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คำนำ
คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดทาตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการกาหนดตาแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุ ดมศึกษาให้ดารงตาแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการทางานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการดาเนินการต่าง ๆ
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความสาคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการ
ปฏิบั ติงาน และช่วยให้ผู้ ปฏิบัติงานใหม่ส ามารถศึกษางานได้ อย่างรวดเร็ว ทาให้งานของหน่วยงาน
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ของสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อให้ผู้ ปฏิบั ติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องใน งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสาหรับบุคลากร
ในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีกับมหาวิทยาลัย
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และคาแนะนาด้วยดีตลอดมาและ
ขอขอบพระคุ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ต รดิ ต ถ์ เป็ น อย่ า งยิ่ ง ที่ ส นั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม ให้ จั ด ท าคู่ มื อ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเพื่อนร่วมงานทุกคน
ที่เป็นกาลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้สาเร็จลงได้ด้วยดี

นายสุธี อยู่ยิ้ม
นักวิชาการศึกษา
21 ตุลาคม 2561
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1

ส่วนที่ 1 บริบทมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ในที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า
"โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) โดยมีประวัติพัฒนาการตามลาดับดังนี้
โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์
วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" และเปิดสอน
หลั กสู ตร ประกาศนีย บัตรครู มูล (ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบั ตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอื่นๆ
วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์
วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)
ปี พ.ศ. 2512 ได้มีการขยายปริมาณงานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อจานวนนักเรียนที่ต้องการ
เข้าเรียนในวิทยาลัยครูมากขึ้น และความต้องการครูมีมาก จนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลากรภายนอก
(ภาคค่า)
ปี พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพิ่ มขึ้น ตามความต้องการ
ของต้นสังกัดต่างๆ
ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นแล้ว วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้รับการ
ยกฐานะเป็น วิทยาลั ยครู ตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ทาให้วิทยาลั ยครู
มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ. และป.กศ. ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครูและ
เปลี่ยนการจัดสอนภาคนอกเวลามาเป็นการสอนฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน
ปี พ.ศ. 2521 เริ่ มเปิ ดสอนถึ ง ระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ค.บ.) เลิ กผลิ ตครู ในโครงการฝึ กหั ด ครู
ภาคต่อเนื่อง โดยที่สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ครูและบุ คลากรทางการศึกษาประจาการในจังหวัดอุตรดิตถ์
แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบัน ยังมีวุฒิต่ากว่าปริญญาตรี เป็นจานวนมาก ประกอบกับ
ต้นสังกัดของครูเหล่านี้ มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้น สถาบัน
โดยความเห็นชอบของสภาฝึกหัดครู จึงได้จัดให้มีการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจาการ
(อคป.) ขึ้น เป็นรุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2522
ปี พ.ศ. 2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ดิน ตาบลหมอนไม้ ประมาณ 400 ไร่ แต่ทางจังหวัด
ได้ขอจัดสรรให้หน่วยงานอื่นๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดทาเป็นสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้แบ่ง
สรรที่ดินให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขตและวัดพื้นที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2530
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มีเนื้ อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งวิทยาลั ยได้พัฒ นาที่ดินผื นนี้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิช าชีพ
ทางการเกษตร และเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี
ปี พ.ศ. 2526 ได้ เริ่ ม เปิ ดสอนหลั ก สู ตรวิ ช าเอกเทคนิ ค การอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้ น สู ง 5
สาขาวิชา ซึ่งนับว่าได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ออกไปอีกก้าวหนึ่ง
ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระสาคัญให้วิทยาลัย
ครูเป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ทาให้วิทยาลัย
ครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนวิชาการสาขาอื่นในระดับอนุปริญญา
เพิ่มขึ้น ในปีการศึกษา 2528 เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ , พืชศาสตร์, ไฟฟ้า และ
นิเทศศาสตร์
ปี พ.ศ. 2529 ได้ จั ด การศึ ก ษาส าหรั บ บุ ค ลากรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้ น เป็ น รุ่ น แรก
ในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอื่น ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี
ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ตามที่สภาฝึกหัดครูอนุมัติ และ
มีโครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531
ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า
(NIDA) เพื่อเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก ตามโครงการ NIDAUTC และ ในปี พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเปิด
สอนภาคพิเศษ สาหรับสมาชิกหอการค้า เพื่อรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐานทางการค้ า
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ EBD-UTC
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อ "สถาบันราชภัฎ" แทนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์จึงมีฐานะเป็น
ส่ ว นราชการหนึ่ งของส านั กงานสภาสถาบันราชภัฎ การดาเนิน งานของสถาบัน ขึ้นอยู่กับ ขอบข่า ย
ที่กาหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภั ฏ พ.ศ. 2537 โดยมีสภาสถาบันราชภัฎ และสภาประจา
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ดังกล่าวเป็นผู้กาหนด
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้นา
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป มีผลทาให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัด
อุ ต รดิ ต ถ์ ทิ ศ เหนื อ ติ ด กั บ ถนนอิ น ใจมี ทิ ศ ใต้ ติ ด ต่ อ กั บ สถานี สื่ อ สารและโทรคมนาคมของ
กระทรวงมหาดไทย ทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1
ทิ ศ ตะวั น ตกติ ด กั บ ถนนเลาะคลองชลประทาน รวมพื้ น ที่ วิ ท ยาเขตหมอนไม้ และล ารางทุ่ ง กะโล่
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จะมีพื้นที่ทั้งสิ้น 2,270 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้
ส่วนกลาง
มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ อุ ตรดิต ถ์ ส่ ว นกลางมีพื้ น ที่ 190 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา สถานที่ นี้
นักศึกษาทุกคณะจะต้องมาทากิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาเขตส่วนกลาง ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของสานักงาน
อธิการบดี หน่ ว ยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคณะ 4 คณะ 2 วิทยาลั ยของมหาวิทยาลั ย คือ
คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
บั ณฑิ ตวิ ทยาลั ย และวิท ยาลั ย นานาชาติ และอี กส่ ว นหนึ่ง เป็ นโรงเรีย นสาธิต มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์
วิทยาเขตหมอนไม้
เป็ น ที่ ตั้ ง ของคณะเกษตรศาสตร์ ศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ทางการเกษตร และเป็ น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 บ้านหมอน
ไม้ ตาบลป่าเซ่า อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเรียนของคณะเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตลารางทุ่งกะโล่
การขยายวิทยาเขตนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2567
รวมระยะเวลา 15 ปี การจัดตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงขยายวิทยาเขตมาจัดตั้ง ณ บริเวณบึงทุ่งกะโล่ โดยมีแนวคิดว่า
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิ ลปะของธรรมชาติ
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ เช่น
อาคารสาธารณสุขศาสตร์ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
พื้นที่การศึกษาวิทยาเขตนอกจังหวัดอุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ อาเภอลอง จังหวัดแพร่

