
 

 

กลไกการประกันคุณภาพ 

กระบวนการ วธิีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 

วิเคราะห ์นโยบาย  

พันธกิจ วิสัยทัศน ์ 

และวัตถุประสงค์การดําเนินงาน

ของสถาบัน 

 

1.ประชุมคณะกรรมการการ

ประกันคุณภาพการศึกษาจัดทํา

แผนการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปี

งบประมาณ 

1. มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาเข้าร่วมประชุมครอบคลุม

ทุกพันธกจิ 

 

1. รายงานการประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

  พิจารณา 

จัดทําแผนการ 

ดําเนินงาน ด้านการ 

ประกันคุณภาพ 

ประจําปี 
 

1. จัดทําแผนดําเนินการประกัน

คุณภาพ 

1. มีแผนงานโครงการด้านการ

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันในแผนปฏิบัติการ

ประจําปี 

1. แผนปฏิบัติการประจําปี

งบประมาณ 

2. โครงการในงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

บูรณาการการประกัน 

คุณภาพการศึกษา 

กับพันธกจิหลักของสถาบัน 

 
 
 

1.ถ่ายทอดตัวบ่งชี้ แก่ผูร้ับผิดชอบ

ระดับภาควิชาและงานกลุม่ 

1. ร้อยละ 100 ของตัวบ่งชี้การ

ประกันคุณภาพการศึกษา มี

ผูร้ับผิดชอบ 

2. ร้อยละ 100 ของแผนงาน/

โครงการที่กําหนดในแผนปฏิบัติการ

ประจําป ีสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ และ

เกณฑ์การประกันคุณภาพ 

1. คําสั่งแต่งตั้งผูร้ับผิดชอบตัวบง่ชี้ 

2. ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้อง

ตัวบ่งชี้และแผนงาน/โครงการ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 



 

 

กระบวนการ วธิีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 

ดําเนินการติดตาม ควบคุม

คุณภาพการปฏิบัติงาน 

 

1. จัดทําแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในระดับภาควิชา และ

ฝ่ายประจําปี 

2. แต่งตั้งผู้ควบคุมคุณภาพระดับ

ฝ่าย 

1.มีแผนการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับภาควิชาและ

ระดับฝ่ายประจําปี 

2. ทุกฝ่ายงานมีผู้ควบคุมคุณภาพ ตัว

บ่งชี้ และองค์ประกอบ 

1. ตารางกําหนดการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในประจําปี 

2. คําสั่งแต่งตัง้ผู้ควบคุมคุณภาพ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผู้ควบคุมคุณภาพตัวบ่งชี้ 

 
 
 

จัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 
 
 

 

1.จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับภาควิชา/ฝ่าย รับการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

คณะกรรมการวิทยาลัย 

2. จัดทํารายงานประเมินตนเอง

รับการประเมินประกันคุณภาพ

ภายในสถาบัน 

3.จัดทํารายงานประเมินตนเองรับ

การประเมินคุณภาพภายนอก 

1. มีรายงานประเมินตนเองระดับ

ภาควิชาและฝ่ายสําหรับรับการ

ประเมินภายใน 

2. มีรายงานประเมินตนเองระดับ

ภาควิชาและฝ่ายสําหรับรับการ

ประเมินภายนอก 

1. รายงานประเมินตนเองระดับ

ภาควิชาและฝ่ายสําหรับรับการ

ประเมินภายใน 

2. รายงานประเมินตนเองระดับ

ภาควิชาและฝ่ายสําหรับรับการ

ประเมินภายนอก 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

ผูร้ับผิดชอบตัวบง่ชี้ 

 

รับการประกันคุณภาพภายใน

กลุ่มวิชาและภายในระดับฝ่าย 
 

1. จัดทําโครงการประเมิน

คุณภาพภายใน 

2.แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในระดับกลุ่มวิชา 

และระดับวิทยาลัย 

3. จัดการประเมินคุณภาพภายใน  

 

1.โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในได้รับการอนุมัต ิ

2. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน ครอบคลุมผูร้ับผิดชอบทุก

องค์ประกอบ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3. มีผลการประเมินคุณภาพภายใน

ระดับกลุ่มวิชาและวิทยาลัย 

 

1. โครงการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

3. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในกลุ่มวิชา 

4. รายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในวิทยาลัย 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 



 

 

 

กระบวนการ วธิีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

รับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

1.จัดทําโครงการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

2. ประสานงานขอรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

3. ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงแนวทาง

การรับการดับ 

4. จัดการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 

1. โครงการประเมินคุณภาพภายนอก 

ได้รับการอนุมัติ 

2. หนังสือแจ้งขอรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

3. ร้อยละ 100 ของบุคลากรรับทราบ

กําหนดการรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

4. วิทยาลัยได้รับรองมาตรฐานการ

จัดการศึกษาจาก สกอ. สมศ. 

1. โครงการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

2. คําสั่งแต่งตัง้ผู้ประเมินคุรภพ

ภายใน 

3. แบบประชาสัมพันธ์การรับการ

ประเมินในระบบสารบรรณ 

Electronic 

4. หนังสือรายงานมาตรฐานการจัด

การศึกษาจาก สกอ. สมศ. 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

 

 

 

 

 

จัดทําแผนการพัฒนาตนเอง 

 

 

1.สรุปผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากการรับการ

ประเมินคุณภาพภายในของต้น

สังกัด และการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

2. ประชุมคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา วิเคราะห์

แนวทางการพัฒนา 

3. จัดทําแผนการพัฒนาตนเอง

ประจําปีการศึกษา 

1. ทุกฝ่ายงานมีแผนการพัฒนา

ตนเอง ในการจัดทําแผนการ

ดําเนินการในปีการศึกษาต่อไป 

1. แผนการพัฒนาตนเอง คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 

 



 

 

 

กระบวนการ วธิีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดความสําเร็จ/เกณฑ์ บันทึกมาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ 

 

 

สรุปผลการดําเนินงานประจําปี  

และจัดทําฐานข้อมูล 

 

 

1.ประเมินผลการดําเนินการด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

2. จัดทํารายงานสรุปผลการ

ดําเนินงานประจําปี 

3. บันทกึขอ้มูลในฐานข้อมูลการ

ประกันคุณภาพ 

1. ร้อยละ 100 ของบุคลากรมีความ

พึงพอใจในการดําเนินงานในระดับดี

ขึ้นไป 

2. มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ด้านการประกันคุณภาพ 

3. มีข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลที่เป็น

ปัจจุบัน 

1. รายงานผลการดําเนินงาน PR๐๒  

2. รายงานสรุปผลการดําเนินงาน

ประจําปีของวิทยาลัยต่อต้นสังกัด 

3. ฐานข้อมูลการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

งานแผนงาน 

 

 

 

 

 


