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 คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่งและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นเอกสาร
แสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนการด าเนินการต่าง  ๆ 
โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพ่ือช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่สามารถศึกษางานได้อย่างรวดเร็ว ท าให้งานของหน่วยงาน       
มีระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากคู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ 
 วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลักเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย ของส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน รวมทั้งประกาศที่เกี่ยวข้องใน งาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับบุคลากร

ในหน่วยงาน ให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนกันได้ เพราะงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยเป็นงานที่ต้องมีความละเอียดรอบคอบ และยังก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีกับมหาวิทยาลัย   

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าด้วยดีตลอดมาและ
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่ งเสริมให้จัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และเพ่ือนร่วมงานทุกคน       
ที่เป็นก าลังใจให้คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 
 

นายสุธี  อยู่ยิ้ม 
นักวิชาการศึกษา 
21 ตุลาคม 2561 
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ส่วนที่ 1 บริบทมหาวทิยาลัย 
 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 ในที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ 42 ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า 
"โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) และ
เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) โดยมีประวัติพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" และเปิดสอน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอื่นๆ  
 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)  
 ปี พ.ศ. 2512 ได้มีการขยายปริมาณงานเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนนักเรียนที่ต้องการ
เข้าเรียนในวิทยาลัยครูมากขึ้น และความต้องการครูมีมาก จนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลากรภายนอก                
(ภาคค่ า)  
 ปี พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพ่ิมขึ้น ตามความต้องการ
ของต้นสังกัดต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นแล้ว วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้รับการ
ยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ท าให้วิทยาลัยครู         
มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ. และป.กศ. ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครูและ
เปลี่ยนการจัดสอนภาคนอกเวลามาเป็นการสอนฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน 
 ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เลิกผลิตครูในโครงการฝึกหัดครู        
ภาคต่อเนื่อง โดยที่สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ และน่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบัน ยังมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
ต้นสังกัดของครูเหล่านี้ มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้น สถาบัน   
โดยความเห็นชอบของสภาฝึกหัดครูจึงได้จัดให้มีการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
(อคป.) ขึ้น เป็นรุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2522  
 ปี พ.ศ. 2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ดิน ต าบลหมอนไม้ ประมาณ 400 ไร่ แต่ทางจังหวัด
ได้ขอจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และได้แบ่ง
สรรที่ดินให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขตและวัดพ้ืนที่เรียบร้อย ในปี พ.ศ. 2530 



2 
 

มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งวิทยาลัยได้พัฒนาที่ดินผืนนี้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ       
ทางการเกษตร และเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี 
 ปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 5 
สาขาวิชา ซึ่งนับว่าได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ออกไปอีกก้าวหนึ่ง 
 ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญให้วิทยาลัย
ครูเป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี  ท าให้วิทยาลัย
ครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนวิชาการสาขาอ่ืนในระดับอนุปริญญา
เพ่ิมข้ึน ในปีการศึกษา 2528 เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบประยุกต์ศิลป์, พืชศาสตร์, ไฟฟ้า และ
นิเทศศาสตร ์
 ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้นเป็นรุ่นแรก              
ในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ตามที่สภาฝึกหัดครูอนุมัติ และ
มีโครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531 
 ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า 
(NIDA) เพ่ือเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก ตามโครงการ NIDA-
UTC และ ในปี พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเปิด
สอนภาคพิเศษ ส าหรับสมาชิกหอการค้า เพ่ือรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐานทางการค้ า      
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ EBD-UTC 
 สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชื่อ "สถาบันราชภัฎ" แทนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์จึงมีฐานะเป็น
ส่วนราชการหนึ่งของส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ การด าเนินงานของสถาบันขึ้นอยู่กับขอบข่าย          
ที่ก าหนดไว้ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2537 โดยมีสภาสถาบันราชภัฎ และสภาประจ า
สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์ดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  
 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ได้ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้น า
ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป มีผลท าให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายกสภา
มหาวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
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 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ทิศ เหนือติดกับถนนอินใจมี  ทิศใต้ติดต่อกับสถานีสื่ อสารและโทรคมนาคมของ
กระทรวงมหาดไทย ทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1                    
ทิศตะวันตกติดกับถนนเลาะคลองชลประทาน รวมพ้ืนที่วิทยาเขตหมอนไม้ และล ารางทุ่งกะโล่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จะมีพ้ืนที่ทั้งสิ้น 2,270 ไร่ 3 งาน 87 ตารางวา ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้  
 ส่วนกลาง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนกลางมีพ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา สถานที่นี้
นักศึกษาทุกคณะจะต้องมาท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่วิทยาเขตส่วนกลาง ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของส านักงาน
อธิการบดี หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคณะ 4 คณะ 2 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย คือ          
คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 วิทยาเขตหมอนไม้ 
 เป็นที่ตั้งของคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร และเป็น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 บ้านหมอน
ไม้ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเรียนของคณะเกษตรศาสตร์ 
 วิทยาเขตล ารางทุ่งกะโล่ 
 การขยายวิทยาเขตนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2567 
รวมระยะเวลา 15 ปี การจัดตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่เพียงพอต่อการ
จัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงขยายวิทยาเขตมาจัดตั้ง ณ บริเวณบึงทุ่งกะโล่ โดยมีแนวคิดว่า
มหาวิทยาลัยท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิลปะของธรรมชาติ
เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีเนื้อที่ 2 ,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคารต่าง ๆ เช่น 
อาคารสาธารณสุขศาสตร์ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 พื้นที่การศึกษาวิทยาเขตนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาเขตแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ 
 

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 อัตลักษณ์ 
 “ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” 
 เอกลักษณ์ 
 “มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น” 



4 
 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 ปรัชญา 
 “มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 วิสัยทัศน์ 
 “สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
 2.  ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา 
 3.  วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมในการพัฒนา
ชุมชน ท้องถิ่น 
 4.  ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 
 5.  สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
 2.  เพ่ือผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา  
 3.  เพ่ือวิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
 4.  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 
 5.  เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6.  เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

ประเด็นยุทธศาสตร ์เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และมาตรการที่รองรับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป้าประสงค์  
 1.  ด้านเศรษฐกิจ 
 2.  ด้านสังคม 
 3.  ด้านสิ่งแวดล้อม 
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 กลยุทธ์ที่ 1 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 
 มาตรการที่ 1.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้ หน่วยงาน นักศึกษา ประชาชนน าแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชด าริสู่การพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยีและนวัตกรรม           
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน 
 มาตรการที่ 1.2  ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น 
 มาตรการที่ 1.3 ส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้จากการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ด้านการ
ยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น ไปเผยแพร่ ถ่ายทอดสู่ผู้ใช้ประโยชน์ 
 มาตรการที่  1.4 สร้างภาคีเครือข่ายและส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างองค์ความรู้พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐาน      
ในการแก้ปัญหาท้องถิ่นและพัฒนาประเทศ 
 กลยุทธ์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
 มาตรการที่ 2.1 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สู่การใช้
ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เชิงพาณิชย์ เชิงวิชาการ และเชิงพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนา สังคมท้องถิ่น ด้านศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม และกีฬา การศึกษา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และสุขภาพ 
 กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาสังคมท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการที่ 3.1 ส่งเสริมการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับ    
ทุกภาคส่วน  ทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ า รุง
ศิลปวัฒนธรรม โครงการพระราชด าริและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สู่การสร้าง
องค์ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการ และเป็นพ้ืนฐานในการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
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 เพ่ือพัฒนาสังคมโดยใช้โรงเรียนสาธิตและโรงเรียน    
ในเครือข่ายเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
 กลยุทธ์ที่ 5 บัณฑิตดีมีคุณภาพ มีจิตอาสา พัฒนาเป็นผู้ประกอบการที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
 มาตรการที่ 5.1 สนับสนุนให้มีกระบวนการบริหารจัดการ การเรียนการสอน โครงการและ
กิจกรรมทั้งในและ/หรือนอกหลักสูตร ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  และมีจิต
สาธารณะ 
 มาตรการที่ 5.2 สนับสนุนส่งเสริมให้คณะ วิทยาลัยสร้างอัตลักษณ์ของบัณฑิตแต่ละคณะ 
วิทยาลัยให้มีพื้นฐานในการเป็นผู้ประกอบการ 
 มาตรการที่ 5.3 ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การวิจัยหรือบริการ
วิชาการเป็นฐาน 
  
 กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาศักยภาพครูของครู ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ 
 มาตรการที่ 6.1 ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยสร้างหลักสูตรระยะสั้น
และระยะยาวที่ตอบสนองความต้องการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 7 สร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การศึกษา 
4.0 
 มาตรการที่ 7.1 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัย และสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม         
ให้ตอบสนองการพัฒนานักศึกษาและอาจารย์ในศตวรรษท่ี 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 พัฒนาสัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
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 มาตรการที่ 9.2 จัดตั้ง Teaching clinic เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการเรียนการสอน
ให้อาจารย์ 
 มาตรการที่ 9.3 พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของตนเอง 
 มาตรการที่ 9.4 เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัยเชิงบูรณาการทุกระดับ 
 มาตรการที่  9.5 ส่งเสริมและสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้ งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 มาตรการที่ 9.6 ส่งเสริม เผยแพร่งานวิจัย พัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการน าผลงานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ในระดับท้องถิ่น ประเทศ และนานาชาติ   
 กลยุทธ์ที่ 10 พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้บัณฑิตเป็นคนดีมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 
 มาตรการที่ 10.1 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพส าหรับนักศึกษา สนับสนุน
งบประมาณและทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอ 
 มาตรการที่ 10.2 ส่งเสริมให้ คณะ วิทยาลัย หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่การบริหาร 
หลักสูตรแบบ WIL  
 มาตรการที่ 10.3 ส่งเสริมให้ คณะ วิทยาลัย หลักสูตรที่มีความพร้อมเข้าสู่การบริหาร 
หลักสูตรแบบสหกิจศึกษา 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 
 เป้าประสงค์ 
 1.  แบ่งพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
 2.  พัฒนาเครือข่าย 
 3.  จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 กลยุทธ์ที่ 11 ร่วมก าหนดพื้นที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่น 
 มาตรการที่ 11.1 แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละคณะ/หน่วยงาน          
ให้ครอบคลุมพ้ืนที่การให้บริการของมหาวิทยาลัย 
 กลยุทธ์ที่ 12 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจ 
 มาตรการที่  12.1 สร้างเครือข่ายประชารัฐในการท างานตามพันธกิจที่เน้นมีส่วนร่วม         
ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จริงจัง และต่อเนื่อง ในทุกระดับ 
 มาตรการที่ 12.2 สร้างเครือข่ายการพัฒนาโดยร่วมวางแผนร่วมด าเนินการ ร่วมติดตาม
ประเมินผลร่วมปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 กลยุทธ์ที่ 13 จัดระบบงานสู่ความเป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 มาตรการที่ 13.1 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการคุณภาพ  
 มาตรการที่ 13.2 ส่งเสริมให้มีการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าของ
โครงการ 
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 มาตรการที่ 13.3 ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัย  
 มาตรการที่ 13.4 ปรับปรุงระบบและกระบวนการบริหารงานให้เหมาะสม สามารถใช้
ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อการด าเนินการตามพันธกิจทุกด้าน
ของมหาวิทยาลัย  
 มาตรการที่ 13.5 จัดท าการประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทุกหน่วยงานและน า
ข้อมูลย้อนกลับมาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการ  
 มาตรการที่ 13.6 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และออนไลน์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  
 มาตรการที่ 13.7 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการและระบบฐานข้อมูลกลาง เพ่ือด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ ปี 2550  
 มาตรการที่ 13.8 จัดเวทีประชาพิจารณ์แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกภาคส่วน ทั้งภาคนักศึกษา บุคลากร  ประชาชน องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน   
 มาตรการที่ 13.9 ส่งเสริมการกระจายอ านาจในการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม  
 มาตรการที่  13.10 สร้างระบบการกลั่นกรอง ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของ
มหาวิทยาลัย อย่างชัดเจนและเหมาะสม   
 มาตรการที่ 13.11 สร้างระบบการรับเรื่องร้องเรียนทั้งจากนักศึกษา บุคลากรภายใน และ
บุคคลภายนอกอย่างชัดเจน   
 มาตรการที่ 13.12 สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านสิทธิมนุษยชน   
 มาตรการที่ 13.13 มีระบบบริหารงานบุคคลที่มีความเที่ยงตรง และเชื่อถือได้ตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  พัฒนาระบบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่ดี  ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกประเภท
ให้ได้รับสิทธิในการพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าตามสายงานที่ปฏิบัติ    
 มาตรการที่ 13.14 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาต่อของนักศึกษาที่ด้อยโอกาสและ/หรือ
ผู้พิการให้มีโอกาสทางการศึกษา   

 

สัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย 
 ตราสัญลักษณ์ 

 ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 
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 ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 

 ต้นหางนกยูงฝรั่ง ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
  
 สีประจ ามหาวิทยาลัย 
 สีเขียว-เหลือง สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น                   
ความมีระเบียบและสมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คุณธรรม 
 

 
 

 สัญลักษณ์ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ตรามหาวิทยาลัย ใช้ตราสัญลักษณ์รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 
 ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย คือ รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 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 

  
 สีน้ าเงิน แทนค่าสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิด และพระราชทานนาม “มหาวิทยาลัย 
 ราชภัฏ” อันแปลว่า นักปราชญ์แห่งพระราชา 

   สีเขียว แทนค่าแหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 
   สีทอง แทนค่าความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา 
   สีส้ม แทนค่าความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

  
 สีขาว แทนค่าความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
 อดุลยเดช 

 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 
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ประวัติส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน 

ส านักมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 

2545 ท าหน้าที่ให้บริการเกี่ยวกับการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบาย

ของสถาบัน ด าเนินการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาของสถาบัน เพ่ือรองรับการประเมินจากองค์กร

ภายนอก ด าเนินการด้านส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์และการเรียนของนักศึกษา และ

ศึกษาวิจัยด้านการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2548        

สภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีมติให้มีคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน         

ท าหน้าที่ก ากับ ติดตาม สนับสนุน ส่งเสริม ให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการจัดการศึกษา       

ให้เป็นไปตามนโยบาย และครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และให้ส านักมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา เป็นหน่วยงานด าเนินงาน โดยให้รวมกับส านักงานตรวจสอบภายใน โดยใช้ชื่อว่า “ส านักงาน

คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน” โดยรับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา งานด้านการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.) งานด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน  

 

 

โครงสร้างองค์กร  
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ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน 

1. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะประกันได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ
ภารกิจด้านการจัดการศึกษาเป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมาย ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา                   
ในระดับอุดมศึกษา โดยประกันตั้งแต่ศักยภาพ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จนถึงกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของไทยและสากล  

นโยบายข้อ  1  เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย
มาตรฐานการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา          
การบริหาร และการจัดการ 

แนวทางด าเนินการ 
1.1 ให้มีการก าหนดความรู้ พ้ืนฐานและคุณลักษณะที่ส าคัญและจ าเป็นของนักศึกษา

โดยเฉพาะด้านภาษา ความถนัดในสาขาวิชา คุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 ให้มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการหาความรู้ ความคิด การวิเคราะห์         

การปฏิบัติการภาคสนามเพ่ิมเติมจากความรู้พ้ืนฐานในทุกหลักสูตร 
1.3 ให้มีการก าหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
1.4 ให้มีการก าหนดกิจกรรมและเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย       

อย่างต่อเนื่อง 
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1.5 ให้มีการก าหนดเกณฑ์การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา การบริหารและ          
การจัดการ 

1.6 ให้มีการก าหนดเกณฑ์พ้ืนฐานเกี่ยวกับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ต าราเรียน        
สื่อการเรียน ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ส าหรับแต่ละหลักสูตร 

1.7 ให้พัฒนาระบบข้อมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา       
การจัดการศึกษา การบริหาร การจัดการ การวิจัย และการบริการทางวิชาการแก่ชุมชน 

1.8 ให้มีการพัฒนาตัวชี้วัดในการประเมินหลักสูตร หน่วยงานและการประเมินมหาวิทยาลัย 
1.9 ให้มีวิธีการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหาร

และการจัดการ 
1.10 ให้มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินการประกัน คุณภาพการศึกษาต่อสภา

