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บทที่ 2
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้วยพระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช้ สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (ทบวง มหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดที่ทาหน้าที่กากับ ดูแลสถาบันอุดมศึกษา
ได้เสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 ได้มีมติเห็นชอบกับ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ซึ่งต่อมา
ได้จัดทาเป็นประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษ า พ .ศ. 2545 เพื่ อใช้ เ ป็ น แนวป ฏิ บั ติ สาระส าคั ญ ของป ระกาศฉบั บ นี้ ระบุ ให้
ทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันอุ ดมศึกษาจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามภารกิจ หลั กของสถาบั น อุดมศึกษาให้ มีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล รวมทั้งให้มีการประเมินผลและ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในหรือโดยหน่วยงานต้น
สั ง กั ด ที่ มี ห น้ า ที่ ก ากั บ ดู แ ลสถาบั น การศึ ก ษาเพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มส าหรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพจาก
ภายนอก รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ
คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา เพื่อกาหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทางวิธีการตรวจสอบและประเมินระบบ
กลไกและประเมิ น ผลการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของแต่ ล ะคณ ะวิ ช าหรื อ
สถาบันอุดมศึกษา
หลังจากการดาเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สานักงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาจึ งได้ ท ากฎกระทรวงว่ าด้ ว ยระบบ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถานศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสาคัญเกี่ยวกับระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยังคงไว้ ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย
ฯ พ.ศ. 2545 ซึ่ ง ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาได้ ถื อ ปฏิ บั ติ ม าอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ต่ อ มาในปี 2533
กระท รวงศึ ก ษ าธิ ก ารได้ ออ ก ก ฎ ห ม าย ว่ า ด้ วย ระบ บ ห ลั ก เก ณ ฑ์ แล ะวิ ธี ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึกษา พ.ศ. 2533 แทนฉบั บเดิม โดยรวมการประกันคุณ ภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุก
ระดั บ ไว้ ในฉบั บ เดี ย วกั น
มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาท าหน้ า ที่
หลัก 2 ประการ คือ 1) วางระเบียบหรือ
ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และ 2) เสนอแนะแนวทาง
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษา โดยนาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปประกั น คุ ณ ภาพภายในประกอบด้ ว ย การประเมิ น คุ ณ ภาพ การติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพและพั ฒ นา
คุณภาพและกาหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งใน
ทุกกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน
1. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
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หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
1.1 ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคานึง
ถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกาหนด
1.2 ผลการปฏิ บั ติงานของคณะวิช าและสถานศึก ษาระดับ อุดมศึกษาตามระบบการประกั น
คุณภาพภายในที่กาหนดไว้
1.3 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพภายในที่ส่งผล
ต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา
2. วิธีการประกันคุณภาพภายใน
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้
2.1 ให้ ค ณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานหรื อ คณะกรรมการที่
รับผิดชอบการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนาบริหารและติดตามการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาจะ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้สานักงานอธิการบดีดาเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยให้นโยบายจัดตั้ง
ฝ่ายงานการประกัน คุ ณ ภาพการศึกษาส านั กงานอธิการบดีขึ้น โดยมีห น้าที่พัฒ นางานการประกันคุณภาพ
การศึกษาสานักงานอธิการบดีที่มีหน่วยงานกองต่าง ๆ ในสังกัดร่วมดาเนินงาน ประกอบด้วย 1. กองกลาง
2. กองนโยบายและแผน 3. กองพัฒนานักศึกษา 4. กองคลัง 5. กองบริหารงานบุคคล
2.2 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใช้
กากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ทั้งนี้สานักงานอธิการบดีดาเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบั ติ
โดยให้นโยบายฝ่ายงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี โดยมีหน้าที่พัฒ นาแนวทางการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณค่าต่องานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีให้ทันสมัยเข้าสู่ยุคดิจิทัล เช่น พัฒนาการดาเนินงาน การกากับ ติดตาม
ด้วยเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสนั บสนุนการบริห ารจัดการองค์การแห่งคุณภาพที่มีเครื่องมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาสนับสนุนการบริหารจัดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน และนาเสนอรายงานต่อ
ผู้บริหารเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาปรับปรุงงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี
2.3 ให้ คณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดาเนินการตามระบบการประกันคุณ ภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ทั้งนี้สานักงานอธิการบดีดาเนินงานสอดคล้อง
กับแนวปฏิบัติโดยให้นโยบายฝ่ายงานการประกันคุ ณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีดาเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย 1. การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 2. การดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา อาทิเช่น 2.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงาน
อธิการบดี 2.2 การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี 2.3 การทบทวนการกาหนด
ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด เกณฑ์มาตรฐานการประเมินสานักงานอธิการบดี 2.4 การจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) 2.5 การจัดประชุมงานการประกันคุณภาพการศึกษา 2.6 การสร้างสรรค์ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อยกระดับ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการจัดการองค์การแห่งการเรียนรู้งานการประกันคุณภาพการศึกษาเชิงบูรณาการ
สานักงานอธิการบดี/องค์การเสมือนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. การกากับ ติดตาม งานการประกันคุณภาพ
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การศึกษาตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด รับการประเมินคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี/เครื่องมื อระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยงาน 4. การพัฒนาปรับปรุงงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี
อาทิเช่น 4.1 การทบทวนผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี (CAR) เพื่อยกระดับการ
จั ด ท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพส านั ก งานอธิการบดี และในส่ ว นของมหาวิท ยาลั ย ที่ เกี่ ย วข้ อง 4.2 การพั ฒ นา
งานวิจัย/บทความวิชาการ/วารสาร/ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศงานการประกันคุณภาพการศึกษาออนไลน์/
นวัตกรรม เป็นต้น
2.4 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
(1) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
(2) คณาจารย์ และระบบการพัฒนาคณาจารย์
(3) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(4) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น
(5) อุปกรณ์การศึกษา
(6) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริหารการศึกษา
(7) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักศึกษา
(8) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ทั้งนี้ ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาตามที่เห็ น สมควร โดยให้ ส านั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ มีการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ในการนี้ สานักงานอธิการบดีดาเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยให้นโยบายฝ่ายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีดาเนินงานงานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ประสานงาน
กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ เช่น 1. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (กองบริหารงานบุคคล)
