
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนปฏบิัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ 2559 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
                        
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



แผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์

 

หลักการและเหตุผล 
 กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษาเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประสานส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะ/ส านักและสถาบัน
ให้มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยค านึงถึงการพัฒนาตัวบ่งชี้และองค์ประกอบ
คุณภาพ 9 ด้านซึ่งมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึ่งประกอบด้วย การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ 
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และเพ่ิมเติมองค์ประกอบอื่นๆ ที่ส าคัญและจ าเป็นและสอดคล้องมาตรฐาน
อุดมศึกษา  3 ด้าน และมุมมองการบริหารจัดการ 4 มิติและมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 2 มาตรฐาน 8 ด้าน 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานสามารถ
ก าหนดตัวบ่งชี้ตามภารกิจของหน่วยงานและอัตลักษณ์เองได้ ตลอดจนการพัฒนาและทบทวนระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ใช้อยู่ในปัจจุบันให้เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 
ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพตามประเด็นที่เป็นผลจากการประเมินทั้งภายในและ
ภายนอกตามตัวบ่งชี้ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์  การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการ
ประเมินตนเองของทุกหน่วยงานที่เป็นเอกสาร และรายงานโดยระบบ CHE QA Online เพ่ือให้การด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกตัวบ่งชี้  จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการประกัน
คุณภาพประจ าปีงบประมาณ 2559  โดยมีความมุ่งหวังให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ทุกหน่วยงานเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาคุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ให้มีความเชื่อมโยงและเตรียมความพร้อมรับการประเมินจาก
ส านักงาน ก.พ.ร.และ ภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2560) จากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

   ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ทุกระดับ 
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและพร้อมรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานภายนอก  
พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ   
2. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ    
3. ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกระดับ   

ยุทธศาสตร์ (Strategy) 
1. ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุก

ระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน  
2. ส่งเสริมและประสานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง

ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน  



3. ส่งเสริมและประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน  
 

เป้าประสงค์ (Goal) 
1. ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

คุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/คณะส านักและสถาบันที่มีคุณภาพได้
มาตรฐาน  

2. ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุก
ระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน  

3. ทุกหน่วยมีการก ากับติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่าง
ต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านักและสถาบัน 

 

ตัวบ่งช้ี/ตัวช้ีวัดหลักของแผนปฏิบัติการ 
 1. ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  1.1  การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่มสถาบัน 
 2. ตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  2.1  ผลการประเมินการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาคุณภาพสถาบันอย่างตอ่เนื่อง 
 3. ตัวบ่งช้ีการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา  
  3.1  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายนอกรอบสี่ รับรองโดยส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
  
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่1:  ส่งเสริมและประสานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับ 
ส านักและสถาบัน  

เป้าประสงค์ที่1: ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสถาบันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหลักสูตร/ 
คณะส านักและสถาบันที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

 โครงการ ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ผู้รับผิดชอบหลัก 

  
 
 
โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย 
งบประมาณแผ่นดิน รหัส (59OP50100051) 
 

 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ส่งเสริมให้มี
การพัฒนาคุณภาพสถาบัน
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 

ระดับ 4 
 

 
 

750,000 

 
 

ไตรมาศที่1-4 

อธิการบดี 
รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการและประกัน
คุณภาพ  
ผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

พัฒนาคุณภาพ/ควบคุม
คุณภาพ  

  (Quality Control : 
QC) 

กิจกรรมที่1 
ระบบบริหารและพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 
1.ร้อยละของความส าเร็จใน 
กิจกรรมที่ด าเนินการระบบ
บริหารและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา  

 
ร้อยละ 80 

 
317,120 

 
ไตรมาศท่ี1-4 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี  
ผู้อ านวยการ  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย 
2.ก าหนดนโยบาย/  และ
ปฏิทินด าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน  

กิจกรรมที่1.1  
ประชุมคณะกรรมการและวางแผน
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตลอดปงีบประมาณ 
 

 
1.ร้อยละของกรรมการที่เข้า
ประชุมในแต่ละครั้ง 
2.ร้อยละความพึงพอใจของ
คณะกรรมการต่อผลลัพธ์ที่ได้
จาการประชุม   

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 

 
59,500 

 
ไตรมาศท่ี1-4  

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

1.ก าหนดแผนพัฒนา
คุณภาพที่สอดคล้องกับ
ทุกพันธกิจ  
2.ก าหนดคู่มือด าเนินการ
ประกันคุณภาพตามตัง
บ่งชี้ใหม่ 

กิจกรรมที่ 1.2  
จัดท าแผนและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย 

  
1.ร้อยละของความส าเร็จของ
แผนพัฒนาคุณภาพ และคู่มือ
ด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ 
 

 
ร้อยละ 80 

 
45,380 

 
ไตรมาศท่ี1 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหาร/อาจารย์/ 
นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การประกันคุณภาพ
ภายใน    

กิจกรรมที่ 1.3  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ เรื่องตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)   
 
 

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม     

 
ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 80 

 
82,880 

 
ไตรมาศท่ี1 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
  



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.ส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้บริหาร/อาจารย์/ 
นักวิชาการ/เจ้าหน้าที่ มี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษาการประกัน
คุณภาพภายนอก   

กิจกรรมที่ 1.4  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติให้ความรู้ เรื่องตัว
บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษารอบสี่ พ.ศ. 2559- 2563 
(สมศ.)  
 

