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บทคัดย่ อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนดให้ สถาบันต้ องมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ ได้ แก่ ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ ประกอบครอบคลุม พันธกิ จของสถาบันอุดมศึ กษา ได้ แก่ การบริ หารจัดการ ภารกิ จหลัก การ
ประกันคุณภาพภายใน สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน ได้ ตระหนักถึงความสาคัญของระบบประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้ พัฒนา
ระบบ กลไก กระบวนการ และนโยบายคุณภาพ ให้ สอดคล้ องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และดาเนิ นการ
มาตั้งแต่ ปีการศึกษา 2548 โดยนาระบบและกลไกในงานประกันคุณภาพการศึกษามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ ต่อการบริ หารงาน และการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต รวมทั้งการผลักดันให้ มี พัฒนาการดาเนิ นงานตามผลการประเมินคุณภาพภายในที่เป็ นจุดอ่ อน หรื อแนวทางพัฒนาตามผล
การประเมิ นตนเอง จากวิ ธีก ารศึ ก ษาตนเองและการประเมิ นตนเอง นาไปสู่ คุ ณภาพการบริ หารจั ดการของสานั ก และภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย
คาหลัก: 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. บทนา
การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน เป็ นภารกิ จของ
สถาบันอุดมศึกษาตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ซึ่ งหน่ วยงานต้องสร้ าง
ระบบและกลไกในการควบคุ ม ตรวจสอบ ประเมิ น และพัฒนาการ
ดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็ นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนดโดยหน่ วยงานและหน่ วยงานต้นสังกัด
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสาเร็ จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุ งอย่าง
ต่ อเนื่ อง และมี นวัตกรรมที่ เป็ นแบบอย่างที่ ดี การประกันคุ ณภาพ
การศึกษาภายในถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการการบริ หารการศึกษา
ที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง โดยมี การสร้ างจิ ตสานึ กให้เห็ นว่าเป็ น
ความรับผิดชอบร่ วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
เพื่อเป็ นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มนั่ ใจได้ว่าหน่ วยงานสามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การด้า นการประกัน คุ ณ ภาพของส านัก
ส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน เป็ นไปอย่างมี ประสิ ทธิ ภาพตาม
ระดับคุณภาพตามที่มาตรฐานกาหนด จึ งมี การวางระบบและกลไก
ในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลการดาเนินงานประกันคุณภาพ
รวมไปถึงการนาผลจากรายงานการตรวจประเมินคุณภาพไปปรับปรุ ง
พัฒนางานอย่างต่อเนื่ องเป็ นไปตามพันธกิจของสานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบียน
บทความนี้ ได้นาเสนอแนวทางการดาเนิ นการประกันคุ ณภาพ
ของส านัก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น ซึ่ งเป็ นแนวทางการ
ดาเนิ นการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่ องและเป็ นระบบสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีร าชมงคลพระนคร โดยการ
บริ หารจัดการที่ประกันคุณภาพสถานศึกษา บนพื้นฐานปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอเพียงคื อ พอประมาณ มี เ หตุ ผลและภูมิ ก ันที่ ดี ภายใต้
เงื่อนไข 2 เงื่อนไข คือ เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)
และเงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุ จริ ต ขยัน อดทน แบ่งปั น)

วิธีการดาเนินงาน
ส านั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น ได้ ต ระหนั ก ถึ ง
ความส าคัญ ของการประกัน คุ ณ ภาพ ซึ่ งเป็ นปั จ จัย ส าคัญ ในการ
ส่ ง เสริ มและพัฒ นาการปฏิ บ ัติ ง านของหน่ ว ยงาน จึ ง ได้ก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. ก าหนดภารกิ จของบุ คลากรในสานักส่ งเสริ ม วิ ชาการและ
งานทะเบียน

2. ก าหนดกิ จ กรรมในการพัฒ นาบุ ค ลากรในส านัก ส่ ง เสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
3. กาหนดให้มีการจัดหาเทคโนโลยีมาใช้ในงานบริ การต่าง ๆ
4. กาหนดให้จดั ทาระบบฐานข้อมูลในงานบริ การทุกประเภท
5. กาหนดให้มีการพัฒนาตัวชี้ วดั ในการประเมินคุณภาพภายใน
6. กาหนดให้มีการประเมินตัวชี้ วดั ในการประเมินคุณภาพภายใน
- แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสานัก
ส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
- ให้มีการประเมินการทางานของบุคลากร
- ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ วมมื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้อ มู ล และ
ข้อคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึ กษาระหว่าง
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียนและหน่วยงานอื่น
- พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรู ป
ของแผนงานให้ชดั เจน
- กาหนดอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
และได้พฒั นาระบบการประกันคุณภาพ ดังนี้