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏตามล าดับทุกสิ้นปีการศึกษา 
 
 
 
 

2. ปรัชญาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา
ตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการเบื้องต้นว่า “คุณภาพเป็นของเรา เกิดจากเรา บริหาร
จัดการโดยเรา เพ่ือเกิดประโยชน์แก่พวกเราและสังคมไทย”  

นโยบายข้อ 2  เร่งรัดให้มีกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 
แนวทางด าเนินการ 
2.1 ให้แต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือท า

หน้าที่พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการก าหนดหลักการและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา เพ่ือรองรับ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากองค์กรภายนอก 

2.2 ให้มีการแต่งตั้งกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือท า
หน้าที่ด าเนินการตามกรอบ นโยบาย หลักการและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ                    
ที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนด 

2.3 ให้มีการประเมินการท างานของอาจารย์ตามมาตรฐานภารกิจในข้อ 1.3  
2.4 ให้มีการประเมินมหาวิทยาลัย ประเมินหน่วยงาน และประเมินโปรแกรมวิชาอย่าง

ต่อเนื่อง 
2.5 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน ส่งเสริมสนับสนุน เพ่ือให้การพัฒนา

ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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2.6 น าข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ไปใช้ในการพิจารณาให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ แก่มหาวิทยาลัย 

2.7 ให้มีการจัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจประจ าปกติของทุกภาคส่วนและทุกคน             

ในมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าสม่ าเสมอ ตั้งแต่ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก กอง หลักสูตร ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 

นโยบายข้อ 3 เร่งด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยระยะเริ่มแรก    
ให้มุ่งเน้นคุณภาพบัณฑิต การบริหารและการจัดการ และเร่งรัดให้มีการปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์อย่างเร่งด่วน 

แนวทางด าเนินการ 
3.1 ให้มีกระบวนการติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอน 
3.2 ให้มีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตก่อนส าเร็จการศึกษา 
3.3 ให้ก าหนดแนวทางช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียน  เศรษฐกิจ  และการ

ปรับตัว 
3.4 ให้ปลูกฝังวัฒนธรรมการท างานร่วมกันระหว่างอาจารย์ และนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ

และบริหารของมหาวิทยาลัย 
3.5 ให้มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
3.6 ให้มีการก าหนดปรัชญา เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ

พัฒนาการบริหารและการจัดการ 
3.7 พัฒนาระบบการวางแผน และการจัดสรรงบประมาณ ในรูปของแผนงานให้ชัดเจน 
3.8 พัฒนาระบบเครือข่าย และระบบข้อมูลในการบริหารงานที่มีการน าระบบเทคโนโลยีมาใช้

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
3.9 ให้มีการก าหนดมาตรฐานอัตราก าลังให้สอดคล้องกับภารกิจ 
3.10 ปรับปรุงระบบการเข้าสู่ต าแหน่งบริหารในระดับต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการประกันคุณภาพ 
3.11 เร่งรัดให้มีการปฏิรูปการเรียนของนักศึกษา การสอนของอาจารย์และการบริหาร

การศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 
4. การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีและ

ด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาของวงจรประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA)  
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นโยบายข้อ 4  เร่งรัดให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร และ
หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

แนวทางด าเนินการ 
4.1 ส่งเสริมให้มีสมาคมหรือชมรมวิชาการของหลักสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน   

ในมหาวิทยาลัย และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
4.2 ให้มีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจ าหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายในและหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน        
ในหลักสูตร 

4.3 ให้มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน/หลักสูตรสาขาวิชา/กอง/
งาน ซึ่งประกอบด้วยบุคคลภายในและหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบ ก ากับดูแล พร้อมทั้งให้
ค าปรึกษาแก่คณะในการด าเนินภารกิจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 

4.4 ให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพ            
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ ผู้ใช้ผลผลิต
เอกชน สมาคมวิชาการ และสมาคมวิชาชีพต่าง ๆ เป็นต้น 

4.5 ให้มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอ่ืน          
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 

5. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องสะท้อนสภาพจริง      
ของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของการน าผลการประเมิน      
ไปพัฒนาในส่วนที่ดีและปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน  

นโยบายข้อ 5  ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลข่าวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพร่ต่อสังคมภายนอก 

แนวทางด าเนินการ 
5.1 จัดท าข้อมูลเผยแพร่ข่าวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย     

ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ แผ่นพับ เอกสาร นิทรรศการ เป็นต้น เพ่ือให้ทราบถึงมาตรฐานการศึกษา        
ของมหาวิทยาลัย 

5.2 จัดท าข้อมูลข่าวสารและผลงาน เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียนนักศึกษาและผู้ปกครองในท้องถิ่น
ใช้ประกอบการพิจารณาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตลอดจนรับฟังข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ผู้ปกครอง และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและ
มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุณภาพ              
ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด          
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาและเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดย “ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อย่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พ.ศ.2545   ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมิน
คุณภาพภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งในทุกรอบ 5 ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการ
ประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกซ่ึงการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมีความส าคัญเป็นอย่าง
มาก เพราะจะเชื่อมโยงข้อมูลไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก สร้างความเชื่อถือให้กับ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่มีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่น สามารถ
ตัดสินใจเลือกใช้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีการบริหารจัดการอย่างคุณภาพ โดยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนที่ 1 การด าเนินงาน
ก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย, ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย และส่วนที่ 3 การด าเนินงานหลังประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย รวมการด าเนินงานทั้งหมด 25 ขั้นตอน ดังนี้ 
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ส่วนที่ 1 การด าเนินงานก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน (ขั้นตอนที่ 1-6)  

1. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน           
สายสนับสนุน  

2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

3. จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
4. จัดท าประกาศตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
5. เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. 
6. จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 15 ขั้นตอน 

(ข้ันตอนที่ 7-21) 
7. รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
8. ประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน 
9. ประสานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ  
10. จัดท าโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
11. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
12. จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้า

หน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและจัดท าหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน  
13. จัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
14. จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน  
15. จัดท าโปรแกรมการค านวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
16. จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
17. ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน 
18. จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น  
19. จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
20. จัดเตรียมสถานที่ประเมิน  
21. จัดท าเอกสารและด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน 
ส่วนที่  3 การด าเนินงานหลังประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (ข้ันตอนที่ 22-25) 
22. รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
23. น ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอเข้าท่ีประชุม 
24. ก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online 
25. จัดท าและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ขั้นตอนการด าเนินงานงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

1.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงานสายสนับสนุน (1 ชม.) 

2.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (3 ชม.) 

3.จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.) 
 

4.จัดท าประกาศตัวชี้วัดในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.) 
 

5.เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. (1 ชม.) 

6.จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย (30 วัน) 

7.รวบรวมรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.) 
 (1 เดือน) 

8.ประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน (5 วัน) 

9.ประสานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ  (1 วัน) 

10.จัดท าโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 วัน) 

11.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย (1 ชม.) 
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12.จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงาน             
ของคณะกรรมการประเมินและจัดท าหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน (1 วัน) 

 

13.จัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย (3 ชม.) 
 

14.จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน (1 ชม.) 
 

15.จัดท าโปรแกรมการค านวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1 ชม.) 
 

16.จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (1 ชม.) 

17.ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน (1 ชม.) 
 

18.จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น (3 ชม.) 
 

19.จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการประเมิน (1 ชม.) 

20.จัดเตรียมสถานท่ีประเมิน (1 วัน) 

21.จัดท าเอกสารและด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน (3 ชม.) 

22.รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (5 วัน) 
 

23.น ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอเข้าที่ประชุม (5 วัน) 
 (1 วัน) 
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หมายเหตุ :      = ส่วนที่ 1 การด าเนินงานก่อนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย     
 
      = ส่วนที่ 2 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
  
      = ส่วนที่ 3 การด าเนินงานหลังประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.ก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online (5 วัน) 

25.จัดท าและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (5 วัน) 
 

สิ้นสุด 
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ขั้นตอนที่ 1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาหน่วยงาน     
สายสนับสนุน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน ประกอบด้วย รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา นักวิชาการศึกษารับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย          
และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน  น าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณา หลังจากได้มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการขอเลขค าสั่งแต่งตั้งฯ ที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี น าเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม         
ดังภาพที่ 1 

 
ภาพที่ 1 แสดงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาสายสนับสนุน 
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ปัญหา  :  มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรผู้รับผิดชอบภายหลังจากลงนามค าสั่งเรียบร้อยแล้ว 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จัดท า

บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง มายังส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในเพ่ือเป็นหลักฐาน จากนั้นด าเนินการจัดท าค าสั่งใหม่อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ :  ควรตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงาน ให้ถูกต้อง  
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ขั้นตอนที่ 2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน         
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับ
ดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรองอธิการบดี ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน เป็นผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด และมี
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการเขียนผลการด าเนินงานและจัดเตรียมเอกสาร
หลักฐาน น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณา หลังจากได้
มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว ด าเนินการขอเลขค าสั่งแต่งตั้ง ฯ ที่เลขานุการ ส านักงานอธิการบดี น าเสนอ
อธิการบดีเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 2 

 
ภาพที่ 2 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้                        

ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ปัญหา  :  มีการเปลี่ยนแปลงผู้ก ากับดูแลและผู้ประสานงานภายหลังจากลงนามค าสั่งแล้ว 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ จัดท า

บันทึกข้อความขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร พร้อมเหตุผลการเปลี่ยนแปลง มายังส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในเพื่อเป็นหลักฐาน จากนั้นด าเนินการจัดท าค าสั่งใหม่อีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ :  ควรตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงาน ให้ถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่ 3 จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าร่าง ปฏิทิน               
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยระบุกิจกรรมการด าเนินงาน
ตามล าดับขั้นตอน และระบุวัน/เดือน/ปีที่ด าเนินงาน ส าหรับเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษา น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณา และปรับแก้ไขเพ่ิมเติม (หากมีการแก้ไข) จัดท าเป็นปฏิทินการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 3 

 
ภาพที่ 3 แสดงปฏิทินการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
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ปัญหา  :  มีการเปลี่ยนแปลงก าหนดการ หรือเปลี่ยนแปลงวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินงาน  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  จัดพิมพ์ข้อความ “แก้ไขครั้งที่...../วันที่.....” ไว้บนหัวมุมบน

ขวามือของปฏิทิน และจัดพิมพ์หมายเหตุว่า “ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม” 
ไว้ด้านล่างของปฏิทิน เพ่ือป้องกันการสับสน 

ข้อเสนอแนะ :  ในปฏิทินการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยควรระบกุ าหนดการเรียงตามล าดับก่อนหลัง และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
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ขั้นตอนที่ 4 จัดท าประกาศตัวช้ีวัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าประกาศตัวชี้วัด
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดท าประกาศตัวชี้วัด ระบุองค์ประกอบ        
ในการประกันคุณภาพ ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา และการคิดรอบปี เช่น รอบปีการศึกษา              
รอบปีงบประมาณ หรือรอบปีปฏิทิน น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือพิจารณา หลังจากได้มติที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว น าเสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม ส าหรับใช้
เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป ดังภาพที่ 4 

 
ภาพที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าแรกของประกาศตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
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ปัญหา  :  ผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาไม่ทราบวิธีคิดรอบปีในการรายงานผล      
การด าเนินงานของแต่ละตัวชี้วัด ว่าจะใช้รอบปีการศึกษา ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน รวมถึงถ้าตัวชี้วัด
นั้นใช้รอบปีงบประมาณ จะใช้ปีงบประมาณท่ีผ่านมาหรือปีงบประมาณถัดไป เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ระบุการคิดรอบปีของแต่ละตัวชี้วัด เช่น ปีการศึกษา 
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน รวมถึงระบุตัวเลขปี เช่น 2560 หรือ 2561 ใส่ไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบรอบการใช้ข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัด เช่น รอบปีการศึกษา               
ปีงบประมาณ หรือปีปฏิทินให้ถูกต้องและสอดคล้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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ขั้นตอนที่ 5 เผยแพร่คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในด าเนินการเผยแพร่คู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
โดยจัดท าเล่มคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในแจกอาจารย์และเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ ด าเนินการ
เผยแพร่ลิ้งค์คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในทางเว็ปไซต์ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่มไลน์ประกันคุณภาพ และกลุ่มเฟสบุ๊คประกันคุณภาพ ดังภาพที่ 5  

 
ภาพที่ 5 แสดงคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
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ปัญหา  :   มีการปรับปรุงแก้ไขคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา          

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลายครั้ง ท าให้ในแต่ละครั้งสิ้นเปลืองงบประมาณ
ในการจัดท าเล่ม 

แนวทางการแก้ไขปัญหา   : เผยแพร่ลิ้งค์คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ทางเว็ปไซต์ส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟสบุ๊ค แทนการจัดท าเล่ม
คู่มือ  

ข้อเสนอแนะ  :  ควรระบุ “คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา             
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปรับปรุงครั้งที่...../เดือน.....ปี......” ในเว็ปไซต์
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน กลุ่มไลน์ และกลุ่มเฟสบุ๊คด้วย        
เพ่ือป้องการน าคู่มือไปใช้ผิดฉบับ  
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ขั้นตอนที่ 6 จัดท ารายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในรวบรวมข้อมูลผลการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในปีที่ผ่านมา การเขียนผลการด าเนินงานในรอบปี
ที่ประเมิน และรายชื่อเอกสารหลักฐานจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย น ามาจัดท าเป็นเล่ม
รายงานประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย  

- หน้าปก ออกแบบให้สวยงาม เหมาะสม โดยหน้าปกระบุชื่อมหาวิทยาลัย รายงานประเมิน
ตนเอง ปีการศึกษาท่ีตรวจประเมิน ขอบเขตช่วงระยะเวลาของข้อมูลที่ประเมิน  

- ค าน า ให้รายละเอียดถึงความเป็นมาของการจัดท ารายงานประเมินตนเอง รายละเอียดของ
องค์ประกอบและตัวชี้วัด ผู้ที่มีส่วนกี่ยวข้องในการจัดท ารายงานประเมินตนเองแบบคร่าวๆ ให้ได้ความ
ยาวประมาณ 3 ใน 4 ของหน้ากระดาษ 

- สารบัญ ระบหุัวข้อหลัก หัวข้อย่อย และหมายเลขหน้าของเนื้อหาในรายงานประเมินตนเอง 
- บทสรุปผู้บริหาร ให้รายละเอียดผลการด าเนินงานและคะแนนประเมินตนเองในภาพรวม 

คะแนนการประเมินตนเองรายองค์ประกอบ และระดับคุณภาพในแต่ละองค์ประกอบ  
- บทที่ 1 ส่วนน า ให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ คติพจน์          

สีประจ ามหาวิทยาลัย อัตลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างการบริหาร รายนาม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หลักสูตรที่เปิดสอน จ านวนนักศึกษา จ านวนอาจารย์ จ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน และผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะในปีที่ผ่านมา   

- บทที่ 2 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ ให้รายละเอียดตามองค์ประกอบ
และตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดเชิงคุณภาพจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนผลการด าเนินงานและรายชื่อ
เอกสารหลักฐาน ส่วนตัวชี้วัดเชิงปริมาณจะแสดงรายละเอียดของตัวเลขในรูปแบบตาราง ซึ่งจะแตกต่าง
กันในแต่ละตัวชี้วัด ทั้งนี้จะต้องศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้วน ามาวิเคราะห์สร้างแบบฟอร์มรายงานประเมิน
ตนเองให้เหมาะสม   

- บทที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง ให้รายละเอียดคะแนนประเมินตนเองในแต่ละตัวชี้วัด 
คะแนนรวมในแต่ละองค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด และรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการ
ประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์  
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ปัญหา  :  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งการเขียนผลการด าเนินงานมาให้ล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ก ากับติดตามการเขียนผลการด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดเป็นระยะ เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคในการเขียนผลการด าเนินงาน       
พร้อมทั้งแจ้งก าหนดวันส่งงานให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรับทราบ รวมถึงจัดท าบันทึกข้อความถึงหัวหน้า
หน่วยงานให้ช่วยก ากับติดตามอีกทางหนึ่ง 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดเขียนผลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล        
งานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือง่ายต่อการคัดลอกข้อความ
ในระบบฐานข้อมูล น ามาจัดท าเป็นเล่มรายงานประเมินตนเอง 
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ขั้นตอนที่ 7 รวบรวมรายช่ือคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน รวบรวมรายชื่อ
คณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัยที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) จากเว็ปไซต์ http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm โดยเสนอ
รายชื่อทั้งหมดให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตัดสินใจเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินจ านวน 5 คน         
ดังภาพที่ 7   

 
ภาพที่ 7 แสดงตัวอย่างรายชื่อคณะกรรมการประเมินระดับมหาวิทยาลัย 

ที่ผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ปัญหา  :  ข้อมูลของผู้ประเมินที่ขึ้นทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) ไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา ชื่อ นามสกุล สถาบัน มีการ
เปลี่ยนแปลง อาจท าให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดความสับสนในการประสานงานและติดต่อเชิญเป็น
คณะกรรมการประเมิน  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  : เมื่อผู้บริหารเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินได้ครบจ านวน
แล้ว น ารายชื่อมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนประสานงานและติดต่อเชิญเป็นคณะกรรมการ
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรให้ผู้บริหารเลือกรายชื่อคณะกรรมการประเมินมากกว่า 5 คน เนื่องจาก
กรรมการบางท่านอาจติดภารกิจหรือไม่สะดวกในการมาประเมิน 

http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm
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ขั้นตอนที่ 8 ประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานงานและติดต่อ
คณะกรรมการประเมิน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ตามรายชื่อที่ผู้บริหารเห็นชอบแล้ว             
ให้ได้จ านวน 5 คน ประกอบด้วย ประธาน 1 คน กรรมการ 3 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน         
โดยประสานงานและติดต่อให้รายละเอียดการประเมิน เช่น วัน เวลา สถานที่ประเมิน นัดหมาย         
การเดินทาง การจองที่พัก เป็นต้น 

ปัญหา  :  ไม่มีข้อมูลการติดต่อของคณะกรรมประเมิน เช่น ไม่มีหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลล์ 
หรือไลน์ เป็นต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ประสานงานไปที่หน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน เพ่ือขอ
หมายเลขเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์ หรือไลน์  

ข้อเสนอแนะ  :  ในกรณีที่ประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมินแบบเร่งด่วน ใกล้วัน
ประเมิน อาจท าให้ได้ผู้ที่ตอบรับมาเป็นคณะกรรมการประเมินค่อนข้างยาก เนื่องจากกรรมการแต่ละ
ท่าน มีภารกิจหรือไม่สะดวกในการมาประเมิน ดังนั้นควรด าเนินการประสานและติดต่อคณะกรรมการ
ประเมินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน 
 
 
ขั้นตอนที่ 9 ประสานงานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานงานและติดต่อ
ผู้ช่วยเลขานุการ จ านวน 5-8 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือช่วยจดบันทึกข้อมูลในการ
ประเมิน จัดท ารายงานผลการประเมิน อ านวยความสะดวกให้คณะกรรมการประเมิน ตลอดจนจัดการ
และดูแลความเรียบร้อยในการด าเนินงานประเมินทั้งหมด 

 
ปัญหา  :  ผู้ช่วยเลขานุการที่มีประสบการณ์ มีความรู้ มีความสามารถในการสรุปใจความ

และจดบันทึกข้อมูลในการประเมินมีจ านวนน้อย และบางท่านยังไม่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ อย่าง
ชัดเจน   ท าให้การปฏิบัติไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  จัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ
การเป็นผู้ช่วยเลขานุการประเมินคุณภาพการศึกษาและให้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรด าเนินการประสานงานและติดต่อผู้ช่วยเลขานุการล่วงหน้าอย่างน้อย    
1 – 2 เดือน และควรจัดท าบันทึกข้อความถึงหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือขอความอนุเคราะห์บุคลากรมาเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ เป็นการให้เกียรติและแจ้งหัวหน้าหน่วยงานได้รับทราบ 
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ขั้นตอนที่ 10 จัดท าโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าโครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งน าเสนอรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาและอธิการบดีเพ่ือลงนามอนุมัติ หัวข้อในการจัดท าโครงการ 
ประกอบด้วย  

- หลักการและเหตุผล ให้รายละเอียดที่มาและความจ าเป็นที่ต้องจัดท าโครงการ  
- วัตถุประสงค์ ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการหลังจากจัดท าโครงการ ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาด

ว่าจะได้รับ ก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารวัดผลได้ 
- ค่าเป้าหมาย ให้รายละเอียดค่าเป้าหมายของกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั้ง        

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
- กลุ่มเป้าหมาย ให้รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้เข้าร่วมโครงการ เช่น ผู้บริหาร 

อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และระบุจ านวนของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ คือ ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน 
- ระยะเวลา ให้รายละเอียดระยะเวลาการด าเนินงาน โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ในการจัด

โครงการ 
- หน่วยงานที่รับการประเมิน คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- งบประมาณ ให้รายละเอียดประเภทของงบประมาณที่จะใช้ในการด าเนินงาน เช่น 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณรายได้ และให้รายละเอียดค่าใช้ จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าตอบแทน
คณะกรรมการประเมิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง โดยใส่
รายละเอียดการใช้งบประมาณให้ชัดเจน เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมิน จ านวน ... คน คนละ
... บาท, ค่าที่พัก จ านวน ... คน คนละ ... คืน คืนละ ... บาท, ค่าอาหารกลางวัน จ านวน ... คน คนละ 
... บาท เป็นต้น    

- ผลที่คาดว่าจะได้รับ ให้รายละเอียดสิ่งที่ได้รับเมื่อจัดโครงการแล้วเสร็จ โดยต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค ์

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/การวัดและประเมินผลการจัดโครงการ ให้รายละเอียดสิ่งที่
ต้องการ/เป้าหมาย/ผลลัพธ์ของโครงการ รวมถึงให้รายละเอียดวิธีการวัดและวิธีการประเมินผล เพ่ือให้
ไดม้าซึ่งค าตอบของตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ 
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ปัญหา  :  การขออนุมัติโครงการล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ควรด าเนินการจัดท าโครงการและเสนออธิการบดีลงนาม

ล่วงหน้า 3 – 4 สัปดาห์ ก่อนการจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในโครงการทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่อง

งบประมาณที่ใช้ ควรแยกประเภทที่มาของเงินและใส่รหัสเงินในโครงการด้วย เพ่ือง่ายต่อการยืมเงิน 
เช่น เงินงบประมาณแผ่นดิน รหัส... หรือ เงินงบประมาณรายได้ รหัส... เป็นต้น 
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ขั้ นตอนที่  11 จั ดท าค า สั่ ง แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประ เ มิน คุณภาพการศึ กษาภายใน                     
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธาน 1 คน 
กรรมการ 3 คน กรรมการและเลขานุการ 1 คน และผู้ช่วยเลขานุการ 5-8 คน  โดยขอเลขค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี จากนั้นเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ ต่ออธิการบดีเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 11 

 
ภาพที่ 11 แสดงค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
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ปัญหา  :  การจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมินซึ่งต้องเป็น      
ผู้ที่ข้ึนทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ได้ครบจ านวน 5 ท่าน จึงจะจัดท า
ค าสั่งแต่งตั้งฯ ได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ควรด าเนินการประสานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน ให้ได้ครบทั้ง 5 ท่าน และด าเนินการจัดท าค าสั่งดังกล่าวในทันท ี

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ ชื่อ สกุล หน่วยงานของ
คณะกรรมการประเมินให้ถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่ 12 จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้า
หน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและจัดท าหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมินเพ่ือขอ
อนุญาต และจัดท าหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน โดยระบุรายละเอียดการประเมิน วัน เวลา 
สถานที่ประเมินให้ชัดเจน จากนั้นขอเลขหนังสือภายนอกที่งานธุรการ ส านักงานอธิการบดี น าหนังสือ
เสนออธิการบดีเพ่ือลงนาม แล้วด าเนินการจัดส่งทางไปรษณีย์ ดังนี้ 

12.1 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าหนังสือขอความ
อนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมินเพ่ือขอ
อนุญาต โดยหนังสือฉบับจริงส่งให้หัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมินและฉบับส าเนาส่งให้
คณะกรรมการประเมิน เพ่ือเก็บไว้เป็นหลักฐานในการมาราชการ ดังภาพที่ 12.1 

 
ภาพที่ 12.1 แสดงหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน 

ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน 
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12.2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าหนังสือเชิญ    
เป็นคณะกรรมการประเมิน และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการมาราชการ       
ดังภาพที่ 12.2 

 
ภาพที่ 12.2 แสดงหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน 
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ปัญหา  :  การจัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการประเมิน           
ถึงหัวหน้าหน่วยงานของคณะกรรมการประเมิน และการจัดท าหนังสือเชิญเป็นคณะกรรมการประเมิน
ล่าช้า เนื่องจากต้องใช้เวลาในการประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมินซึ่งต้องเป็นผู้ที่ขึ้น
ทะเบียนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้ได้ครบจ านวน 5 ท่าน จึงจะจัดท าได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ควรด าเนินการประสานงานและติดต่อคณะกรรมการประเมิน
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 เดือน ให้ได้ครบทั้ง 5 ท่าน และด าเนินการจัดท าหนังสือดังกล่าวในทันท ี

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์และรายละเอียดทั้งหมดในหนังสือ
ราชการให้ถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่ 13 จัดท าบันทึกข้อความถึงบุคลากรภายใน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ          
ถึงบุคลากรภายใน โดยระบุรายละเอียดการประเมิน วัน เวลา และสถานที่ แล้วน าเสนอรองอธิการบดี/
ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาลงนาม  แล้วด าเนินการจัดส่งไปยังหน่วยงาน 
ดังนี้ 

13.1 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ช่ว ยเลขานุการถึงหัวหน้าหน่วยงานของผู้ช่วยเลขานุการ                                      
เพ่ือขออนุญาต โดยบันทึกข้อความฉบับจริงส่งให้หัวหน้าหน่วยงานของผู้ช่วยเลขานุการและส่งฉบับ
ส าเนาให้ผู้ช่วยเลขานุการ ดังภาพที่ 13.1 

 
ภาพที่ 13.1 แสดงบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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13.2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
ขอเชิญเป็นผู้ช่วยเลขานุการ และจัดส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการเพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการมาปฏิบัติงาน     
ดังภาพที่ 13.2 

 
ภาพที่ 13.2 แสดงบันทึกข้อความขอเชิญเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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 13.3 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
เชิญอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ โดยระบุวัน 
เวลา และสถานที่ น าเสนอรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา        
ลงนาม จากนั้นส่งให้เลขานุการอธิการบดี เพ่ือลงตารางภารกิจอธิการบดี ดังภาพที่ 13.3 

 
ภาพที่ 13.3 แสดงบันทึกข้อความเชิญอธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

และเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.4 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
เชิญรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ 
โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ พร้อมกับเสนอบันทึกข้อความต่ออธิการบดีเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 13.4 

 
ภาพที่ 13.4 แสดงบันทึกข้อความเชิญรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี 

เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.5 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
เชิญคณบดีร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังภาพที่ 13.5 

 
ภาพที่ 13.5 แสดงบันทึกข้อความเชิญคณบดีเข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน 

และเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.6 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
เชิญผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก สถาบัน กอง เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับ            
การสัมภาษณ์ ดังภาพ 13.6 

 
ภาพที่ 13..6 แสดงบันทึกข้อความเชิญผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน 

เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินและเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.7 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
ถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยจ านวน       
1 ท่าน เข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมกับเสนอบันทึกข้อความเสนอรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 13.7 

 
ภาพที่ 13.7 แสดงบันทึกข้อความถึงเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
ขอความอนุเคราะห์เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.8 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ          
ถึงคณบดีทุกคณะขอความอนุเคราะห์เชิญตัวแทนคณะ ประกอบด้วย อาจารย์ 1 คน ผู้ใช้บัณฑิต 1 คน  
ศิษย์เก่า 1 คน และนักศึกษาปัจจุบัน 1 คน เข้ารับการสัมภาษณ์แล้วเสนอบันทึกข้อความต่อ             
รองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 13.8 

 
ภาพที่ 13.8 แสดงบันทึกข้อความถึงคณบดีทุกคณะขอความอนุเคราะห์ 

เชิญอาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบันเข้ารับการสัมภาษณ์ 
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13.9 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ         
ถึงนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เชิญบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 5 คน เข้ารับ
การสัมภาษณ์ แล้วเสนอบันทึกข้อความต่อรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือลงนาม ดังภาพที่ 13.9 

 
ภาพที่ 13.9 แสดงบันทึกข้อความถึงนายกสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ปัญหา  :  มีการปรับเปลี่ยนก าหนดการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายหลังจากจัดส่งบันทึก

ข้อความเรียบร้อยแล้ว 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  จัดท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดการใหม่โดยเร่งด่วนและ

ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องให้รับทราบ 
ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบรูปแบบการจัดพิมพ์และรายละเอียดทั้งหมดในบันทึกข้อความ    

ให้ถูกต้อง 
 
 
ขั้นตอนที่ 14 จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดส่งเล่มรายงานประเมิน
ตนเองให้คณะกรรมการประเมิน โดยจัดพิมพ์ชื่อที่อยู่หน้าซอง จัดเล่มรายงานประเมินตนเองใส่ซอง 
และส่งทางไปรษณีย์ เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินได้ศึกษารายงานประเมินตนเองก่อนมาประเมิน      
ที่มหาวิทยาลัย 

 
ปัญหา  : จัดส่งเล่มรายงานประเมินตนเองให้คณะกรรมการประเมินล่าช้า 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  : วางแผนและจัดท ารายงานประเมินตนเองให้แล้วเสร็จก่อนการ

ประเมินอย่างน้อย 10 วัน จากนั้นส่งให้ร้านถ่ายเอกสารจัดท าเล่มรายงานฯ ในทันที และรีบด าเนินการ
จัดส่งเล่มรายงานฯ ทางไปรษณีย์ด้วยวิธี EMS เพ่ือให้เล่มรายงานฯ ถึงคณะกรรมการประเมินเร็วที่สุด 

ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบชื่อ สกุล และที่อยู่การจัดส่งให้ถูกต้อง 
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ขั้นตอนที่  15 จัดท าโปรแกรมการค านวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าโปรแกรมการค านวณ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยโปรแกรม Excel ผู้ใช้สามารถกรอก
คะแนนในแต่ละตัวชี้วัดได้ โดยโปรแกรมจะแสดงผลรวมในแต่ละองค์ประกอบ แสดงคะแนนเฉลี่ยของ
ทุกตัวชี้วัด แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินแยกตามปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์           
โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 15.1 และ 15.2 

 
ภาพที่ 15.1 แสดงโปรแกรมการค านวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย : 

ตารางคะแนนประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
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ภาพที่ 15.2 แสดงโปรแกรมการค านวณผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย : 

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 
 

ปัญหา  : ไม่สามารถพิมพ์ข้อความ เช่น ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ ข้อสังเกต หลังช่องคะแนน     
ในแต่ละตัวชี้วัดได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  เพ่ิมคอลัมน์หลังช่องคะแนนให้สามารถพิมพ์ข้อความได้ 
ข้อเสนอแนะ  :  ช่องคะแนน พิมพ์ได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หากพิมพ์ข้อความหรือตัวอักษร        

ในช่องคะแนน โปรแกรมจะไม่สามารถค านวณคะแนนได้ หากต้องการพิมพ์ข้อความก็สามารถพิมพ์
ข้อความได้ในช่องหมายเหตุ   
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ขั้นตอนที่ 16 จัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าแบบฟอร์มรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยศึกษาคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) น าข้อมูลที่ ได้มาวิเคราะห์
และจัดท าแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้คณะกรรมการประเมินใช้บันทึกข้อมูล ประกอบด้วย  

- ปก ค าน า สารบัญ 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ให้รายละเอียดคะแนน       

การประเมินในแต่ละองค์ประกอบ คะแนนการประเมินในแต่ละตัวชี้วัด คะแนนเฉลี่ยในแต่ละ
องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ยรวมทั้งหมด  

- ตารางวิเคราะห์ผลการประเมิน  ให้รายละเอียดผลการประเมินแยกเป็นปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ และผลลัพธ์ ตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

- ภาพรวมการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน  
- จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา แยกตามองค์ประกอบจากคณะกรรมการประเมิน 
- บทสรุปการสัมภาษณ์ ประกอบด้วย บทสรุปการสัมภาษณ์ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย       

สภามหาวิทยาลัย ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน และนักศึกษา  
- ภาคผนวก ประกอบด้วย ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินฯ  ลายมือชื่อคณะกรรมการ

ประเมิน และภาพถ่ายบรรยากาศการประเมิน 
 

ปัญหา  : คณะกรรมการประเมินบางท่านมีหัวข้อการรายงานผลเพ่ิมเติมที่ไม่มีอยู่ในแบบฟอร์ม
รายงานผลการประเมิน หรือขอยกเลิกบางหัวข้อที่อยู่ในแบบฟอร์มรายงานผลการประเมิน หรือมีการ
เปลี่ยนค าในหัวข้อ  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  : เพ่ิมเติม หรือยกเลิกหัวข้อ หรือเปลี่ยนค าในหัวข้อได้ตามความ
เหมาะสม โดยล าดับหัวข้อให้สอดคล้องกับเนื้อหาในรายงานผลการประเมิน  

ข้อเสนอแนะ : ควรตรวจสอบความถูกต้องของแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินให้สอดคล้อง
กับแนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
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ขั้นตอนที่ 17 ขอใช้รถและรับส่งคณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในขอใช้รถและรับส่ง
คณะกรรมการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่นัดหมาย โดยประสานขอข้อมูลวัน เวลา สถานที่รับส่ง 
จากคณะกรรมการประเมินแต่ละคน จากนั้นด าเนินการจองรถในระบบออนไลน์ และรับส่ง
คณะกรรมการประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ทีน่ัดหมาย  

17.1 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในประสานขอข้อมูล       
วัน เวลา สถานที่รับส่ง จากคณะกรรมการประเมิน 

17.2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในด าเนินการจองรถรับส่ง
คณะกรรมการประเมินในระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังภาพที่ 17 

 
ภาพที่ 17 แสดงระบบจองรถออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 17.3 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในรับส่งคณะกรรมการ
ประเมินตามวัน เวลา และสถานที่ทีน่ัดหมาย 
 

ปัญหา  :  มีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา การเดินทางภายหลังจัดท าข้อมูลการจองรถในระบบ
ออนไลน์เรียบร้อยแล้ว 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ประสานและนัดหมายกับพนักงานขับรถตามวันและเวลา           
ที่เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนยืนยันกดส่งในระบบ เพราะเมื่อส่ง
ข้อมูลในระบบออนไลน์แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ 
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ขั้นตอนที่ 18 จัดเตรียมอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็นส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดเตรียมอาหารว่าง อาหาร
กลางวัน และอาหารเย็นส าหรับคณะกรรมการประเมิน โดยติดต่อผู้รับท าอาหาร ให้รายละเอียดการ
จัดเตรียมอาหาร เช่น วัน เวลา สถานที ่จ านวนผู้รับประทานอาหาร รายการอาหาร ราคา เป็นต้น ลงใน
ตารางการจัดเตรียมอาหาร แล้วส าเนาเอกสารให้ผู้ รับท าอาหาร เพ่ือให้ได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกัน        
ดังภาพที่ 18 

 
ภาพที่ 18 แสดงตารางการจัดเตรียมอาหารส าหรับคณะกรรมการประเมิน 

 
ปัญหา  : คณะกรรมการประเมินบางท่านแพ้อาหารทะเล หรือทานอาหารมุสลิม หรือทาน

อาหารมังสวิรัติ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท าให้ต้องเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาอาหารเพ่ิมเติม  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  : สอบถามคณะกรรมการประเมินล่วงหน้าเกี่ยวกับการรับประทาน

อาหาร และแจ้งให้ผู้รับท าอาหารได้รับทราบ 
ข้อเสนอแนะ :  ควรมีการประสานติดต่อกับผู้รับท าอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ 

เนื่องจากผู้รับท าอาหารอาจไม่ว่างตามวันและเวลาดังกล่าว จะได้ประสานงานหาผู้รับท าอาหารรายอ่ืน
ต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 19 จัดหาที่พักส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดหาที่ พักส าหรับ
คณะกรรมการประเมิน โดยเลือกโรงแรมที่เดินทางสะดวก ห้องพักสะอาด พนักงานบริการดี ราคาอยู่ใน
งบประมาณที่เบิกจ่ายได้ตามระเบียบราชการ จากนั้นด าเนินการติดต่อกับโรงแรม ส่งตารางรายละเอียด
การจองที่พัก เช่น ชื่อผู้เข้าพัก ประเภทห้องพัก วันเข้าพัก จ านวนวันเข้าพัก เป็นต้น ให้โรงแรม          
ทางอีเมลล์หรือโทรสาร เพ่ือให้ทางโรงแรมได้รับทราบข้อมูลที่ตรงกันและสามารถออกใบเสร็จรับเงิน      
ได้ถูกต้อง ดังภาพที่ 19 

 
ภาพที่ 19 แสดงตารางการจองที่พักส าหรับคณะกรรมการประเมิน 

 
ปัญหา  : คณะกรรมการประเมินมีการเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักและวันออกพักภายหลังจากจอง

ที่พักกับทางโรงแรมเรียบร้อยแล้ว 
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ด าเนินการประสานงานติดต่อการเปลี่ยนแปลงการจองห้องพัก

กับพนักงานโรงแรมโดยเร่งด่วน เพ่ือให้มีห้องพักส าหรับคณะกรรมการประเมิน 
ข้อเสนอแนะ : ควรจองที่พักล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพ่ือลดความเสี่ยงที่พักเต็ม และ

ภายหลังจากจ่ายเงินค่าที่พักแล้ว ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงินให้ครบถ้วน 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเงินต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 20 จัดเตรียมสถานที่ประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดเตรียมสถานที่ประเมิน 
โดยประสานและติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุมเบื้องต้นด้วยวาจา จากนั้นจัดท าบันทึก
ข้อความส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือขออนุญาตใช้ห้องประชุม ประสานและติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแล      
ห้องประชุมเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ ช่วยจัดเตรียมระบบเสียง จอโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ 
นอกจากนี้จัดเตรียมป้ายตั้งโต๊ะสามเหลี่ยมส าหรับคณะกรรมการประเมินและผู้บริหาร ดังนี้ 

20.1 ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบห้องประชุมเบื้องต้นด้วยวาจา ขอจองห้อง
ประชุมส าหรับใช้เป็นสถานที่ประเมิน ให้รายละเอียดวัน เวลา และจ านวนผู้เข้าร่วมประเมิน 

20.2 จัดท าบันทึกข้อความขออนุญาตใช้สถานที่ประเมินถึงหัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบ
ห้องประชุม โดยให้รายละเอียดวัน เวลา และสถานที ่ดังภาพที่ 20             

 
ภาพที่ 20 แสดงบันทึกข้อความขอใช้สถานที่ประเมิน 
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 20.3 ประสานงานและติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมเกี่ยวกับโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือช่วย
จัดเตรียมระบบเสียง จอโปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์ 
 20.4 จัดเตรียมป้ายตั้งโต๊ะสามเหลี่ยมส าหรับคณะกรรมการประเมินและผู้บริหาร 
 20.5 จัดสถานที่ประเมินและดูความเรียบร้อยให้เหมาะสมและเพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับ               
การประเมิน  

 
ปัญหา  : มีเวลาการจัดเตรียมสถานที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากก่อนวันประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยมีการใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ตลอดทั้งวัน   
แนวทางการแก้ไขปัญหา  : วางแผนล าดับขั้นตอนการจัดสถานที่ จัดเตรียมคนให้เพียงพอ 

และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้ชัดเจน เมื่อถึงเวลาให้รีบด าเนินการจัดสถานที่ตามท่ีวางแผนไว้ 
ข้อเสนอแนะ : ควรจองห้องประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เนื่องจากมีหน่วยงานที่ต้องการ

ใช้ห้องประชุมจัดกิจกรรมตลอดท้ังปี 
 
 

ขั้นตอนที่ 21 จัดท าเอกสารและด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมิน 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าเอกสารและด าเนินการ
จ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยจัดท าซอง
ค่าตอบแทน ใบส าคัญรับเงิน ใบลงเวลาปฏิบัติงานและประสานขอส าเนาบัตรประชาชนของ
คณะกรรมการประเมิน เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

21.1 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าซองค่าตอบแทน 
โดยระบุชื่อ-สกุลของคณะกรรมการประเมิน รายละเอียดการประเมิน วันที่ประเมิน จ านวนเงิน เป็นต้น 
ดังภาพที่ 21.1 

 
ภาพที่ 21.1 แสดงรายละเอียดการจัดท าซองค่าตอบแทน  
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21.2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าใบส าคัญรับเงิน 
ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยระบุวันที่ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ รายละเอียดการประเมิน จ านวนเงิน     
ผู้รับเงิน ผู้จ่ายเงิน เป็นต้น ดังภาพที่ 21.2 

 
ภาพที่ 21.2 แสดงใบส าคัญรับเงิน 
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21.3 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าใบลงเวลา
ปฏิบัติงาน โดยระบุ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง วันที่ประเมิน ลายมือชื่อ เป็นต้น ดังภาพที่ 21.3 

 
ภาพที่ 21.3 แสดงใบลงเวลาปฏิบัติงาน 

 
ปัญหา  :  -  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  - 
ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนให้คณะกรรมการประเมิน          

ลงลายมือชื่อ และตรวจสอบการลงลายมือชื่อของคณะกรรมการประเมินให้ครบถ้วนทุกหน้า 
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ขั้นตอนที่  22 รวบรวม ตรวจสอบ และสรุปผลการประเ มินคุณภาพการศึกษาภายใน                 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในรวบรวม ตรวจสอบ และ
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย โดยประสานติดต่อขอข้อมูลรายงาน
ผลการประเมินทุกตัวชี้วัดและข้อเสนอแนะทุกองค์ประกอบจากผู้ช่วยเลขานุการ น าข้อมูลมาตรวจสอบ     
ความถูกต้อง เช่น การคิดค านวณคะแนน ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ์ ค าถูกค าผิด ความเรียบร้อยของ
รายงานผลการประเมิน และด าเนินการสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ 

 
ปัญหา  :  ภายหลังการตรวจประเมิน ผู้รับการประเมินใช้เวลาในการแก้ไขการเขียนผลการ

ด าเนินงานตามค าแนะน าของคณะกรรมการนานกว่าที่ก าหนดไว้ ส่งผลให้การสรุปผลการประเมินล่าช้า  
แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  จัดท าแนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

มหาวิทยาลัยให้อธิการบดีลงนาม แล้วแจ้งให้คณะกรรมการประเมินและผู้รับการประเมินให้รับทราบ 
เพ่ือยึดเป็นแนวปฏิบัติ ให้ด าเนินงานตามวันและเวลาที่ก าหนดไว้  

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบข้อมูลในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยให้ถูกต้องและครบถ้วน           
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ขั้นตอนที่ 23 น ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้า       
ที่ประชุม 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในน ารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอเข้าที่ประชุมในวาระเพ่ือพิจารณา ในการประชุม
ผู้บริหารโดยต าแหน่ง การประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา การประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ การประชุมสภาวิชาการ และการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ตามล าดับ เพ่ือน าข้อเสนอแนะจากที่ประชุมมาวางแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัยในปีการศึกษาต่อไป 
 

ปัญหา  :  การน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเข้าพิจารณา
หลายที่ประชุม ส่งผลให้ต้องใช้ระยะเวลานาน กว่าจะถึงที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ติดตามการเสนอวาระเข้าที่ประชุมอย่างต่อเนื่องทุกการประชุม
กับเลขานุการจัดการประชุมนั้นๆ  เพ่ือให้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย     
เข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนน ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัยเสนอเข้าท่ีประชุม 
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ขั้นตอนที่ 24 ก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในก ากับ ติดตาม การจัดท า
รายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online โดยก ากับ ติดตามการด าเนินงานของนักวิชาการ
ศึกษารับผิดชอบงาน CHE QA Online ของทุกคณะและมหาวิทยาลัยเป็นระยะ เพ่ือให้การจัดท าข้อมูล
รายงานประเมินตนเองทั้งหมดในระบบ CHE QA Online เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งรายงานทัน
ภายใน 120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ดังภาพที่ 24 

 
ภาพที่ 24 แสดงตัวอย่างรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online 

 
ปัญหา  :  ข้อมูลเชิงปริมาณของบางตัวชี้วัดในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย          

ไม่สอดคล้องกัน เช่น จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ จ านวนเงินทุนวิจัย ฯ ส่งผลให้ไม่สามารถบันทึก
ข้อมูลในระบบได้  

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  ประชุมและร่วมแก้ปัญหาการกรอกข้อมูลกับนักวิชาการศึกษา
รับผิดชอบงาน CHE QA Online ของทุกคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและ    
สอดคล้องกัน 

ข้อเสนอแนะ  :  ควรส่งข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online ให้ทันภายใน 
120 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
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ขั้นตอนที่ 25 จัดท าและติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าและติดตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยรวบรวมข้อมูลแผนการจัดโครงการ/
กิจกรรมจากผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด น ามาจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีการติดตามแผนในรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป  

25.1 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 24.1 ประกอบด้วย  

- ตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง ให้รายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง โดยเรียงล าดับตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

- โครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นที่สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงของตัวชี้วัดนั้น  

- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ          
ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ 

- กิจกรรม ให้รายละเอียดวิธีการจัดกิจกรรม เช่น บรรยายให้ความรู้ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

- ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงคท์ั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

- กลุ่มเป้าหมาย ให้รายละเอียดผู้ เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม และระบุจ านวนของ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการ  

- วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าส าเร็จ ให้รายละเอียดวัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะจัดโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ 

- งบประมาณ ให้รายละเอียดจ านวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบ ให้รายละเอียดชื่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
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ภาพที่ 25.1 แสดงตัวอย่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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25.2 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในจัดท าบันทึกข้อความ
ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตามแผนคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์รอบ 6, 9 และ 12 เดือน ส่งไปยังหัวหน้าหน่วยงานสายสนับสนุนที่มีหน้าที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัย ดังภาพที่ 24.2 

 
ภาพที่ 25.2 แสดงบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตาม 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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25.3 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในด าเนินการติดตาม

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์รอบ 6, 9 และ 12 เดือน                
ในรูปแบบตาราง ดังภาพที่ 24.3 ประกอบด้วย  

- ตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง ให้รายละเอียดตัวบ่งชี้ที่ปรับปรุง โดยเรียงล าดับตัวบ่งชี้ตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

- โครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่ต้องการจัดขึ้นที่สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงของตัวชี้วัดนั้น  

- วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม ให้รายละเอียดสิ่งที่ต้องการหลังจากจัดโครงการ          
ว่าต้องการให้เกิดสิ่งที่คาดว่าจะได้รับ และก าหนดวัตถุประสงค์ในสิ่งที่เป็นไปได้ และสามารถวัดผลได้ 

- วัน/เดือน/ปีที่คาดว่าส าเร็จ ให้รายละเอียดวัน/เดือน/ปีที่คาดว่าจะจัดโครงการ/กิจกรรม
แล้วเสร็จ 

- งบประมาณ ให้รายละเอียดจ านวนเงินที่คาดว่าจะใช้ในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
- ผู้รับผิดชอบ ให้รายละเอียดชื่อ/หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดโครงการ/กิจกรรม 
- สถานะการด าเนินงาน โดยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมให้ข้อมูลในช่องสถานะ         

การด าเนินงาน ซึ่งแบ่ง 3 ระดับ คือ ยังไม่ได้ด าเนินการ อยู่ระหว่างด าเนินการ และด าเนินการแล้วเสร็จ 
- หมายเหตุ ส าหรับใส่ข้อมูลอี่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดโครงการ/กิจกรรม  
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ภาพที่ 25.3 แสดงตัวอย่างแบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ปัญหา  :  ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดส่งข้อมูลสถานะการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

แนวทางการแก้ไขปัญหา  :  จัดท าบันทึกข้อความแจ้งก าหนดวันส่งข้อมูลให้หัวหน้าหน่วยงาน
และผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดได้รับทราบ และมีการติดตามการด าเนินงานเป็นระยะทางโทรศัพท์หรือกลุ่มไลน์  

ข้อเสนอแนะ  :  ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน     
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