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ค ำน ำ 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานี้ จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ของวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  ให้สามารถน า
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติในรูปแบบเดียวกัน 

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

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
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 1 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. วัตถปุระสงค์     
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของประกันคุณภาพการศึกษา ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษา ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน    
2. ขอบเขตของกระบวนการ   
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเริ่ม
ตั้งแต่ ขั้นตอนที่ 1 การวางระบบคุณภาพ ประกอบด้วย 6 กิจกรรม 1) จัดท านโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน 3) ประชุมก าหนด
แนวทาง/แผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 4) 
ประชุมชี้แจงการด าเนินงาน และก าหนดแนวทางการผลักดันการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 5) 
จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ขั้นตอนที่ 2 การควบคุมคุณภาพ ประกอบด้วย 6 
กิจกรรม 1) ส่งบุคลากรเข้าอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 2) ส่งบุคลากรเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และการเตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบตัวบ่งชี้ 3) ส่งบุคลากรเข้าสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร และระดับคณะ 4) เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา 5 ) ส่ง
บุคลากรเข้าประชุมคณะกรรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 6) ติดตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) ของวิทยาลัย 
ขั้นตอนที่ 3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพ ประกอบด้วย 4 กิจกรรม 1) ติตตามผลการด าเนินงาน
ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement  Plan) 
ทุกระดับ ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 2) สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement  Plan) 3) สรุปและรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) ต่อ (คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยฯ) เพ่ือพิจารณา 4) แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการฯ
ต่อหน่วยงานเพ่ือด าเนินการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินคุณภาพ และขั้นตอนที่ 5 การพัฒนาคุณภาพ ประกอบด้วย 11 กิจกรรม 1) 
ก าหนดระบบการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาลัย 2) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 3) จัดท ารายงานการประเมินตนเอง และบันทึก
ข้อมูลในระบบ  CHE  QA Online 4) จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาลัย 5) 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement Plan) 6)สรุปผลการตรวจประเมินและแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ระดับหลักสูตร และระดับหน่วยวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 7) จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 8) ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด ภายใน 120 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา ในระบบ CHE QA Online 
 
 



 

 2 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. นิยามศัพท์เฉพาะ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น

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

 การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การมีระบบและ
กลไกในการควบคุมตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานในแต่ละองค์ประกอบคุ ณภาพ 
ตามรายการตรวจสอบ (Audit checklist) และตัวบ่งชี้คุณภาพ (Quality indicators) ที่ก าหนดเพ่ือ
เป็นหลักประกันแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนได้มั่นใจว่าสถานศึกษาแห่งนั้นสามารถ  
ให้ผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

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

ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก  ( External Quality Assurance)  ห ม า ย ถึ ง  
การติดตามตรวจสอบและการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  
โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) หรือบุคคลหรือหน่วยงาน
ภายนอกที่ สมศ. รับรองเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา 

อธิการบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
คณบด ีหมายถึง คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
หน่วยงาน หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
วิทยาลัย หมายถึง วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
คณะกรรมการอ านวยการ หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 
สภาการพยาบาล หมายถึง องค์กรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาล

และผดุงครรภ์ 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง ที่ประชุมองค์การหรือสถานที่ประชุมของสถาบันอุดมศึกษาที่

ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย อธิการบดี ตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
ตัวแทนคณาจารย์ มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูงหลายวิชา หรือหลาย
กลุ่มสาขาวิชา เพ่ือให้ประกาศนียบัตรอนุปริญญา ปริญญา และประกาศนียบัตรบัณฑิตแก่ผู้ส าเร็จ
การศึกษา รวมถึงด าเนินการด้านการบริหาร ด าเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และ
ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมของชาติ  