รู ปที่ 1 ระบบประกันคุณภาพ
ขั้นตอนการจัดการระบบประกันคุณภาพภายใน (IQA)
ขั้น ตอนที่ 1 การวิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ หน่ ว ยงานจะต้อ งมี ก าร
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ โ ดยวิ เ คราะห์ จ ากปั จ จัย ภายนอก และปั จ จัย
ภายใน ส าหรั บ การวิ เ คราะห์ ปั จ จัย ภายนอก ท าให้ ท ราบว่ า ปั จ จัย
ด้านสังคม วัฒนธรรม การจัดการศึกษา การแข่งขัน กฎหมาย พ.ร.บ.
มีผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในแง่บวกหรื อลบ ถ้าเป็ นแง่บวกถื อ
เป็ นโอกาสที่ ดี แต่ถ้าเป็ นลบถื อเป็ นภัยคุกคามหรื ออุปสรรคในการ
ท างาน หลังจากนั้น วิ เ คราะห์ ปั จจัยภายในเพื่ อให้ พบจุ ดแข็ง หรื อ
จุดอ่อนของสถานศึกษาเพื่อเตรี ยมหาแนวทางพิจารณาถ้าเป็ นโอกาส
และจุดแข็งจะได้เ ร่ งดาเนิ น การ แต่ถ้าเป็ นจุดอ่อนจะต้องรี บ จัด ท า
แผนพัฒนา
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ขั้น ตอนที่ 2 การจัด ท าวิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ เป้ า หมาย แผนกลยุท ธ์
เพื่อให้ ทราบแนวทางในการพัฒนาและทิ ศทางการดาเนิ นการของ
ส านัก ว่ า จะมี ทิ ศ ทางไปในทางใด และจะต้อ งปรั บ บทบาทของ
หน่วยงาน โดยมีวิสยั ทัศน์ ดังนี้
“เป็ นหน่ ว ยงานส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น และพัฒ นาวิ ช าการและ
งานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
ขั้นตอนที่ 3 กาหนดนโยบายคุณภาพของสานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบี ยน ได้ก าหนดนโยบายเพื่อเป็ นการแสดงความมุ่ ง มั่น ว่ า
สานักได้ให้ความสาคัญด้านงานวิช าการและงานทะเบี ยน มุ่งเน้น
คุ ณภาพอย่างแท้จริ ง เพื่ อประโยชน์ โดยตรงแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร โดยมี
นโยบายคุณภาพของสานัก ดังนี้
“มุ่ ง มั่น พัฒ นาการศึ ก ษาด้า นวิ ช าชี พ ด้ว ยวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเชิ งบูรณาการ เพื่อพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
ตอบสนองความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การสู่มาตรฐานสากล”
ขั้น ตอนที่ 4 จัด ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาระบบคุ ณ ภาพ ส านั ก
ได้แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการพัฒ นาระบบคุ ณ ภาพ รั บ ผิ ด ชอบระบบ
การบริ ห ารคุ ณ ภาพ โดยมี ค ณะท างาน ท าหน้า ที่ อ านวยการด้า น
การจัดทาระบบคุณภาพ สนับสนุน ส่ งเสริ ม ให้คาแนะนาฝึ กอบรม
เพื่ อ ท าให้ ก ารด าเนิ นการจั ด ท าระบบคุ ณ ภาพเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ
ขั้นตอนที่ 5 วิเคราะห์ความต้องการของนักศึกษาสถานประกอบการ
และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) ว่ามีความต้องการในการจัด
การศึกษาหรื อดาเนิ นการกิ จกรรมทางการศึกษาอย่างไร เพราะถื อว่า
กลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็ นผูร้ ับบริ การทางการศึกษา และการที่ทราบความ
ต้องการจะทาให้ สานัก ได้ตอบสนองความต้องการ และความพึง
พอใจของผูร้ ับบริ การอย่างแท้จริ ง และนาข้อมูลนี้ มาวางแผนการจัด
การศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 นาระบบมาตรฐาน 5 ส มาประยุกต์ใช้ เนื่ องจาก 5 ส
เป็ นระบบคุ ณ ภาพขั้น ต้น ที่ เ น้ น เรื่ องของการจัด ระเบี ย บการจัด
สภาพแวดล้อ มที่ ดี ข องหน่ ว ยงาน โดยบุ ค ลากรทุ ก คนมี ส่ ว นร่ วม
ในการพัฒนาหน่วยงาน การจัดทา 5 ส จะทาให้สถานที่ทางานน่ าอยู่
มี ก ารดู แ ลเครื่ องมื ออุ ปกรณ์ มี ก ารบ่งชี้ มี ก ารจัดเก็ บเอกสารเป็ น
ระบบ และมีวิธีการขั้นตอนการทางานชัดเจน การกาหนดกิ จกรรม
ต่าง ๆ จะดาเนินการโดยบุคลากรภายในขององค์กรร่ วมกันจึงถือได้ว่า
เป็ นการบริ หารงานแบบมีส่วนร่ วม และกิจกรรม 5 ส นี้ ทาให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพด้านต่าง ๆ
ขั้น ตอนที่ 7 น าระบบมาตรฐาน ISO 9001 มาประยุก ต์ใ ช้ค วบคุ ม
กระบวนการจัดการศึ ก ษา เนื่ องจากในการจัดการศึ ก ษาการที่ จ ะ