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ์
“ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ”
เอกลักษณ์
“มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น”
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย
ปรัชญา
“มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”
วิสัยทัศน์
“สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน”
พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
3. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น
4. ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนาแนวพระราชดาริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
2. เพื่อผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา
3. เพื่อวิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น
4. เพื่อทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมนาแนวพระราชดาริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น
5. เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาท้องถิ่น
6. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการที่รองรับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1. ด้านเศรษฐกิจ
2. ด้านสังคม
3. ด้านสิ่งแวดล้อม
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กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ หน่วยงาน นักศึกษา ประชาชนนาแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งและโครงการพระราชด าริ สู่ ก ารพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
มาตรการที่ 1.2 ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่ วนร่วมกับ
ทุกภาคส่วน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น
มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีการนาองค์ความรู้จากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านการ
ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์
มาตรการที่ 1.4 สร้ า งภาคี เ ครื อ ข่ า ยและส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการพั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ข อง
มหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างองค์ความรู้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐาน
ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ
กลยุท ธ์ ที่ 2 บู ร ณาการพัน ธกิ จสั ม พัน ธ์เ พื่อ พั ฒ นาสั งคมท้อ งถิ่ น ด้ านศาสนา ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
มาตรการที่ 2.1 ส่ งเสริ ม การบู ร ณาการองค์ค วามรู้ เทคโนโลยี และนวั ตกรรม สู่ การใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงพื้นที่ เพื่อพัฒนา สังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา
ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ
กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับ
ทุ ก ภาคส่ ว น ทั้ ง ในด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน การวิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ การท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการพระราชดาริและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพ
เป้าประสงค์
1. การผลิตครู ระบบปิด/เปิด
2. การผลิตบัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการ
3. การพัฒนาศักยภาพครู
4. การพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู
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กลยุทธ์ที่ 4 ผลิตครูที่ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครูและสอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่น
มาตรการที่ 4.1 ผลิตครูดี มีความรอบรู้ เพื่อพัฒนาสังคมโดยใช้โรงเรียนสาธิตและโรงเรียน
ในเครือข่ายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น
มาตรการที่ 5.1 สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงการและ
กิจกรรมทั้งในและ/หรือนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม และมีจิต
สาธารณะ
มาตรการที่ 5.2 สนับสนุนส่งเสริมให้คณะ วิทยาลัยสร้างอัตลั กษณ์ของบัณฑิตแต่ละคณะ
วิทยาลัยให้มีพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ
มาตรการที่ 5.3 ปรั บ ปรุงและพัฒ นาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยหรือบริการ
วิชาการเป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ
มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสร้างหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา
4.0
มาตรการที่ 7.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ให้ตอบสนองการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 4.0
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
เป้าประสงค์
1. การยกระดับความเป็นเลิศของ มรอ.
2. พัฒนาอาจารย์
3. คุณภาพบัณฑิต
กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนา ปรับปรุงหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการที่ 8.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการที่ 8.2 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยหรือบริการวิชาการ
เป็นฐาน
กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ
มาตรการที่ 9.1 พัฒนาสัดส่วนตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
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มาตรการที่ 9.2 จัดตั้ง Teaching clinic เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ให้อาจารย์
มาตรการที่ 9.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของตนเอง
มาตรการที่ 9.4 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงบูรณาการทุกระดับ
มาตรการที่ 9.5 ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 9.6 ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการนาผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ
กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
มาตรการที่ 10.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพสาหรับนักศึกษา สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ
มาตรการที่ 10.2 ส่ ง เสริ ม ให้ คณะ วิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รที่ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารบริ ห าร
หลักสูตรแบบ WIL
มาตรการที่ 10.3 ส่ ง เสริ ม ให้ คณะ วิ ท ยาลั ย หลั ก สู ต รที่ มี ค วามพร้ อ มเข้ า สู่ ก ารบริ ห าร
หลักสูตรแบบสหกิจศึกษา
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร
เป้าประสงค์
1. แบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบ
2. พัฒนาเครือข่าย
3. จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมกาหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น
มาตรการที่ 11.1 แบ่ ง พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ของแต่ ล ะคณะ/หน่ ว ยงาน
ให้ครอบคลุมพื้นที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย
กลยุทธ์ที่ 12 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการทางานตามพันธกิจ
มาตรการที่ 12.1 สร้ า งเครื อ ข่ า ยประชารั ฐ ในการท างานตามพั น ธกิ จ ที่ เ น้ น มี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ
มาตรการที่ 12.2 สร้ างเครือข่ายการพัฒ นาโดยร่วมวางแผนร่ วมดาเนินการ ร่ว มติดตาม
ประเมินผลร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ 13 จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล
มาตรการที่ 13.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพ
มาตรการที่ 13.2 ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความคุ้ ม ค่ า ของ
โครงการ

8
มาตรการที่ 13.3 ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 13.4 ปรั บ ปรุ ง ระบบและกระบวนการบริ ห ารงานให้ เ หมาะสม สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการดาเนินการตามพันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย
มาตรการที่ 13.5 จัดทาการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานและนา
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ
มาตรการที่ 13.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หรือกิจ กรรมของมหาวิทยาลั ย ผ่ านสื่ออินเทอร์เน็ต และออนไลน์ให้ ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน
มาตรการที่ 13.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการและระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2550
มาตรการที่ 13.8 จัดเวทีประชาพิจารณ์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาคนักศึกษา บุคลากร ประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน
มาตรการที่ 13.9 ส่งเสริมการกระจายอานาจในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
มาตรการที่ 13.10 สร้ า งระบบการกลั่ น กรอง ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจนและเหมาะสม
มาตรการที่ 13.11 สร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากนักศึกษา บุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน
มาตรการที่ 13.12 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน
มาตรการที่ 13.13 มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ตามหลัก
ธรรมาภิบาล พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกประเภท
ให้ได้รับสิทธิในการพัฒนาตนเองเพื่อความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ
มาตรการที่ 13.14 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและ/หรือ
ผู้พิการให้มีโอกาสทางการศึกษา

สัญลักษณ์ประจามหาวิทยาลัย
ตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9
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ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัย
ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นไม้ประจามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สีประจามหาวิทยาลัย
สีเขียว-เหลือง สีประจามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น
ความมีระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คุณธรรม

สัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ตรามหาวิทยาลัย ใช้ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจาพระองค์ รัชกาลที่ 9
ตราสั ญ ลั ก ษณ์ป ระจ ามหาวิท ยาลั ย คื อ รู ป พระราชลั ญ จกรประจ าพระองค์ รั ช กาลที่ 9
มีลักษณะเป็นตรางา รูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร รูปพระที่นั่งอัฏฐทิศอุทุมพรราชอาสน์
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบ ๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า "ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน" ด้านบนของตรามีอักษรข้อความว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์"
ด้านล่างของตรามีข้อความว่า “UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY”
ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมี 5 สี
สีน้าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กาเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา
สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม
สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา
สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย
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ประวัติสานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
สานักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2545 ทาหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย
ของสถาบัน ดาเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพื่อรองรับการประเมินจากองค์กร
ภายนอก ดาเนินการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการเรียนของนักศึกษา และ
ศึกษาวิ จั ย ด้ านการจั ด การศึก ษา เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาของสถาบัน ต่ อมาในปี พ.ศ. 2548
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีมติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
ทาหน้าที่กากับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้การดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย และครอบคลุ ม พั น ธกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย และให้ ส านั ก มาตรฐานคุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็นหน่วยงานดาเนินงาน โดยให้รวมกับสานักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ชื่อว่า “สานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน” โดยรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา งานด้านการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) งานด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

โครงสร้างองค์กร
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน
1. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะประกันได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ภารกิ จ ด้ า นการจั ด การศึ ก ษาเป็ น ไปตามพั น ธกิ จ เป้ า หมาย ได้ ม าตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ในระดับอุดมศึกษา โดยประกันตั้งแต่ศักยภาพ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จนถึงกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะนาไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของไทยและสากล
นโยบายข้อ 1 เร่ งรั ดให้ มีการพัฒ นาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้ว ย
มาตรฐานการส่ ง เสริ ม การควบคุ ม การตรวจสอบและการประเมิ น ผลคุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การบริหาร และการจัดการ
แนวทางดาเนินการ
1.1 ให้ มี ก ารก าหนดความรู้ พื้ น ฐานและคุ ณ ลั ก ษณะที่ ส าคั ญ และจ าเป็ น ของนั ก ศึ ก ษา
โดยเฉพาะด้านภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม
1.2 ให้ มีห ลั กสู ตรการเรี ยนการสอนที่เน้นกระบวนการหาความรู้ ความคิด การวิเคราะห์
การปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรู้พื้นฐานในทุกหลักสูตร
1.3 ให้ มี ก ารก าหนดมาตรฐานภารกิ จ ของอาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ตามพั น ธกิ จ ของ
มหาวิทยาลัย
1.4 ให้มีการกาหนดกิจกรรมและเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลั ย
อย่างต่อเนื่อง
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1.5 ให้ มี ก ารก าหนดเกณฑ์ ก ารน าเทคโนโลยี ม าใช้ ใ นการจั ด การศึ ก ษา การบริ ห ารและ
การจัดการ
1.6 ให้มีการกาหนดเกณฑ์พื้นฐานเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ตาราเรียน
สื่อการเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สาหรับแต่ละหลักสูตร
1.7 ให้พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
การจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
1.8 ให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินหลักสูตร หน่วยงานและการประเมินมหาวิทยาลัย
1.9 ให้มีวิธีการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร
และการจัดการ
1.10 ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย รายงานผลการด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ สภา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามลาดับทุกสิ้นปีการศึกษา

2. ปรัชญาการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตามบริบ ทของมหาวิทยาลั ย โดยยึ ดหลั กการเบื้องต้นว่า “คุณภาพเป็นของเรา เกิดจากเรา บริหาร
จัดการโดยเรา เพื่อเกิดประโยชน์แก่พวกเราและสังคมไทย”
นโยบายข้อ 2 เร่งรัดให้มีกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ
แนวทางดาเนินการ
2.1 ให้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อทา
หน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการกาหนดหลักการและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุ ณภาพการศึกษา เพื่อรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก
2.2 ให้มีการแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทา
หน้ า ที่ ด าเนิ น การตามกรอบ นโยบาย หลั ก การและแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพ
ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาหนด
2.3 ให้มีการประเมินการทางานของอาจารย์ตามมาตรฐานภารกิจในข้อ 1.3
2.4 ให้ มี การประเมิ น มหาวิท ยาลั ย ประเมิน หน่ ว ยงาน และประเมิน โปรแกรมวิ ช าอย่ า ง
ต่อเนื่อง
2.5 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน เพื่อ ให้การพัฒนา
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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2.6 น าข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย ไปใช้ ใ นการพิ จ ารณาให้ ก าร
สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย
2.7 ให้มีการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
3. การประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาเป็ นภารกิ จ ประจาปกติ ข องทุ กภาคส่ ว นและทุ ก คน
ในมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องตระหนัก ให้ความสาคัญ และปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจาสม่าเสมอ ตั้งแต่ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ สานัก กอง หลักสูตร ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน
นโยบายข้อ 3 เร่งดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรก
ให้มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ และเร่งรัดให้มีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเร่งด่วน
แนวทางดาเนินการ
3.1 ให้มีกระบวนการติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาในรูปแบบต่ าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการ
พัฒนาการเรียนการสอน
3.2 ให้มีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตก่อนสาเร็จการศึกษา
3.3 ให้ กาหนดแนวทางช่ ว ยเหลื อนักศึกษาที่มีปั ญหาด้านการเรียน เศรษฐกิจ และการ
ปรับตัว
3.4 ให้ปลูกฝังวัฒนธรรมการทางานร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
และบริหารของมหาวิทยาลัย
3.5 ให้ มี เครื อ ข่ายความร่ ว มมื อเพื่ อแลกเปลี่ ยนข้อ มูล และข้อ คิดเห็ นเกี่ย วกับ การประกั น
คุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่น
3.6 ให้มีการกาหนดปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการ
3.7 พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปของแผนงานให้ชัดเจน
3.8 พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบข้อมูลในการบริหารงานที่มีการนาระบบเทคโนโลยีมาใช้
อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3.9 ให้มีการกาหนดมาตรฐานอัตรากาลังให้สอดคล้องกับภารกิจ
3.10 ปรับปรุงระบบการเข้าสู่ตาแหน่งบริหารในระดับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพ
3.11 เร่ ง รั ดให้ มีก ารปฏิรู ป การเรี ย นของนั กศึ ก ษา การสอนของอาจารย์ แ ละการบริห าร
การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
4. การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเน้ น กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ ก ภาคส่ ว น มี แ ละ
ดาเนินการตามกระบวนการพัฒนาของวงจรประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA)
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นโยบายข้อ 4 เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
แนวทางดาเนินการ
4.1 ส่งเสริมให้มีสมาคมหรือชมรมวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
ในมหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ
4.2 ให้ มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจาหลั กสู ตร ซึ่งประกอบด้ว ยบุคคลภายในและหรื อ
ภายนอกมหาวิทยาลั ย เพื่ อให้ คาปรึ กษาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในหลักสูตร
4.3 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ/สานัก/สถาบัน/หลักสูตรสาขาวิชา/กอง/
งาน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบ กากับดูแล พร้อมทั้งให้
คาปรึกษาแก่คณะในการดาเนินภารกิจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
4.4 ให้ มี ค ณะกรรมการตรวจเยี่ ย มและประเมิ น ผลระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพ
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ใช้ผลผลิต
เอกชน สมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น
4.5 ให้ มีเครื อ ข่ายความร่ ว มมือระหว่างองค์ก รต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลั ยอุ ดมศึกษาอื่ น
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องสะท้อนสภาพจริง
ของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งนี้เพื่อผลประโยชน์ของการนาผลการประเมิน
ไปพัฒนาในส่วนที่ดีและปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน
นโยบายข้อ 5 ส่งเสริมให้ มีการนาข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก
แนวทางดาเนินการ
5.1 จัดทาข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ในรู ป แบบต่า ง ๆ อาทิ แผ่ น พับ เอกสาร นิ ทรรศการ เป็นต้น เพื่อ ให้ ทราบถึงมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
5.2 จัดทาข้อมูลข่าวสารและผลงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในท้องถิ่น
ใช้ป ระกอบการพิ จ ารณาศึ กษาต่อ ในมหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ อุต รดิ ตถ์ ตลอดจนรับ ฟังข้ อคิ ดเห็ น และ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมิ น การด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาให้ เ ป็ น ไปตามนโยบาย เป้ า หมายและระดั บ คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึก ษาและหรือ หน่ ว ยงานต้ นสั ง กัด โดยหน่ ว ยงานต้น สั ง กั ดและ
สถานศึกษากาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็ นส่ ว นหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทา
รายงานประจ าปี ที่ เ ป็ น รายงานประเมิ น คุ ณ ภาพภายในเสนอต่ อ สภาสถาบั น หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้กาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏ อุ ตรดิต ถ์ มีก ารด าเนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาทั้ ง ภายในและ
ภายนอกซึ่งการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมีความสาคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะจะเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สร้างความเชื่อถือให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ทาให้ประชาชนได้รับข้อมูล ที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่น สามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการอย่างคุณภาพ โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 การดาเนินงาน
ก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย , ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และส่วนที่ 3 การดาเนินงานหลังประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมการดาเนินงานทั้งหมด 25 ขั้นตอน ดังนี้
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ส่ ว นที่ 1 การดาเนิ น งานก่อ นประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดั บมหาวิท ยาลั ย
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-6)
1. จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา หน่ ว ยงาน
สายสนับสนุน
2. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
3. จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
4. จัดทาประกาศตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
5. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ.
6. จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน
(ขั้นตอนที่ 7-21)
7. รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
8. ประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
9. ประสานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ
10. จัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
11. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
12. จั ด ท าหนั ง สื อ ขอความอนุ เ คราะห์ บุ ค ลากรเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ถึ ง หั ว หน้ า
หน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและจัดทาหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน
13. จัดทาบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
14. จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน
15. จัดทาโปรแกรมการคานวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
16. จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
17. ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน
18. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น
19. จัดหาที่พักสาหรับคณะกรรมการประเมิน
20. จัดเตรียมสถานที่ประเมิน
21. จัดทาเอกสารและดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน
ส่ ว นที่ 3 การด าเนิ น งานหลั ง ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 22-25)
22. รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
23. นารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอเข้าที่ประชุม
24. กากับ ติดตาม การจัดทารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online
25. จัดทาและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ขั้นตอนการดาเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
เริ่มต้น
1.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุน (1 ชม.)