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) หมายถึง ที่ประชุม, องค์การหรือสถานที่ประชุม 
ของ สถาบันอุดมศึกษาที่ประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดีคณะ วิทยาลัย ผู้อ านวยการ
วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาในด้านการบริหาร ด า เนินการจัดการเรียน
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การสอน ด าเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ
ชาติ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ 
ประกอบด้วย อธิกาบดี เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็น
รองประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการวิทยาลัย ผู้อ านวยการ
สถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการศูนย์ ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน เป็นกรรมการและเลขานุการ ส่วนงานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรม การด าเนินงาน ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ เป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ รอง
คณบดี รองผู้อ านวยการ ผู้อ านวยการกอง เป็นกรรมการ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็นกรรมการ หัวหน้าส่วน
งานประกันคุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและเลขานุการ และบุคลากรส่วนงานประกัน
คุณภาพและการจัดการความรู้ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง คณะกรรมการอ านวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
เป็นประธานกรรมการเครือข่าย ผู้บริหารที่รับผิดชอบงานด้านประกันคุณภาพใน ระดับคณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ส านัก ศูนย์กอง เป็นกรรมการเครือข่าย และผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน เป็นกรรมการ
และเลขานุการเครือข่าย คณะอนุกรรมการเครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย รอง
อธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานอนุกรรมการเครือข่าย ผู้อ านวยการกอง
นโยบายและแผน เป็นรองประธานอนุกรรมการเครือข่าย บุคลากรผู้รับผิดชอบแผนงานและงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ หรือหน่วยงานเทียบเท่าเป็น
อนุกรรมการเครือข่าย และส่วนงานบริหารงานทั่วไป เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
  

ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(1) สภามหาวิทยาลัย 
 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 
ระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร ระดับระดับหน่วยงาน และระดับมหาวิทยาลัย 

(2) คณะกรรมการอ านวยการ
วิทยาลัย 

1. รับทราบผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
ระดับวิทยาลัยฯ 
2. พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดับหลักสูตร ระดับระดับวิทยาลัย 

(3) คณบดี 1. ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

(4) หลักสูตร 1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหลักสูตร ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบ
เอกสารและการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA 
Online รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร 

(5) วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ 

1. จัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาใน ระดับหน่วยงาน ตลอดจน เอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงานการประเมินตนเองในรูปแบบเอกสาร
และการจัดท ารายงานประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online 
รวมถึงจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับ วิทยาลัย 
2. ประสานงานการจัดส่งรายงานผ่านระบบ CHE QA Online และ
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์ และหน่วยงานเทียบเท่า 

(6) คณะกรรมการเครือข่าย
แผนงานและประกันคุณภาพ 

1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการ/ปัญหา และวิธีการแก้ไขการท างาน
ด้านแผนงานและประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการ เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแผนงาน 
งบประมาณ ประกันคุณภาพ และการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการบูรณาการความร่วมมือ 
เพื่อสร้างความเข้มแข็งร่วมกัน  
4. งานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอ านวยการ
เครือข่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 
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ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
(7) คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา  
 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา และให้ความ
เห็นชอบแผนการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยฯ 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาด้านการประกันคุณภาพและการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองของวิทยาลัยฯ 
3. ประสานงานจัดท า รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน รวบรวมข้อมูลส่วนกลางตามตัวบ่งชี้เพื่อการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่างๆ เพื่อ
สนับสนุนการจัดท ารายงานประจ าปีเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยฯ และประสานงานการจัดส่งรายงานประจ าปี 
4. จัดท า และรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยฯ
เพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
5. อ่ืนๆตามได้รับมอบหมาย 

(9) เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 1. ด าเนินงานการประกันคุณภาพ และเขียนรายงานการประเมินตนเอง  
2. ประสานงานและผลักดันการด าเนินงานการประกันคุณภาพ  
ระดับวิทยาลัย 
3. ติดตาม ตรวจสอบและยืนยันผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
ระดับวิทยาลัย 
4 .  รวบรวมข้อมู ลด้ านการประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน  
รวมทั้งเอกสาร/หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองในรูปแบบเอกสารและรายงานการประเมินตนเอง
ผ่านระบบ CHE QA Online รวมถึงการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานประเมินคุณภาพการศึกษาระดับวิทยาลัย 
5. ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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5. ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 5.1 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ/ผู้รับบริการ/ 
ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ 