2. การสนับสนุนอุปกรณ์สานักงาน/อุปกรณ์การศึกษา (ฝ่ายงานพัสดุ) 3. แหล่งเรียนรู้งานการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านักงานอธิการบดีเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการระดับหน่วยงานและระดับบุคคล
เป็นต้น
3. การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา
ระบบการประกันคุณภาพภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชาและ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทา
รายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่ว ยงานต้นสั งกัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสารณชน โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ และแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ทัง้ นี้ สานักงานอธิการบดีดาเนินงานสอดคล้องกับแนวปฏิบัติโดยให้นโยบายฝ่ายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาส านั กงานอธิการบดีดาเนิ น งานการประกันคุณ ภาพการศึกษาถือเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารจัดการสานักงานอธิการบดีมุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานเป็นไปตามกระบวนการ PDCA และสอดคล้อง
กับเจตนารมณ์ และแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
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พ.ศ. 2545 คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย และคู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี
4. การติดตามตรวจสอบของต้นสังกัด
ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
นั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน
ทั้งนี้ ส านั กงานอธิการบดีดาเนิ น งานสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติโดยให้ นโยบายฝ่ ายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีดาเนินงาน การติดตามตรวจสอบงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานักงานอธิการบดี โดยสานักงานอธิการบดีต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีทุกปี
การศึกษาตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึ กษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545 และระดับมหาวิทยาลั ย โดยประสานการดาเนิน งานให้ งานการประกั น
คุณ ภาพการศึกษาของสานั กงานอธิการบดีขับเคลื่ อนเป็นไปตามที่งานมาตรฐานการศึกษา สานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนระดับมหาวิทยาลัยกาหนด และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษา (CAR) ของสานักงานอธิการบดีเผยแพร่ต่อสาธารณชน เช่น เผยแพร่รายงาน
ผ่านระบบออนไลน์ เป็นต้น
การเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่
2) พ.ศ. 2545 ระบุ ว่า "ให้ ห น่ ว ยงานต้ น สั งกัด และสถานศึกษาจัด ให้ มี ระบบการประกัน คุณ ภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง" ในขณะที่ มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ระบุถึงการประเมินคุณภาพ
ภายนอกไว้ว่า "ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทา
หน้าที่พัฒ นาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา"
จากข้อมูล ข้างต้น จะเห็ น ว่า การประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในเป็นส่ วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาปกติ ที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ มีการ
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่าเสมอ ด้วย
เหตุนี้ ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ (Output / Outcome) ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัด
การศึกษา ดังนั้นความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจาเป็น โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 2557 (สกอ.) หน้า 23
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ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพ จะเห็ น ว่ า เมื่ อ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ก ารด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน แล้ ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอหน่วยงานต้น
สังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการ
ประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน การติดตามตรวจสอบของสังกัดและการประเมินคุณภาพภายนอก โดย
ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (องค์ ก ารมหาชน) หรื อ สมศ. ดั ง นั้ น
สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบัน
ในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ทั้งนี้ ส านั กงานอธิการบดีดาเนิ น งานสอดคล้ องกับแนวปฏิบัติโดยให้ นโยบายฝ่ ายงานการประกัน
คุณ ภาพการศึ ก ษาส านั ก งานอธิก ารบดี ด าเนิ น งานจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment
Report : SAR) สานักงานอธิการบดีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีและเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยทุก
ห้าปีจะต้องรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นสานักงานอธิการบดีจึงจาเป็นต้อง
จัดทารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึกสะท้อนภาพที่แท้จริงของสถาบันในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกระดับมหาวิทยาลัย
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี
นโยบายสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏุริ
สุ นทร์ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้มีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกิดขึ้น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและรายงานพันธกิจให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
ภายในและสนับสนุนภายนอกมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือสาคัญสนับสนุนใน
การบริหารคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้มีการดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จึงได้กาหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อสนองนโยบายการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และการประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
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1. ให้มีการกาหนดองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ของมาตรฐานที่มีคุณภาพการศึกษาตามพันธกิจของ
สานักงานอธิการบดี
2. ให้ มี ก ารประเมิ น (Assessment) คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ทุ ก ปี
การศึกษา เพื่อพัฒ นา ปรับ ปรุงมาตรฐาน สนับสนุนการบริห ารจัดการศึกษาของสานักงานอธิการบดีและ
มหาวิทยาลัย และสร้างความพร้อมที่จะให้มีการตรวจสอบประเมินจากสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อการรับรองคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้สานักงานอธิการบดีได้จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
สานั กงานอธิการบดีขึ้นภายในหน่ วยงาน เพื่อให้ การประสานงาน ดาเนินกิจกรรมงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานอธิการบดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเพิ่มคุณค่าต่อองค์การ
4. ส่ งเสริมและสนับ สนุ นส านักงานอธิการบดีดาเนินงานการประกันคุณ ภาพการศึกษาส านักงาน
อธิการบดีอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่กิจกรรมงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดีที่ได้
ดาเนินการแล้วทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานบนสื่ออิเล็คทรอนิกส์สารสนเทศออนไลน์สอดคล้องยุคดิจิทัล
ตามนโยบายรัฐ บาล เพื่อเป็ น การประชาสัมพั นธ์คุณ ภาพการบริห ารจัดการของส านักงานอธิการบดีสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์การ
5. ส่งเสริมให้สานักงานอธิการบดีและกอง 5 กองในสังกัดและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม
ประเมินคุณภาพการศึกษาของระดับสานักงานอธิการบดีและมหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพ
6. กาหนดแนวทางปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษาเพุ่อเป็นแนวทางเบื้องต้นให้หน่วยงานใน
สังกัดได้นาไปปรับปรุงหรือพัฒนาให้เหมาะสมกับสภาพของหน่วยงาน
7. ให้มีหน่วยงานรับรองงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานอธิการบดีที่ได้ดาเนินงาน
สนับสนุนและการมีส่วนร่วมในงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎหมายกาหนด
ภาพรวมแผนดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
ส านั กงานอธิ การบดี มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ สุ รินทร์ ได้ กาหนดตั ว บ่ งชี้ ส าหรับ การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 จานวน 2 องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งชี้ และดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ด้านการบริหารจัดการองค์การ (จานวน 9 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 ระบบบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.9 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