2.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (3 ชม.)
3.จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.)
4.จัดทาประกาศตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.)
5.เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (1 ชม.)
6.จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย (30 วัน)
7.รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.)
(1 เดือน)
8.ประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน (5 วัน)
9.ประสานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ (1 วัน)
10.จัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 วัน)
11.จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.)
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12.จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงาน
ของคณะกรรมการประเมินและจัดทาหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน (1 วัน)
13.จัดทาบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (3 ชม.)

14.จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน (1 ชม.)
15.จัดทาโปรแกรมการคานวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1 ชม.)
16.จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1 ชม.)

17.ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน (1 ชม.)
18.จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น (3 ชม.)
19.จัดหาที่พักสาหรับคณะกรรมการประเมิน (1 ชม.)

20.จัดเตรียมสถานที่ประเมิน (1 วัน)
21.จัดทาเอกสารและดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน (3 ชม.)
22.รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5 วัน)

23.นารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอเข้าที่ประชุม (5 วัน)
(1 วัน)
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24.กากับ ติดตาม การจัดทารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online (5 วัน)
25.จัดทาและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (5 วัน)

สิ้นสุด

หมายเหตุ :

=

ส่วนที่ 1 การดาเนินงานก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย

=

ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

=

ส่วนที่ 3 การดาเนินงานหลังประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
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ขั้น ตอนที่ 1 จั ด ทาค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริ หารงานประกัน คุณ ภาพการศึกษาหน่วยงาน
สายสนับสนุน
ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจั ดทาร่างคาสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน ประกอบด้วย รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย
และบุ คลากรส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน นาเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา หลังจากได้มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว
ดาเนิ น การขอเลขคาสั่ งแต่ง ตั้ง ฯ ที่งานธุร การ ส านักงานอธิการบดี น าเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน
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ปัญหา : มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบภายหลังจากลงนามคาสั่งเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จัดทา
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง มายังสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในเพื่อเป็นหลักฐาน จากนั้นดาเนินการจัดทาคาสั่งใหม่อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงาน ให้ถูกต้อง
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ขั้น ตอนที่ 2 จั ด ทาค าสั่งแต่งตั้ งผู้กากับดูแล และหน่วยงานรั บผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับ
ดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรองอธิการบดี ผู้อานวยการศูนย์/สานัก/สถาบัน เป็นผู้กากับดูแลตัวชี้วัด และมี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย เป็นผู้ดาเนินการเขียนผลการดาเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพิจารณา หลังจากได้
มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ดาเนินการขอเลขคาสั่งแต่งตั้ง ฯ ที่เลขานุการ สานักงานอธิการบดี นาเสนอ
อธิการบดีเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของคาสั่งแต่งตั้งผู้กากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ปัญหา : มีการเปลี่ยนแปลงผู้กากับดูแลและผู้ประสานงานภายหลังจากลงนามคาสั่งแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จัดทา
บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง มายังสานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในเพื่อเป็นหลักฐาน จากนั้นดาเนินการจัดทาคาสั่งใหม่อีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงาน ให้ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 3 จัดทาปฏิทินการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายในจั ด ท าร่ า ง ปฏิ ทิ น
การดาเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยระบุกิจกรรมการดาเนินงาน
ตามลาดับขั้นตอน และระบุวัน/เดือน/ปีที่ดาเนินงาน สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดปี การศึกษา นาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อพิ จารณา และปรั บแก้ไขเพิ่มเติม (หากมีการแก้ไข) จัดทาเป็นปฏิทิน การดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 3

ภาพที่ 3 แสดงปฏิทินการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
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ปัญหา : มีการเปลี่ยนแปลงกาหนดการ หรือเปลี่ยนแปลงวัน/เดือน/ปี ที่ดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดพิมพ์ข้อความ “แก้ไขครั้งที่...../วันที่.....” ไว้บนหัวมุมบน
ขวามือของปฏิทิน และจัดพิมพ์หมายเหตุว่า “กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม”
ไว้ด้านล่างของปฏิทิน เพื่อป้องกันการสับสน
ข้อเสนอแนะ : ในปฏิทินการดาเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยควรระบุกาหนดการเรียงตามลาดับก่อนหลัง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
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ขั้นตอนที่ 4 จัดทาประกาศตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ส านั กงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณ ภาพและตรวจสอบภายในจัด ทาประกาศตัว ชี้วั ด
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดทาประกาศตัว ชี้วัด ระบุ องค์ประกอบ
ในการประกั น คุ ณ ภาพ ตั ว ชี้ วั ด เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณา และการคิ ด รอบปี เช่ น รอบปี ก ารศึ ก ษา
รอบปี ง บประมาณ หรื อ รอบปี ป ฏิ ทิ น น าเข้ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาเพื่อพิจารณา หลังจากได้มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว นาเสนออธิการบดีเพื่อลงนาม สาหรับใช้
เป็นแนวทางในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของประกาศตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
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ปัญหา : ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ทราบวิธีคิดรอบปีในการรายงานผล
การดาเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ว่าจะใช้รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน รวมถึงถ้าตัวชี้วัด
นั้นใช้รอบปีงบประมาณ จะใช้ปีงบประมาณที่ผ่านมาหรือปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา :
ระบุการคิดรอบปีของแต่ละตัว ชี้วัด เช่น ปีการศึกษา
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน รวมถึงระบุตัวเลขปี เช่น 2560 หรือ 2561 ใส่ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบรอบการใช้ข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด เช่น รอบปีการศึกษา
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการดาเนินงานของมหาวิทยาลัย
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ขั้ น ตอนที่ 5 เผยแพร่ คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในดาเนินการเผยแพร่คู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
โดยจัดทาเล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในแจกอาจารย์และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ดาเนินการ
เผยแพร่ ลิ้ งค์ คู่มือประกัน คุณภาพการศึก ษาภายในทางเว็ป ไซต์ ส านัก งานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่มไลน์ประกันคุณภาพ และกลุ่มเฟสบุ๊คประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ปัญหา : มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลายครั้ง ทาให้ในแต่ละครั้งสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดทาเล่ม
แนวทางการแก้ ไ ขปั ญ หา :
เผยแพร่ ลิ้ ง ค์ คู่ มื อ ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ทางเว็ ป ไซต์ ส านั ก งาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟสบุ๊ค แทนการจัดทาเล่ม
คู่มือ
ข้อ เสนอแนะ :
ควรระบุ “คู่มื อ ประกั นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายในระดั บอุ ด มศึ ก ษา
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงครั้งที่...../เดือน.....ปี......” ในเว็ปไซต์
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่ มไลน์ และกลุ่ ม เฟสบุ๊ ค ด้ ว ย
เพื่อป้องการนาคู่มือไปใช้ผิดฉบับ
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ขั้นตอนที่ 6 จัดทารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณภาพและตรวจสอบภายในรวบรวมข้อ มูล ผลการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีที่ผ่านมา การเขียนผลการดาเนินงานในรอบปี
ที่ประเมิน และรายชื่อเอกสารหลักฐานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย นามาจัดทาเป็นเล่ม
รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
- หน้าปก ออกแบบให้สวยงาม เหมาะสม โดยหน้าปกระบุชื่อมหาวิทยาลัย รายงานประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษาที่ตรวจประเมิน ขอบเขตช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ประเมิน
- คานา ให้รายละเอียดถึงความเป็นมาของการจัดทารายงานประเมินตนเอง รายละเอียดของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ผู้ที่มีส่วนกี่ยวข้องในการจัดทารายงานประเมินตนเองแบบคร่าวๆ ให้ได้ความ
ยาวประมาณ 3 ใน 4 ของหน้ากระดาษ
- สารบัญ ระบุหัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และหมายเลขหน้าของเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง
- บทสรุปผู้บริหาร ให้รายละเอียดผลการดาเนินงานและคะแนนประเมินตนเองในภาพรวม
คะแนนการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ และระดับคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ
- บทที่ 1 ส่ ว นน า ให้ ร ายละเอียดเกี่ยวกับ ประวัติมหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิตถ์ คติพจน์
สี ป ระจ ามหาวิ ท ยาลั ย อั ต ลั ก ษณ์ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ โครงสร้ า งการบริ ห าร รายนาม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลั ย หลักสู ตรที่เปิดสอน จานวนนักศึกษา จานวนอาจารย์ จานวน
บุคลากรสายสนับสนุน และผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา
- บทที่ 2 ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ให้รายละเอียดตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนผลการดาเนินงานและรายชื่อ
เอกสารหลักฐาน ส่วนตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะแสดงรายละเอียดของตัวเลขในรูปแบบตาราง ซึ่งจะแตกต่าง
กัน ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งศึก ษาคู่ มือ ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในระดั บอุ ด มศึ กษาของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วนามาวิเคราะห์ สร้างแบบฟอร์มรายงานประเมิน
ตนเองให้เหมาะสม
- บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง ให้รายละเอียดคะแนนประเมินตนเองในแต่ละตัวชี้วัด
คะแนนรวมในแต่ล ะองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ ยรวมทั้งหมด และรายละเอียดการวิเคราะห์ ผลการ
ประเมินแยกตามปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์
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ปัญหา : ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งการเขียนผลการดาเนินงานมาให้ล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : กากับติดตามการเขียนผลการดาเนินงานจากผู้รับผิดชอบ
ตัว ชี้ วัด เป็ น ระยะ เพื่อ ติ ด ตามความก้ าวหน้า ปั ญหา และอุป สรรคในการเขีย นผลการด าเนิน งาน
พร้อมทั้งแจ้งกาหนดวันส่งงานให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด รับทราบ รวมถึงจัดทาบันทึกข้อความถึงหัวหน้า
หน่วยงานให้ช่วยกากับติดตามอีกทางหนึ่ง
ข้อเสนอแนะ : ควรให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเขียนผลการดาเนินงานในระบบฐานข้อมูล
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อง่ายต่อการคัดลอกข้อความ
ในระบบฐานข้อมูล นามาจัดทาเป็นเล่มรายงานประเมินตนเอง
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ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายใน รวบรวมรายชื่ อ
คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จากเว็ ป ไซต์ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm โดยเสนอ
รายชื่อทั้งหมดให้ ผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลั ย ตัดสิ นใจเลื อกรายชื่อคณะกรรมการประเมินจานวน 5 คน
ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย
ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ปัญหา : ข้อมูลของผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ไม่เ ป็ น ปั จ จุ บั น เช่ น ต าแหน่ งทางวิช าการ คุ ณวุ ฒิ ก ารศึ กษา ชื่อ นามสกุ ล สถาบั น มีก าร
เปลี่ยนแปลง อาจทาให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความสับสนในการประสานงานและติดต่อเชิญเป็น
คณะกรรมการประเมิน
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เมื่อผู้บริหารเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินได้ครบจานวน
แล้ว นารายชื่อมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนประสานงานและติดต่อเชิญเป็นคณะกรรมการ
ประเมิน
ข้อเสนอแนะ : ควรให้ผู้บริหารเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินมากกว่า 5 คน เนื่องจาก
กรรมการบางท่านอาจติดภารกิจหรือไม่สะดวกในการมาประเมิน
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ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานงานและติดต่อ
คณะกรรมการประเมิ น ซึ่ ง เป็ น บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย ตามรายชื่อ ที่ ผู้ บ ริ ห ารเห็ น ชอบแล้ ว
ให้ได้จานวน 5 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน
โดยประสานงานและติด ต่อ ให้ ร ายละเอียดการประเมิน เช่น วัน เวลา สถานที่ประเมิน นัด หมาย
การเดินทาง การจองที่พัก เป็นต้น
ปัญหา : ไม่มีข้อมูลการติดต่อของคณะกรรมประเมิน เช่น ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์
หรือไลน์ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ประสานงานไปที่หน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอ
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือไลน์
ข้อเสนอแนะ : ในกรณีที่ประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมินแบบเร่งด่วน ใกล้วัน
ประเมิน อาจทาให้ได้ผู้ที่ตอบรับมาเป็นคณะกรรมการประเมินค่อนข้างยาก เนื่ องจากกรรมการแต่ละ
ท่าน มีภารกิจหรือไม่สะดวกในการมาประเมิน ดังนั้นควรดาเนินการประสานและติดต่อคณะกรรมการ
ประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน

ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานงานและติดต่อ
ผู้ช่วยเลขานุการ จานวน 5-8 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยจดบันทึกข้อมูล ในการ
ประเมิน จัดทารายงานผลการประเมิน อานวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมิน ตลอดจนจัดการ
และดูแลความเรียบร้อยในการดาเนินงานประเมินทั้งหมด
ปัญหา : ผู้ช่วยเลขานุการที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถในการสรุปใจความ
และจดบั นทึกข้อมูล ในการประเมิน มีจานวนน้อย และบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ อย่าง
ชัดเจน ทาให้การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นผู้ช่วยเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง
ข้อเสนอแนะ : ควรดาเนินการประสานงานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย
1 – 2 เดือน และควรจัดทาบันทึกข้อความถึงหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขอความอนุเคราะห์บุคลากรมาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นการให้เกียรติและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบ
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ขั้นตอนที่ 10 จัดทาโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาโครงการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย พร้ อ มทั้ ง น าเสนอรองอธิ ก ารบดี / ผู้ ช่ ว ยอธิ ก ารบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและอธิการบดี เพื่อลงนามอนุมัติ หัวข้อในการจัดทาโครงการ
ประกอบด้วย
- หลักการและเหตุผล ให้รายละเอียดที่มาและความจาเป็นที่ต้องจัดทาโครงการ
- วัตถุประสงค์ ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการหลังจากจัดทาโครงการ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาด
ว่าจะได้รับ กาหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารวัดผลได้
- ค่าเป้ าหมาย ให้ ร ายละเอียดค่าเป้าหมายของกิจกรรมให้ ส อดคล้ องกับวัตถุ ประสงค์ทั้ง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- กลุ่ มเป้ าหมาย ให้ รายละเอียดของกลุ่ มเป้าหมายหรือผู้ เข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้ บริห าร
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และระบุจานวนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
- ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน
- ระยะเวลา ให้รายละเอียดระยะเวลาการดาเนินงาน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัด
โครงการ
- หน่วยงานที่รับการประเมิน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
- งบประมาณ ให้ ร ายละเอี ย ดประเภทของงบประมาณที่ จ ะใช้ ใ นการด าเนิ น งาน เช่ น
งบประมาณแผ่ น ดิ น งบประมาณรายได้ และให้ ร ายละเอี ย ดค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น ค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง โดยใส่
รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ชัดเจน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน จานวน ... คน คนละ
... บาท, ค่าที่พัก จานวน ... คน คนละ ... คืน คืนละ ... บาท, ค่าอาหารกลางวัน จานวน ... คน คนละ
... บาท เป็นต้น
- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้รายละเอียดสิ่งที่ได้รับเมื่อจัดโครงการแล้วเสร็จ โดยต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ/การวัดและประเมินผลการจัดโครงการ ให้รายละเอียดสิ่งที่
ต้องการ/เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของโครงการ รวมถึง ให้รายละเอียดวิธีการวัดและวิธีการประเมินผล เพื่อให้
ได้มาซึ่งคาตอบของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
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ปัญหา : การขออนุมัติโครงการล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ควรดาเนินการจัดทาโครงการและเสนออธิการบดีลงนาม
ล่วงหน้า 3 – 4 สัปดาห์ ก่อนการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่อง
งบประมาณที่ใช้ ควรแยกประเภทที่มาของเงินและใส่รหัสเงินในโครงการด้วย เพื่อง่ายต่อการยืมเงิน
เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส... หรือ เงินงบประมาณรายได้ รหัส... เป็นต้น
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ขั้ น ตอน ที่ 11 จั ด ท าค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะกรร มการประเมิ น คุ ณ ภ า พการศึ ก ษาภ ายใ น
ระดับมหาวิทยาลัย
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายใน จั ด ท าค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธาน 1 คน
กรรมการ 3 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 5-8 คน โดยขอเลขคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมิน ที่งานธุร การ ส านักงานอธิการบดี จากนั้นเสนอคาสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 11

