคุณภาพของส านกัส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการวางระบบ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผล และน าผลจากรายงาน
การประเมินตนเองไปปรับปรุงพฒันาการด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

เอกสารอ้างองิ 
 [1] งานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภฎัวไลยอลงกรณ์ ข้อมูลจาก 

http://acad.vru.ac.th/ (วนัท่ีสืบคน้ขอ้มูล 15 มกราคม 2563) 
 [2] คู่มือการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2561 ส านกัส่งเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 

  
 
  