ผู้ส่งมอบ : อว. มหาวิทยาลยัปฏิบัตติามประกาศหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคณุภาพ 

ผู้รับบริการ : คณะ/วิทยาลัย 1.ความรู้ความเข้าใจ ด้านการการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
2.ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
3.หลักสูตรได้รับการขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพื่อการ
เผยแพร่ (Thai Qualifications Register : TQR) 

ผู้มีส่วนได้/ส่วนเสีย : มหาวิทยาลัย/อว. มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานและมีคุณภาพการศึกษา
เป็นไปตามที่ อว. ก าหนด 

คู่ความร่วมมือ : เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติการประกันคณุภาพ
การศึกษา 

 
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)  เ กณฑ ์ม าต ร ฐ านหล ัก ส ูต ร  ร ะด ับ อ ุด มศ ึกษ า  พ . ศ .  2 548  ส า น ัก ง าน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
9) มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษา ส านักงาน 

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

2557 
11) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 
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 

คุณภาพของมหาวิทยาลัย คณะ/
วิทยาลัย และหลักสูตร ไดม้าตรฐาน
ตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 

     

ระบบและกลไกในการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

     

ปฏิทินการปฏิบตัิงานการประกัน
คุณภาพ 

     

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

 

FM-WM-03 
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 7.1.2 ผังกระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (Quality Work Procedure :QWP)  (ใหม่)  

 
 
 

FM-WM-03 
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7.2 วิธกีารปฏิบัติงานทีม่คีุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 
   

 
 

 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าจ ากัดความ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา นั้น หรือหน่วยงานตน้สังกัดทีม่ีเจ้าหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.เข้าร่วมประชุมการด าเนนิงาน 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

พ.ค.-มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม 

2. จัดท านโยบายการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน 

พ.ค.-มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน 

3.แต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ 

มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ค าสั่งแต่งตัง้
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ 

4.จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5.ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกัน
คุณภาพ และก าหนดผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี ้

มิ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม 

6. เขียนรายงานการประเมินตนเอง 
- ระดับหลักสูตร  
- ระดับคณะ  

 
มิ.ย.-ก.ค. 
ก.ค.-ส.ค. 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

เล่มเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 

7.จัดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
- ระดับหลักสูตร  
- ระดับคณะ 

 
 

ก.ค. 
ส.ค. 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

บันทึกข้อความขออนุมัติ
โครงการ 

8.จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
ในระบบ CHE QA Online 

ส.ค.-ก.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

ข้อมูลในระบบ CHE QA 
Online 

9.จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ 
Improvement Plan  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 

ต.ค.-พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

แผนพัฒนาคุณภาพ 
Improvement Plan  
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วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ค าจ ากัดความ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง การประเมินคณุภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดส าหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา นั้น หรือหน่วยงานตน้สังกัดทีม่ีเจ้าหน้าที่
ก ากับดูแลสถานศึกษา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 
2 

10.น าผลการตรวจประเมินและ
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement 
Plan ระดับหลักสูตร/ระดบัคณะ  
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการอ านวยการ เพื่อ
พิจารณา 

ต.ค.-พ.ย. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ 

11.รายงานผลการด าเนนิงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement 
Plan ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2  
เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการอ านวยการเพื่อ
พิจารณา 

ภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 

 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
อ านวยการ 

12.ส่งรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ Improvement 
Plan ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ให้กอง
นโยบายและแผน 

ภาคการศึกษาที่ 
1 และ 2 

 

ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

บันทึกข้อความ 

13.จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็น
รายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ธ.ค. ฝ่ายแผนงานและ
ประกันคุณภาพ 

รายงานประจ าป ี
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7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
รหัส ชื่อแบบฟอร์ม 

FM - IQA - 01 แบบฟอร์มเขียนรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  