ภาพที่ 11 แสดงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
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ปัญหา : การจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมินซึ่งต้องเป็น
ผู้ที่ขึ้นทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ได้ครบจานวน 5 ท่าน จึงจะจัดทา
คาสั่งแต่งตั้งฯ ได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ควรดาเนินการประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน ให้ได้ครบทั้ง 5 ท่าน และดาเนินการจัดทาคาสั่งดังกล่าวในทันที
ข้อเสนอแนะ :
ควรตรวจสอบตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงานของ
คณะกรรมการประเมินให้ถูกต้อง
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ขั้น ตอนที่ 12 จั ด ทาหนังสื อขอความอนุเ คราะห์ บุค ลากรเป็ น คณะกรรมการประเมิ น ถึงหัวหน้ า
หน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและจัดทาหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจั ดทาหนังสื อขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอ
อนุญาต และจัดทาหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยระบุรายละเอียดการประเมิน วัน เวลา
สถานที่ประเมินให้ชัดเจน จากนั้นขอเลขหนังสือภายนอกที่งานธุรการ สานักงานอธิการบดี นาหนังสือ
เสนออธิการบดีเพื่อลงนาม แล้วดาเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้
12.1 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาหนังสือขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน เพื่อขอ
อนุญาต โดยหนังสือฉบับจริงส่งให้หัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและฉบับสาเนาส่งให้
คณะกรรมการประเมิน เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาราชการ ดังภาพที่ 12.1

ภาพที่ 12.1 แสดงหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน
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12.2 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาหนังสือเชิญ
เป็นคณะกรรมการประเมิน และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาราชการ
ดังภาพที่ 12.2

ภาพที่ 12.2 แสดงหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน
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ปัญหา : การจั ดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน และการจัดทาหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน
ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมินซึ่งต้องเป็นผู้ ที่ขึ้น
ทะเบียนของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ได้ครบจานวน 5 ท่าน จึงจะจัดทาได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ควรดาเนินการประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน ให้ได้ครบทั้ง 5 ท่าน และดาเนินการจัดทาหนังสือดังกล่าวในทันที
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์และรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือ
ราชการให้ถูกต้อง
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ขั้นตอนที่ 13 จัดทาบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายใน
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายในจั ด ท าบั น ทึ ก ข้ อ ความ
ถึงบุคลากรภายใน โดยระบุรายละเอียดการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ แล้วนาเสนอรองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาลงนาม แล้วดาเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงาน
ดังนี้
13.1 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ขอความอนุ เ คราะห์ บุ ค ลากรเป็ น ผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก ารถึ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร
เพื่อขออนุญาต โดยบันทึกข้อความฉบับจริงส่งให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ช่วยเลขานุการและส่งฉบับ
สาเนาให้ผู้ช่วยเลขานุการ ดังภาพที่ 13.1

ภาพที่ 13.1 แสดงบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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13.2 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ขอเชิญเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และจัดส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการมาปฏิบัติงาน
ดังภาพที่ 13.2

ภาพที่ 13.2 แสดงบันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

44
13.3 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
เชิญอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยระบุวัน
เวลา และสถานที่ นาเสนอรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ลงนาม จากนั้นส่งให้เลขานุการอธิการบดี เพื่อลงตารางภารกิจอธิการบดี ดังภาพที่ 13.3

ภาพที่ 13.3 แสดงบันทึกข้อความเชิญอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
และเข้ารับการสัมภาษณ์
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13.4 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
เชิญรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน และเข้ารับการสัมภาษณ์
โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ พร้อมกับเสนอบันทึกข้อความต่ออธิการบดีเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 13.4

ภาพที่ 13.4 แสดงบันทึกข้อความเชิญรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์
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13.5 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
เชิญคณบดีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังภาพที่ 13.5

ภาพที่ 13.5 แสดงบันทึกข้อความเชิญคณบดีเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
และเข้ารับการสัมภาษณ์
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13.6 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
เชิ ญผู้ อานวยการศูน ย์ ส านั ก สถาบั น กอง เข้า ร่ว มต้ อนรับ คณะกรรมการประเมิน และเข้า รั บ
การสัมภาษณ์ ดังภาพ 13.6

ภาพที่ 13..6 แสดงบันทึกข้อความเชิญผู้อานวยการศูนย์/สานัก/สถาบัน
เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์
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13.7 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ในสภามหาวิทยาลัยจานวน
1 ท่าน เข้ารั บการสัมภาษณ์ พร้อมกับ เสนอบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดี/ผู้ ช่วยอธิการบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 13.7

ภาพที่ 13.7 แสดงบันทึกข้อความถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสัมภาษณ์
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13.8 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ถึงคณบดีทุกคณะขอความอนุเคราะห์เชิญ ตัวแทนคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน
ศิษย์ เก่า 1 คน และนักศึกษาปั จจุบั น 1 คน เข้ารับการสัมภาษณ์ แล้วเสนอบันทึกข้อความต่อ
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 13.8

ภาพที่ 13.8 แสดงบันทึกข้อความถึงคณบดีทุกคณะขอความอนุเคราะห์
เชิญอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้ารับการสัมภาษณ์

50
13.9 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ถึงนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เชิญบุคลากรสายสนับสนุน จานวน 5 คน เข้ารับ
การสั ม ภาษณ์ แล้ ว เสนอบั น ทึ กข้ อความต่อ รองอธิ การบดี /ผู้ ช่ว ยอธิ การบดี รับ ผิ ดชอบงานประกั น
คุณภาพการศึกษาเพื่อลงนาม ดังภาพที่ 13.9

ภาพที่ 13.9 แสดงบันทึกข้อความถึงนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ปัญหา : มีการปรับเปลี่ยนกาหนดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายหลังจากจัดส่งบันทึก
ข้อความเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดทาบันทึกข้อความแจ้งกาหนดการใหม่โดยเร่งด่วนและ
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์และรายละเอียดทั้งหมดในบันทึกข้อความ
ให้ถูกต้อง

ขั้นตอนที่ 14 จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดส่งเล่มรายงานประเมิน
ตนเองให้คณะกรรมการประเมิน โดยจัดพิมพ์ชื่อที่อยู่หน้า ซอง จัดเล่มรายงานประเมินตนเองใส่ซอง
และส่งทางไปรษณีย์ เพื่อให้คณะกรรมการประเมินได้ ศึกษารายงานประเมินตนเองก่อนมาประเมิน
ที่มหาวิทยาลัย
ปัญหา : จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมินล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : วางแผนและจัดทารายงานประเมินตนเองให้แล้วเสร็จก่อนการ
ประเมินอย่างน้อย 10 วัน จากนั้นส่งให้ร้านถ่ายเอกสารจัดทาเล่มรายงานฯ ในทันที และรีบดาเนินการ
จัดส่งเล่มรายงานฯ ทางไปรษณีย์ด้วยวิธี EMS เพื่อให้เล่มรายงานฯ ถึงคณะกรรมการประเมินเร็วที่สุด
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบชื่อ สกุล และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้อง
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ขั้ น ตอนที่ 15 จั ด ท าโปรแกรมการค านวณผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาโปรแกรมการคานวณ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Excel ผู้ใช้สามารถกรอก
คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดได้ โดยโปรแกรมจะแสดงผลรวมในแต่ละองค์ประกอบ แสดงคะแนนเฉลี่ยของ
ทุ ก ตั ว ชี้ วั ด แสดงการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น แยกตามปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ และผลลั พ ธ์
โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 15.1 และ 15.2