26
องค์ประกอบที่ 2 ด้านตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย (จานวน 5 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ระดับความสาเร็จของการจัดกิจกรรมการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสานักงาน
อธิการบดี
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 การให้บริการงานที่พักและอาคารสถานที่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการบริการการเงินและการคลังให้มีประสิทธิภาพ
ตารางที่ 1 ภาพรวมแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562
กิจกรรม
1.ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี
2.วางแผนและก าหนดกรอบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน สานักงานอธิการบดี
3. ทบทวน/ปรับ ปรุงองค์ป ระกอบ ตัวบ่ งชี้ และเกณฑ์
การประเมินสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษา และ
รายงานความคืบหน้า และรวบรวมข้อมูลการดาเนินงาน
3. ประชุ ม คณ ะท างานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สานักงานอธิการบดี
4. จั ด ท าและเผยแพร่ ข้ อ มู ล คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาสานักงานอธิการบดี
5. จั ด ท าและด าเนิ น การตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษาสานักงานอธิการบดี
6. เข้าร่วมกลุ่มผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี
7. สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น งานตามเกณฑ์ ก าร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสานักงานอธิการบดี

ช่วงเวลา
ตุลาคม – พฤศจิกายน 2562
ธันวาคม 2562
ธันวาคม 2562
มกราคม 2563
มกราคม 2563
มกราคม 2563-กรกฏาคม 2563
มกราคม 2563-กรกฏาคม 2563
มิถุนายน –กรกฏาคม 2563

แผนปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
(1 มิถุนายน 2562 - 31 พฤษภาคม 2563)
ส านั ก งานอธิก ารบดี ก าหนดแผนปฏิ ทิ น การดาเนิ น งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษาส านั ก งาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562 (1 มิถุนายน 2562-31 พฤษภาคม 2563) โดยการทบทวนสอดคล้อง
กับแผนปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของงานมาตรฐานการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
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ตารางที่ 2 แผนปฏิทินการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาสานักงานอธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการดาเนินงาน

พ.ศ.2562
มิ.ย.

งานการประกันคุณภาพการศึกษา
การวางแผน (Plan)
1. จั ดท าการทบทวนผลการด าเนิน งานการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ส านั ก งานอธิ ก ารบดี ส่ งงานมาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2562
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยส่ง
รายชื่อผู้บริหารสานักงานอธิการบดีเข้าร่วมเป็นกรรมการ
3. ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึก ษาระดับ มหาวิทยาลัย
โดยผู้บริหารสานักงานอธิการบดี/ตัวแทนเป็นกรรมการเข้าร่วม
4. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี
5. ประชุมคณะกรรมการทบทวนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับสานักงานอธิการบดี เช่น
5.1 การทบทวนผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านๆ มา
5.2 การกาหนดตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
5.3 การกาหนดตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับสานักงานอธิการบดี
5.4 การจัดทาแผนปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา/แผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับสานักงานอธิการบดี
5.5 การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี/
คู่มืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับสานักงานอธิการบดี
6. เผยแพร่คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาระดั บ ส านั ก งานอธิก ารบดี /
เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ปีการศึกษา 2562