พิจารณาผลลัพธ์ข องการบริ ก ารทางการศึ ก ษาจะต้องพิจารณาจาก
Input → Process → Output → Outcome การน าระบบมาตรฐาน
ISO 9001 มาประยุก ต์ใ ช้ สามารถทวนสอบการท างานได้ และมี
ร่ องรอยของหลั ก ฐานยื น ยัน กิ จ กรรมต่ า งๆ ท าให้ ม ั่ น ใจได้ ว่ า
สถานศึกษาได้ดาเนิ นการภายใต้กลไกคุณภาพอย่างแท้จริ ง
ขั้นตอนที่ 8 มทร.พระนครได้กาหนดมาตรฐาน เกณฑ์การประเมิน
และตัว บ่ ง ชี้ เพื่ อ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานใช้ เ ป็ นการพัฒ นาให้ เ ข้ า สู่
มาตรฐานสากล โดยอิ งมาตรฐานคุ ณภาพของ สกอ. สมศ. และ
ก.พ.ร.
ขั้น ตอนที่ 9 น าผลลัพ ธ์ จ ากการดาเนิ น งานตามเป้ า หมายคุ ณ ภาพ
มาเขียนเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment Report :
SAR)
ขั้นตอนที่ 10 เตรี ยมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เมื่อได้จดั ทา
ระบบคุณภาพและเขียน SAR ตามมาตรฐานที่ได้กาหนด มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในคือ มีการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ซึ่ งถือ
เป็ นการประกันคุ ณภาพภายใน และเป็ นส่ วนหนึ่ งของกระบวนการ
บริ การการศึกษาที่ตอ้ งดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ อง มีการจัดทารายงาน
ประจาปี เสนอต่อต้นสังกัดและเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่ การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ขั้น ตอนที่ 11 เตรี ยมการเพื่อตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายนอก ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ ได้กาหนดให้มีสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) มีฐานะเป็ นองค์กร
มหาชน ทาหน้าที่ ประเมินคุ ณภาพภายนอกของสถานศึ กษาทุกแห่ ง
และน าเสนอผลการประเมิ น ต่ อ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และต่ อ
สาธารณชน
กลไกการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ
ส านั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย น มี ก ลไกในการ
ขับเคลื่ อนระบบการประกันคุณภาพให้ดาเนิ นอยู่ได้ โดยมีมาตรการ
ของการควบคุม ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนิ น งาน
มีการประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้คาปรึ กษา และให้การส่ งเสริ ม
สนับสนุนซึ่ งกันและกัน คือ
1. คณะอนุ ก รรมการกากับดู แลระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา สานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
2. คณะกรรมการบริ หารส านั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงาน
ทะเบียน
3. คณะกรรมการประจาสานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน
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กระบวนการ
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีแผนการดาเนิ นการ
จัดการระบบประกันคุณภาพ ตามแนวคิดของหลักการบริ หารที่ เ ป็ น
กระบวนการครบวงจรควบคุมคุณภาพ ประกอบไปได้ 4 ขั้น ตอน
ได้แก่

รูปที่ 2 PDCA Cycle
1) Plan คื อ การวางแผน โดยการก าหนดเป้ า หมายและ
วัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงาน วิธีการและขั้นตอนที่ จาเป็ น เพื่อให้
การดาเนินการประกันคุณภาพบรรลุเป้ าหมายตามที่กาหนดไว้

รูปที่ 3 การจัดการระบบการประกันคุณภาพภายใน

2) Do คื อ การด าเนิ น การ โดยการปฏิ บ ัติ ง านให้ บ รรลุ ต าม
แผนงานที่ได้กาหนดไว้ การดาเนิ นการต่าง ๆ จะเป็ นไปตามขั้นตอน
หรื อระบบงานที่ ออกแบบหรื อกาหนดไว้ โดยหน่ วยงานนั้น ๆ และ
จะต้ อ งเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล และบัน ทึ ก ข้อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ การ
ปฏิ บ ตั ิ งานไว้ ด้วย เพื่ อใช้เ ป็ นข้อมู ล ในการด าเนิ น งานในขั้น ตอน
ต่อไป
สานักส่ งเสริ มวิชาการและงานทะเบียน มีการจัดทาผังขั้นตอน
การปฏิบตั ิงานการประกันคุณภาพตามกระบวนการขั้นการดาเนิ นงาน
อย่างชัดเจน
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3) Check คื อ ตรวจสอบ โดยการตรวจสอบระบบกลไกของ
การดาเนิ นงาน รวมทั้งผลปฏิ บตั ิ งานว่าได้เป็ นไปตามเป้ าหมายและ
วัตถุประสงค์ที่ได้กาหนดไว้ หรื อไม่ หากมี ปัญหาหรื อจุดอ่อนของ
การดาเนิ นงาน ควรได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการในการ
แก้ไขต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของงาน
4) Act หรื อ Action คื อ การปรั บ ปรุ งการด าเนิ น การอย่ า ง
เหมาะสม หรื อบรรลุเป้ าหมายให้รักษาไว้ โดยทาเป็ นมาตรฐานการ
ทางานหรื อถ้าไม่สาเร็ จ วิเคราะห์กระบวนการหาจุดอ่อน ที่ไม่ได้ตาม
เป้ าหมาย ที่วางไว้ และดาเนิ นการแก้ไข โดยสานักเสริ มวิชาการและ
งานทะเบี ย นจะน าผลการประเมิ น ตนเองจากผลการด าเนิ น งาน
มาจัดทาแผนแนวทางแก้ไข และแผนการพัฒนาส่ งเสริ มปรับปรุ งจาก
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ นคุ ณภาพภายในตาม
มาตรฐาน
ผลการดาเนินงาน
ตัวอย่าง รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน สานักส่ งเสริ ม
วิชาการและงานทะเบียน
องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก
ตัวบ่ งชี้ที่ 2.1 การพัฒนาหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่ งชี้ : กระบวนการ
ผลการดาเนินงาน : ในปี การศึกษา 2561 มีผลการดาเนิ นงาน ดังนี้
เกณฑ์ การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
ตั ว อย่ า ง แผนการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. มีระบบและกลไกการ
พัฒนาหลักสู ตร

2. มีการนาระบบและกลไก
ไปสู่การปฏิบตั ิ/ดาเนินงาน
3. มีการปรับปรุ ง/พัฒนา
กระบวนการดาเนิ นงาน

4. มีผลการปรับปรุ ง
กระบวนการที่เห็นชัดเจน
เป็ นรู ปธรรม

5. มีการนาผลการปรับปรุ ง
มาจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
คุณภาพหลักสู ตร

มีการกาหนดขั้นตอนในการพัฒนาหลักสู ตร และ
กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินการ และนา
ขั้นตอนการดาเนินการแจ้งให้คณะต่างๆ
ดาเนินการ
มีการนาระบบและกลไกในการพัฒนาหลักสู ตรไป
ใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตร โดยในปี การศึกษา
2561 มีหลักสู ตรที่ดาเนินการปรับปรุ ง 9 หลักสู ตร
การเพิ่มขั้นตอนการกากับติดตามอาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร เพื่อให้ การบริ หาร
หลักสู ตร เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และช่วยให้การวาง
แผนการปรับเปลี่ยน อาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร
จากการปรับปรุ งกระบวนการในปี การศึกษา 2560
ขั้นตอนการจัดทา มคอ.2 เพื่อลดปัญหาการใช้เวลา
การเสนหลักสู ตร และทาให้หลักสู ตรผ่านการ
พัฒนาได้ เร็ วขึ้น เพื่อให้ทนั ต่อการเปิ ดใช้
หลักสู ตร
มีการนาขั้นตอนในการปรับปรุ ง การนาเสนอ
หลักสู ตร ผ่านระบบ CHECO มาใช้ในการพัฒนา
หลักสู ตร และมีการจัดทาระบบบัญชี อาจารย์
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
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สรุปผลการวิเคราะห์ จุดเด่ นและจุดที่ควรพัฒนา (ภาพรวม)
จุดเด่น
1. 2. จุดที่ควรพัฒนา
1. การจัดท าแผนบริ ห ารความเสี่ ยงที่ สะท้อนพันธกิ จของ
หน่วยงาน
2. การพัฒนาการเขียน SAR ของหน่วยงาน
ข้อเสนอแนะ
1. การเขียน SAR ในปี การศึกษา 2562 ให้เพิ่มความชัดเจน
เพิ่มข้อมูล และผลการดาเนินการ
2. การเขียนจุดแข็ง และจุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแก้ไข และแผนการพัฒนาส่ งเสริมปรับปรุ งจากข้ อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
เกณฑ์ สกอ. ปี การศึกษา 2561
สานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
แผนพัฒนาปรับปรุง
ข้ อเสนอแนะ แผน / โครงการ /
ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลา
กิจกรรม
1.การจัดทา
1. คาสัง่ แต่งตั้ง
งานบริ หาร ตค.62 - กย.63
คณะกรรมการ
ทัว่ ไป
แผนบริ หาร
การบริ หารความ
ความเสี่ ยงที่
เสี่ ยงและ วาง
สะท้อน
ระบบควบคุม
พันธกิจของ
ภายใน
หน่วยงาน
2. จัดประชุม
พิจารณาความ
เสี่ ยงภายใน
หน่วยงาน
3. จัดทาแผน
บริ หารความเสี่ ยง
4. ดาเนินการ
ติดตามผล
รอบ 6 เดือน และ
12 เดือน
1. การ
โครงการพัฒนา
สานักงาน
มีค.63
ระบบงาน
ผูอ้ านวยการ
พัฒนาการ
คุณภาพภายในปี
เขียน SAR
ของหน่วยงาน การศึกษา 2562

ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ ไข
ปัญหา 1 : คู่มือดัชนี ประเมินและเกณฑ์ไม่ชดั เจน ขาดตัวอย่าง
การก าหนดเป้ า หมาย การตี ค วาม การน าเสนอข้อ มู ล ตามเกณฑ์
ไม่ชดั เจน
แนวทางแก้ไข : ดาเนินการจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ยวกับ ระบบการประกัน คุ ณภาพ และการเขี ยนคู่ มือการประเมิ น
ตนเอง รายงานการประเมิ น ตนเอง และรายงานผลการประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายใน
ปัญหา 2 : ขาดความต่อเนื่องของผูป้ ฏิบตั ิ บุคลากรทุกคนไม่ได้
เข้ามามีส่วนร่ วม การเก็บข้อมูลเป็ นภาระของบุคลากรคนใดคนหนึ่ง
แนวทางแก้ ไข : หน่ วยงานควรส่ งเสริ ม ให้ บุค ลากรทุ ก คนมี
ความรู้ ความเข้าใจในระบบประกันคุณภาพ และมีส่วนร่ วมในระบบ
ประกันคุณภาพทุกคน กาหนดกระบวนการทางาน ความรับผิดชอบ
ของผูจ้ ดั เก็บข้อมูล และระบุจุดที่จดั เก็บข้อมูลให้ชดั เจน แล้วเขียนไว้
เป็ นเอกสารคู่มือในการปฏิ บตั ิงาน ใครจะมาทาก็ได้ ทุกคนสามารถ
ทาแทนกันได้ท้งั หมด

สรุป
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็ นภารกิจของหน่ วยงาน
เพื่อให้การดาเนิ นการด้านประกันคุณภาพของสานักส่ งเสริ มวิชาการ
และงานทะเบี ยนเป็ นไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ ต้องมี ก ารวางระบบ
กลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ผล และนาผลจากรายงาน
การประเมินตนเองไปปรับปรุ งพัฒนาการดาเนิ นงานอย่างต่อเนื่อง
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