ภาพที่ 15.1 แสดงโปรแกรมการคานวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย :
ตารางคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ภาพที่ 15.2 แสดงโปรแกรมการคานวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย :
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน
ปัญหา : ไม่สามารถพิมพ์ข้อความ เช่น ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ ข้อสังเกต หลังช่องคะแนน
ในแต่ละตัวชี้วัดได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เพิ่มคอลัมน์หลังช่องคะแนนให้สามารถพิมพ์ข้อความได้
ข้อเสนอแนะ : ช่องคะแนน พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากพิมพ์ ข้อความหรือตัวอักษร
ในช่องคะแนน โปรแกรมจะไม่สามารถคานวณคะแนนได้ หากต้องการพิมพ์ข้อความก็สามารถพิมพ์
ข้อความได้ในช่องหมายเหตุ
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ขั้นตอนที่ 16 จัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาแบบฟอร์มรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นาข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์
และจัดทาแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้คณะกรรมการประเมินใช้บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย
- ปก คานา สารบัญ
- ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ มหาวิ ทยาลั ย ให้ ร ายละเอี ยดคะแนน
การประเมิ น ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ คะแนนการประเมิ น ในแต่ ล ะตั ว ชี้ วั ด คะแนนเฉลี่ ย ในแต่ ล ะ
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด
- ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน ให้รายละเอียดผลการประเมินแยกเป็นปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ และผลลัพธ์ ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- ภาพรวมการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
- จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา แยกตามองค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมิน
- บทสรุปการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย บทสรุปการสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลั ย
สภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา
- ภาคผนวก ประกอบด้วย คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ ลายมือชื่อ คณะกรรมการ
ประเมิน และภาพถ่ายบรรยากาศการประเมิน
ปัญหา : คณะกรรมการประเมินบางท่านมีหัวข้อการรายงานผลเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมิน หรือขอยกเลิกบางหัวข้อที่อยู่ในแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน หรือมีการ
เปลี่ยนคาในหัวข้อ
แนวทางการแก้ไขปัญหา : เพิ่มเติม หรือยกเลิกหัวข้อ หรือเปลี่ยนคาในหัวข้อได้ตามความ
เหมาะสม โดยลาดับหัวข้อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงานผลการประเมิน
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินให้สอดคล้อง
กับ แนวทางการวิเคราะห์ และสรุ ป ผลการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
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ขั้นตอนที่ 17 ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายใน ขอใช้ ร ถและรั บ ส่ ง
คณะกรรมการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย โดยประสานขอข้อมูลวัน เวลา สถานที่รับส่ง
จากคณะกรรมการประเมิ น แต่ ล ะคน จากนั้ น ด าเนิ น การจองรถในระบบออนไลน์ และรั บ ส่ ง
คณะกรรมการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ทนี่ ัดหมาย
17.1 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานขอข้อมูล
วัน เวลา สถานที่รับส่ง จากคณะกรรมการประเมิน
17.2 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในดาเนินการจองรถรับส่ง
คณะกรรมการประเมินในระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 17

ภาพที่ 17 แสดงระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
17.3 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในรับส่งคณะกรรมการ
ประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ทนี่ ัดหมาย
ปัญหา : มีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การเดินทางภายหลังจัดทาข้อมูลการจองรถในระบบ
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ประสานและนัดหมายกับพนักงานขับรถตามวันและเวลา
ที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันกดส่งในระบบ เพราะเมื่อส่ง
ข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
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ขั้นตอนที่ 18 จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็นสาหรับคณะกรรมการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และอาหารเย็นสาหรับคณะกรรมการประเมิน โดยติดต่อผู้รับทาอาหาร ให้รายละเอียดการ
จัดเตรียมอาหาร เช่น วัน เวลา สถานที่ จานวนผู้รับประทานอาหาร รายการอาหาร ราคา เป็นต้น ลงใน
ตารางการจัดเตรีย มอาหาร แล้ว สาเนาเอกสารให้ ผู้ รับทาอาหาร เพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูล ที่ตรงกัน
ดังภาพที่ 18

ภาพที่ 18 แสดงตารางการจัดเตรียมอาหารสาหรับคณะกรรมการประเมิน
ปัญหา : คณะกรรมการประเมินบางท่านแพ้อาหารทะเล หรือทานอาหารมุสลิม หรือทาน
อาหารมังสวิรัติ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทาให้ต้องเพิ่มงบประมาณในการจัดหาอาหารเพิ่มเติม
แนวทางการแก้ไขปัญหา : สอบถามคณะกรรมการประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับการรับประทาน
อาหาร และแจ้งให้ผู้รับทาอาหารได้รับทราบ
ข้อเสนอแนะ : ควรมีการประสานติดต่อกับผู้รับทาอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์
เนื่องจากผู้รับทาอาหารอาจไม่ว่างตามวันและเวลาดังกล่าว จะได้ ประสานงานหาผู้รับทาอาหารรายอื่น
ต่อไป
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ขั้นตอนที่ 19 จัดหาที่พักสาหรับคณะกรรมการประเมิน
ส านั ก งานคณะกรรมการมาตรฐานคุ ณ ภาพและตรวจสอบภายใน จั ด หาที่ พั ก ส าหรั บ
คณะกรรมการประเมิน โดยเลือกโรงแรมที่เดินทางสะดวก ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดี ราคาอยู่ใน
งบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ จากนั้นดาเนินการติดต่อกับโรงแรม ส่งตารางรายละเอียด
การจองที่พั ก เช่ น ชื่ อผู้ เ ข้า พั ก ประเภทห้ อ งพั ก วั น เข้ า พัก จานวนวั น เข้ า พัก เป็ น ต้น ให้ โ รงแรม
ทางอีเมลล์หรือโทรสาร เพื่อให้ทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกันและสามารถออกใบเสร็จรับเงิน
ได้ถูกต้อง ดังภาพที่ 19

ภาพที่ 19 แสดงตารางการจองที่พักสาหรับคณะกรรมการประเมิน
ปัญหา : คณะกรรมการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักและวันออกพักภายหลังจากจอง
ที่พักกับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ดาเนินการประสานงานติดต่อการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก
กับพนักงานโรงแรมโดยเร่งด่วน เพื่อให้มีห้องพักสาหรับคณะกรรมการประเมิน
ข้อเสนอแนะ : ควรจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อลดความเสี่ยงที่พักเต็ม และ
ภายหลังจากจ่ายเงินค่าที่พักแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน ให้ครบถ้วน
เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป
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ขั้นตอนที่ 20 จัดเตรียมสถานที่ประเมิน
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดเตรียมสถานที่ประเมิน
โดยประสานและติ ดต่อ หน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบห้ อ งประชุม เบื้ องต้น ด้ว ยวาจา จากนั้ น จัดท าบันทึ ก
ข้อความส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อขออนุญาตใช้ห้องประชุม ประสานและติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล
ห้ องประชุมเกี่ย วกั บ โสตทั ศนู ป กรณ์ ช่ ว ยจัด เตรีย มระบบเสี ยง จอโปรเจคเตอร์ และคอมพิ ว เตอร์
นอกจากนี้จัดเตรียมป้ายตั้งโต๊ะสามเหลี่ยมสาหรับคณะกรรมการประเมินและผู้บริหาร ดังนี้
20.1 ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุมเบื้องต้นด้วยวาจา ขอจองห้อง
ประชุมสาหรับใช้เป็นสถานที่ประเมิน ให้รายละเอียดวัน เวลา และจานวนผู้เข้าร่วมประเมิน
20.2 จัดทาบันทึกข้อความขออนุญาตใช้สถานที่ประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ห้องประชุม โดยให้รายละเอียดวัน เวลา และสถานที่ ดังภาพที่ 20