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ศ.2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
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ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมการดาเนินงาน
มิ.ย.
7. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมการประกันคุณภาพระดับสานักงานอธิการบดี
เพื่อยกระดับการเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาฯ
การดาเนินงาน (Do)
8. เก็บข้ อมูลระยะต่างๆ ตามตัวบ่ งชี้ ตัวชี้วัด ระดับ สานักงานอธิก ารบดีและ
มหาวิทยาลัย
8.1 ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับสานักงานอธิการบดีเพื่อจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับสานักงานอธิการบดี
8.2 ตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด ระดับมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยส่งงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏสุรินทร์
9. พัฒ นาระบบฐานข้อ มูล สารสนเทศงานการประกันคุณภาพการศึก ษาเพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี
9.1 ดาเนินงานพัฒนาการจัดเก็บผลการดาเนินงานระยะ 12 เดือน
10. พัฒนาบุคลากร
10.1 การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อนาไปสู่การจัดทาคู่มือ/แผนการจัดการความรู้ยกระดับการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสานักงานอธิการบดีทันสมัย
10.2 การกากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา/อื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องระดับสานักงานอธิการบดี ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ก.ค.

พ.ศ.2562
ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ปีการศึกษา 2562
ก.พ.

มี.ค.

พ.ศ.2562
เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.

หมายเหตุ
ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

29

กิจกรรมการดาเนินงาน

พ.ศ.2562
มิ.ย.

การตรวจสอบ (Check)
11. สานักงานอธิการบดีจัดทาร่างรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ
ประสานงานกับงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เรื่อง
การทาบทามคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ประจาปีการศึกษา 2562
12. สานักงานอธิการบดีเสนอรายชื่อคณะกรรมการผู้ประเมินฯ ประจาปี
การศึกษา 2562 ต่องานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13. ประสานงานกับงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เรื่อง เรียนเชิญคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาและจัดทาคาสั่ง
คณะกรรมการผู้ป ระเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ สานักงาน
อธิการบดี ประจาปีการศึกษา 2562
14. สานักงานอธิการบดีประชุมหน่วยงานในสังกัดเพื่อจัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับสานักงานอธิการบดีฉบับสมบูรณ์ และระดับ
มหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจาปีการศึกษา 2562 และวิพากษ์
15. สานักงานอธิการบดีประสานงานหน่วยงานในสังกัด เพื่อส่งรูปเล่ม
และไฟล์ เอกสารต่ า งๆ รวบรวมเอกสารหลั ก ฐาน เรื่ อ ง การรับ ตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี ประจาปี
การศึกษา 2562
16. สานัก งานอธิก ารบดีรับ ทราบผลการประเมินการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาระดับสานักงานอธิการบดีและรายงานผู้บริหาร
17. ประสานงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์เรื่อ ง
ประสานงานให้หน่วยงานในสังกัดร่วมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2562

ปีการศึกษา 2562
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ศ.2562
พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย. พ.ค.

มิ.ย.

หมายเหตุ
ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.
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ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการดาเนินงาน

พ.ศ.2562
มิ.ย.

18. ประสานงานมาตรฐานการศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ริน ทร์
โดยสานัก งานอธิก ารบดีรับ ทราบผลการประเมิน การประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องและรายงานผู้บริหาร
19. รายงานผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ
ส านั ก งานอธิ ก ารบดี แ ละระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ
ทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี
การปรับปรุงพัฒนา (Act)
20. วิเคราะห์องค์ประกอบตัวบ่งชี้ ตัวชี้วัด เพื่อปรับปรุงคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับสานักงานอธิการบดี ปีการศึกษา 2562 และ
จั ด ท าแผนด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา/แผนอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
21. ประสานงานการทบทวนระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาร่วมกับงานมาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ สุรินทร์
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดในทิศทางเดียวกัน
22. จัดทาการทบทวนผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
และแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ ส านั ก งานอธิก ารบดี ส่ งงาน
มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2562
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ต.ค.
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