FM – IQA - 02 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
FM - IQA - 03 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 

plan) ระดับหลักสูตร 
FM - IQA - 04 แบบฟอร์มเขียนรายงานการประเมินตนเองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 
FM - IQA - 05 แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

FM - IQA - 06 แบบฟอร์มรายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ ( Improvement 
Plan) ระดับคณะ 

FM - IQA - 07 รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน 
 

   
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
  1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3) ปฏิทินการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 
    
8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 คะแนนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 3.10 

ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4.45  
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9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษานั้น มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ ดังนี้ 
 
 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ผู้ก ากับ 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

ตุลาคม ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 
2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

ธันวาคม, 
มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผล
การด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
กระบวนการ 

มีนาคม, 
กันยายน 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการ
ด าเนินงาน 

ตุลาคมของปี
ถัดไป 

ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 

รองคณบดีฝ่าย
แผนงานและประกัน

คุณภาพ 

หมายเหตุ การระบุระยะเวลาในการด าเนินการให้ระบุเดือนที่ด าเนินการ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

หนังสืออนุมัติกระบวนการปฏิบัติงาน 
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หนังสือรับรองกระบวนการปฏิบัติงาน 

 
     ข้าพเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงาน
และประกันคุณภาพ ได้พิจารณาและเห็นชอบกับกระบวนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ในฐานะผู้บังคับบัญชาและดูแลของฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัย
พยาบาลและสุขภาพ 
 
 โดยยินยอมให้ฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ น า
กระบวนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในหน่วยงานตั้งแต่วันที่ 30 เดือน 
ธันวาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป   
 

          ให้ไว้  ณ  วันที่ 30 ธันวาคม 2564 
      
          
         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ อรรถารส 

                                                              (รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ) 
                

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
ที่เป็นรายงานการประเมินตนเอง  

(Self Assessment Report : SAR) 
ประจ าปีการศึกษา ................ 

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

 
หลักสูตร................................................................... 
คณะ/วิทยาลัย....................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
 
 
 
 
 

รายงาน ณ วันที่ ............................................................. 

FM-IQA-01 



 

 21 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
บทสรุปผู้บริหาร  
ค าน า  
สารบัญ  
บทน า  

ชื่อหลักสูตร  
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร  

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
รหัสหลักสูตร  
วัตถุประสงค์หลักสูตร  
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร  

    รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  

    รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
รายชื่ออาจารย์ประจ า  
สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้  1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

หมวดที่ 2 อาจารย์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์  
    ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์  
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต  

ข้อมูลนักศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา  

    ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  
    ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

ข้อมูลนักศึกษาและจ านวนที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี และจ านวนที่ส าเร็จการศึกษา  
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  



 

 22 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สารบัญ (ตอ่) 
  

เรื่อง หน้า 
หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร   
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน  
    ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
    การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ  

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา  
คุณภาพของการสอน  

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม  
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนที่ส่งผลต่อผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร  
การบริหารหลักสูตร  

    ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน  

สรุปผลการประเมินหลักสูตร  
การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา  
การประเมินจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)  

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน  
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน  

หมวดที่ 8 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร  
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา  
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
แผนปฏิบัติการ  

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  
    ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
    ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่น และแนวทางเสริม และจุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ  
ภาคผนวก  

รายการข้อมูลพื้นฐาน (common data set)  



 

 23 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตร…………………………………………… 
ประจ าปีการศึกษา ......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร................................................................... 
คณะ/วิทยาลัย....................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

FM-IQA-02 



 

 24 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สารบัญ  
  

เรื่อง หน้า 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
ส่วนที่ 1 บทน า  
ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร  
ส่วนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ตารางที่ 1 ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้  
ตารางที่ 2 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
ภาคผนวก  
ก าหนดการตรวจประเมิน  
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
ภาพประกอบ  

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 25 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM-IQA-03 



 

 26 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self-Assessment Report : SAR) 

 

............................................ 

( ชื่อหน่วยงาน ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ประจ าปีการศึกษา...............  
( ............................................................ ) 

รายงาน ณ  วันที่ .......................................... 

 

FM-IQA-04 



 

 27 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

สารบัญ 
 

  เรื่อง หน้า 
 บทสรุปผูบ้ริหาร  
 ค าน า  
 สารบัญ  

ส่วนที ่1 บริบทหน่วยงาน ............................................................................................  
  ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัตคิวามเป็นมาโดยย่อ...........................................  
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายและวัตถุประสงค์......  
  โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร....................................................  
  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร กรรมการประจ าหน่วยงานชุดปัจจุบัน..........  
  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน.....................................................................   
  จ านวนนักศึกษาปัจจบุัน..................................................................................   
  จ านวนอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุวิชาการ……………………………………………  
  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณและอาคารสถานที่............................   
  เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของหน่วยงาน........................................  

ส่วนที่ 2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา/ผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ ปีการศึกษา ............................................ 

 

ส่วนที ่ 3 ผลการปฏิบัตงิานตามแผนปฏบิัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .........  
ส่วนที ่ 4 รายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏสวนสุนันทา……………………………………………………………….. 
 

 องค์ประกอบที่  1  การผลิตบณัฑิต……………………………….………………..……  
  ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม..........................................  
  ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก..................................  
  ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ...........................  
  ตัวบ่งชี้ 1.4 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการบริการแก่ผู้เรียน…………..........  
 องค์ประกอบที่  2  การวิจัย……………………………………….……..………………..  
 ตัวบ่งชี้ 2.1 เงินสนับสนนุงานวจิัยและงานสรา้งสรรค์  
  ตัวบ่งชี้ 2.2 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย..............................  
  ตัวบ่งชี้ 2.3 การวิจัยและนวัตกรรม.................................................................  
 องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ…………………………………………….…..  
  ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวชิาการแก่สังคม..........................................................  
 องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม…………………………...  
  ตัวบ่งชี้ 4.1 ศิลปวัฒนธรรม ความเป็นไทย และเอกลักษณ์ของคณะ.................  
 องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ.......................................................  
  ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม

สถาบัน และอัตลักษณ์ของคณะ.............................................................. 
 

  ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ.......................  
ส่วนที่ 5 รายงานผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา...............................  

  รายงานการก ากับมาตรฐาน....................................................................   



 

 28 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

  เรื่อง หน้า 
  การรายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา.......................  
  ระบบประกันคุณภาพการศึกษา.......................................................................  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 1..............  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 2.............  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 3.............  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 4.............  
  รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานที่ 5.............  

ส่วนที่  6 สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ..................................................   
 ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ..............  
 ตารางที่ ส.2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ..............................  

ส่วนที่ 7 ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data set) ประจ าปีการศึกษา............................  
 ภาคผนวก  
 ภาคผนวก ก สรุปผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........  
 ภาคผนวก ข ค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดบัคณะ/วิทยาลยั......  
 ภาคผนวก ค ประมวลภาพกิจกรรม.....................................................................  
 ผู้จัดท ารายงาน....................................................................................................  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 29 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย....................................................... 
ประจ าปีการศึกษา ......................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

FM-IQA-05 



 

 30 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

เรื่อง หน้า 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
2.รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  
3.แบบตรวจสอบหัวข้อในรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
4. สรุปข้อมูลพื้นฐานของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
5.แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
6.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
     6.1 สรุปผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ  
     6.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในตามองค์ประกอบคุณภาพ  
     6.3 ผลการประเมินเชิงคุณภาพ  
ภาคผนวก  
ภาคผนวก ก ก าหนดการตรวจประเมิน  
ภาคผนวก ข ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงาน  
ภาคผนวก ค ภาพประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 31 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FM-IQA-06 



 

 32 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะผู้จัดท า 

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
1. นางสาววรรณรัตน์ ทองคันทา   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
2. นางสาวอญัชา แดงทองด ี   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 



 

 

คู่มอืการปฏบิัติงาน (Work Manual) 

Suan Sunandha Rajabhat University 

1 ถนนอู่ทองนอก  แขวงวชริะ  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300 