ภาพที่ 20 แสดงบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ประเมิน
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20.3 ประสานงานและติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ เพื่อช่วย
จัดเตรียมระบบเสียง จอโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์
20.4 จัดเตรียมป้ายตั้งโต๊ะสามเหลี่ยมสาหรับคณะกรรมการประเมินและผู้บริหาร
20.5 จัดสถานที่ประเมินและดูความเรียบร้อยให้เหมาะสมและเพียงพอกับจานวนผู้เข้ารับ
การประเมิน
ปัญหา : มีเวลาการจั ดเตรียมสถานที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากก่อนวันประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมีการใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมอื่นๆ ตลอดทั้งวัน
แนวทางการแก้ไขปัญหา : วางแผนลาดับขั้นตอนการจัดสถานที่ จัดเตรียมคนให้เพียงพอ
และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เมื่อถึงเวลาให้รีบดาเนินการจัดสถานที่ตามที่วางแผนไว้
ข้อเสนอแนะ : ควรจองห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากมีหน่วยงานที่ต้องการ
ใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมตลอดทั้งปี

ขั้นตอนที่ 21 จัดทาเอกสารและดาเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาเอกสารและดาเนินการ
จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดทาซอง
ค่ า ตอบแทน ใบส าคั ญ รั บ เงิ น ใบลงเวลาปฏิ บั ติ ง านและประสานขอส าเนาบั ต รประชาชนของ
คณะกรรมการประเมิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้
21.1 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาซองค่าตอบแทน
โดยระบุชื่อ-สกุลของคณะกรรมการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วันที่ประเมิน จานวนเงิน เป็นต้น
ดังภาพที่ 21.1

ภาพที่ 21.1 แสดงรายละเอียดการจัดทาซองค่าตอบแทน
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21.2 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาใบสาคัญรับเงิน
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รายละเอียดการประเมิน จานวนเงิน
ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน เป็นต้น ดังภาพที่ 21.2

ภาพที่ 21.2 แสดงใบสาคัญรับเงิน
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21.3 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาใบลงเวลา
ปฏิบัติงาน โดยระบุ ชื่อ-สกุล ตาแหน่ง วันที่ประเมิน ลายมือชื่อ เป็นต้น ดังภาพที่ 21.3

ภาพที่ 21.3 แสดงใบลงเวลาปฏิบัติงาน
ปัญหา : แนวทางการแก้ไขปัญหา : ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ก่อนให้ คณะกรรมการประเมิน
ลงลายมือชื่อ และตรวจสอบการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการประเมินให้ครบถ้วนทุกหน้า
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ขั้ น ตอนที่ 22 รวบรวม ตรวจสอบ และสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในรวบรวม ตรวจสอบ และ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยประสานติดต่อขอข้อมูลรายงาน
ผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะทุกองค์ประกอบจากผู้ช่วยเลขานุการ นาข้อมูลมาตรวจสอบ
ความถูกต้อง เช่น การคิดคานวณคะแนน ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ คาถูกคาผิด ความเรียบร้อยของ
รายงานผลการประเมิ น และด าเนิ น การสรุ ป ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ
ปัญหา : ภายหลังการตรวจประเมิน ผู้รับการประเมิน ใช้เวลาในการแก้ไขการเขียนผลการ
ดาเนินงานตามคาแนะนาของคณะกรรมการนานกว่าที่กาหนดไว้ ส่งผลให้การสรุปผลการประเมินล่าช้า
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดทาแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยให้อธิการบดีลงนาม แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประเมินและผู้รับ การประเมินให้รับทราบ
เพื่อยึดเป็นแนวปฏิบัติ ให้ดาเนินงานตามวันและเวลาที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและครบถ้วน
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ขั้นตอนที่ 23 นารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้า
ที่ประชุม
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในนารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้า ที่ประชุมในวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุม
ผู้บริ หารโดยตาแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุ ณภาพการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบริ ห ารงานวิ ช าการ การประชุ ม สภาวิ ช าการ และการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
ตามลาดับ เพื่อนาข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาวางแผนดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป
ปัญหา : การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้า พิจารณา
หลายที่ประชุม ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะถึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ติดตามการเสนอวาระเข้าที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกการประชุม
กับเลขานุการจัดการประชุมนั้นๆ เพื่อให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเสนอเข้าที่ประชุม
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ขั้นตอนที่ 24 กากับ ติดตาม การจัดทารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในกากับ ติดตาม การจัดทา
รายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online โดยกากับ ติดตามการดาเนินงานของนักวิชาการ
ศึกษารับผิดชอบงาน CHE QA Online ของทุกคณะและมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพื่อให้การจัดทาข้อมูล
รายงานประเมินตนเองทั้งหมดในระบบ CHE QA Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งรายงานทัน
ภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ดังภาพที่ 24

ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online
ปัญหา :
ข้อมูลเชิงปริมาณของบางตัวชี้วัดในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
ไม่สอดคล้องกัน เช่น จานวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จานวนเงินทุนวิจัย ฯ ส่งผลให้ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลในระบบได้
แนวทางการแก้ไขปัญหา : ประชุมและร่วมแก้ปัญหาการกรอกข้อมูล กับนักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงาน CHE QA Online ของทุกคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ
สอดคล้องกัน
ข้อเสนอแนะ : ควรส่งข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้ทันภายใน
120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กาหนด
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ขั้นตอนที่ 25 จัดทาและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาและติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรวบรวมข้อมูลแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด นามาจัดทาเป็น แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีการติดตามแผนในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป
25.1 สานั กงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาแผนพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 24.1 ประกอบด้วย
- ตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง ให้รายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง โดยเรียงลาดับตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- โครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นที่สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงของตัวชี้วัดนั้น
- วัต ถุป ระสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้ รายละเอียดสิ่ งที่ ต้องการหลั ง จากจัดโครงการ
ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และกาหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้
- กิจกรรม ให้รายละเอียดวิธีการจัดกิจกรรม เช่น บรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน
เป็นต้น
- ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
- กลุ่ ม เป้ า หมาย ให้ ร ายละเอี ย ดผู้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ/กิ จ กรรม และระบุ จ านวนของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ
- วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าสาเร็จ ให้รายละเอียดวัน/เดือน/ปีที่คาดว่า จะจัดโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ
- งบประมาณ ให้รายละเอียดจานวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบ ให้รายละเอียดชื่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม
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ภาพที่ 25.1 แสดงตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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25.2 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดทาบันทึกข้อความ
ขอความอนุ เ คราะห์ ก รอกข้ อ มู ล แบบติ ด ตามแผนคุ ณภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
อุตรดิตถ์รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุ นที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 24.2

ภาพที่ 25.2 แสดงบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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25.3 สานักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในดาเนินการติดตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รอบ 6, 9 และ 12 เดือน
ในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 24.3 ประกอบด้วย
- ตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง ให้รายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง โดยเรียงลาดับตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- โครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นที่สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงของตัวชี้วัดนั้น
- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ
ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และกาหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้
- วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าสาเร็จ ให้รายละเอียดวัน/เดือน/ปี ที่คาดว่าจะจัดโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ
- งบประมาณ ให้รายละเอียดจานวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม
- ผู้รับผิดชอบ ให้รายละเอียดชื่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม
- สถานะการดาเนิ นงาน โดยให้ผู้ รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ข้อมูลในช่องสถานะ
การดาเนินงาน ซึ่งแบ่ง 3 ระดับ คือ ยังไม่ได้ดาเนินการ อยู่ระหว่างดาเนินการ และดาเนินการแล้วเสร็จ
- หมายเหตุ สาหรับใส่ข้อมูลอี่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม
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ภาพที่ 25.3 แสดงตัวอย่างแบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ปัญหา : ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งข้อมูล สถานะการดาเนินงานตามแผนพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปผลการดาเนินงานได้ตามระยะเวลาที่กาหนด
แนวทางการแก้ไขปัญหา : จัดทาบันทึกข้อความแจ้งกาหนดวันส่งข้อมูลให้หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รับทราบ และมีการติดตามการดาเนินงานเป็นระยะทางโทรศัพท์หรือกลุ่มไลน์
ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน

