
ยนิดีต้อนรับ
คณะผู้บริหารและบุคลากร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พษิณุโลก
ศึกษาดงูานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 26 เมษายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์



โครงสร้างการบริหารงานประกันคุณภาพ



นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังสร้างความตระหนัก 

2. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

3. สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

4. สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการฐานข้อมูลให้เป็นระบบเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริม สนับสนุน การน าเกณฑ์คุณภาพ EdPEx มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กร 



ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับมหาวิทยาลัย

ก าหนดนโยบาย
และจัดท าแผนด าเนินงาน
ประกันคุณภาพฯประจ าปี

วางกรอบตัวบ่งชี้
และปฏิทิน

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

จัดท าคู่มือ/จัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความเข้าใจ

ให้กับบุคลากร

ด าเนินการตาม
แผน

จัดท ารายงาน SAR 
และบันทึกข้อมูลใน

ระบบ CHE QA

เสนอ กบ.
พิจารณา

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
การด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะระหว่างปี

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายในทุกระดับตามแผน

เสนอผลการประเมิน
(CAR) ต่อกบ. และ
สภามหาวิทยาลัย

ส่งผลการประเมิน (CAR) ให้ต้นสังกัด (สกอ.) 
ผ่านระบบ CHE QA

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
และน าข้อมูลปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

ประจ าปี



ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

จัดท าแผนด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในประจ าปี

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ด าเนินงาน/
ผู้รับผิดชอบ

จัดท าคู่มือ/จัดกิจกรรมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และเกณฑ์

ประกันให้กับอาจารย์และบุคลากร

ด าเนินการตามแผน
และจัดเก็บเอกสาร

หลักฐานตามวงรอบปี

จัดท ารายงาน SAR 
และบันทึกข้อมูลใน

ระบบ CHE QA

เสนอ กบ. 
คณะ

พิจารณา

พัฒนา ปรับปรุง แก้ไข
การด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะระหว่างปี

แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ด าเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษา

ภายในทุกระดับตามแผน

เสนอผลการประเมิน
(CAR) ต่อกบ. คณะ

เพ่ือพิจารณา

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
และน าข้อมูลปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน

ประจ าปี

ระดับคณะ/วิทยาลัย หลักสูตร



การด าเนินงาน กจิกรรม
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวทิยาลัย



การด าเนินงาน กิจกรรมด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

1. จัดท าคู่มือแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ 

3. สนับสนุนทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการประกันคุณภาพ

4. ควบคุม ก ากับ ตดิตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา



1. วางกรอบนโยบายจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา

 ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 



2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ทุกระดับ 

QA Sharing day ระดับหลักสูตร คณะ หน่วยงานสนับสนุน 



 อบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับคณะ ระดับมหาวทิยาลัย



 อบรมหลักสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร



 อบรมเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา (IQA) 
ส าหรับอาจารยใ์หม่



2. ส่งเสริม สนับสนุน การด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษา ทุกระดับ 

 อบรมผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน



 อบรมระบบ Che QA Online



 อบรมให้ความรู้ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่นักศึกษา



3. สนับสนุนทรัพยากร ข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการประกันคุณภาพ

สนับสนุนฐานข้อมูลกลาง (Common Data Set) เช่น ข้อมูล
อาจารย์ ข้อมูลหลักสูตร ข้อมูลผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ข้อมูลนักศึกษา และแหล่งข้อมูลอื่นๆที่ส าคัญจ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 



4. ควบคุม ก ากับ ตดิตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

4.1 ติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดบั

ภาคการศึกษาที่ 1 (1 ส.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 ) รอบ 6 เดือน
ภาคการศึกษาที่ 2 (1 ส.ค. 2559 – 31 ม.ค. 2560 ) รอบ 12 เดือน



4. ควบคุม ก ากับ ตดิตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ

 วพิากษ์รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับ หลักสูตร คณะ และมหาวทิยาลัย

4.2 หน่วยงานทุกระดบัจัดท า SAR และรับการประเมนิคุณภาพภายในตามระบบ



5. พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศกึษา

ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 
Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ



Thank you