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม     

 
ร้อยละ 60 
 
ร้อยละ 80 

 
77,880 

 
ไตรมาศท่ี2,3 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

1.ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงาน  
ใช้ระบบฐานข้อมูลดา้น
การประกันคุณภาพ
ระดับอุดมศึกษา CHE QA 
Online   
2.ส่งเสริมใหทุ้กหน่วยงาน  
มีการจัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยใช้ระบบ  NSRU QA 
Online  เพื่อสู่ระบบ  
CHE QA Online  

กิจกรรมที่ 1.5  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ด้วยระบบ CHE QA Online   
 

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม   
3.จ านวนหน่วยงานที่จัดท า
รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ระบบ  NSRU 
QA Online  เพื่อสู่ระบบ CHE 
QA Online ได้ถูกต้อง ครบถ้วน 
และทันเวลา ที่ก าหนด  

 
ร้อยละ 80 
 
ร้อยละ 80 
 
จ านวน 10
หน่วยงาน 

 
51,480 

 
ไตรมาศท่ี3 

  
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน 
นักวิชาการ QA และ
เจ้าหน้าที่ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 

      

       



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายภายในและภายนอก      
กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายภายใน      

1. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
คุณภาพภายใน  

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับ  

1.ร้อยละของการได้รับความ
ร่วมมือเครือข่ายภายใน 

ร้อยละ 80 
 

22,675 ไตรมาศท่ี2 รองอธิการบดี/คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

2. ก าหนดจุดเน้นจุดเด่น
ที่สะท้อนความเป็น 
อัตลักษณ์และ
เอกลักษณ์ 
  

กิจกรรมที่ 2   
ประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จุดเน้น/จุดเด่น ที่สะท้อนความ
เป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

 
1.ระดับความส าเร็จของตัวชี้วัด 
ที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 
ระดับ 4 

 

 
25,225 

 
ไตรมาศท่ี2  

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

                  กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายภายนอก      
1. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ
เชิงรุกในการพัฒนา
คุณภาพภายนอก 

กิจกรรมที่ 1   
ประชุมเครือข่าย C-IQA เชิงประเด็น
การประกันคุณภาพการศึกษา   

1.ร้อยละของการได้รับความ
ร่วมมือเครือข่ายภายนอก 

ร้อยละ 80 
 

77,600 ไตรมาศท่ี1-4 อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

2. ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ 
คุณภาพภายนอก 

กิจกรรมที่ 2   
ประชุมเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา  

1.ร้อยละของความพึงพอใจ 
เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ภายนอก 

ร้อยละ 60 
 

55,380 ไตรมาศท่ี1-4 อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

  
 
 
 
 



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

 สารสนเทศเพื่อประกอบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      
1.ส่งเสริมการใช้เอกสาร
และอุปกรณป์ระกอบ 
การพัฒนาคุณภาพ 
อย่างประหยัด 

กิจกรรมที่ 1  
จัดท าเอกสาร/หลักฐาน/ข้อมูล  
ประกอบการประชุม 
 
 

1.ร้อยละของความพียงพอต่อ 
อุปกรณ์ประกอบการพัฒนา
คุณภาพตลอดทั้งปี 
 

ร้อยละ 80 
 

30,780 ไตรมาศท่ี1-4 ผอ.สนง.อธิการบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 2. ส่งเสริมการรักษา 
ครุภัณฑอ์ย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าและ
ประหยัด    

กิจกรรมที่ 2   
  ครุภัณฑ/์สื่อเทคโนโลยีในระบบ 
CHE QA Online    
 
    

1.ร้อยละการใช้ครุภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่า 
และประหยัด    

ร้อยละ 80 
 

12,000 ไตรมาศท่ี1-4 ผอ.สนง.อธิการบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :  ส่งเสริมและประสานการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
ระดับส านักและสถาบัน  

เป้าประสงค์ที่ 2 : ทุกหน่วยงานมีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
                   ระดับส านักและสถาบัน  

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตรวจสอบคุณภาพ 
(Quality Audit : 

QAu) 

กิจกรรมที่2 
ระบบการบริหารและการตรวจสอบ
การประกันคุณภาพภายใน  

 
1.ร้อยละของความส าเร็จใน 
กิจกรรมที่ด าเนินการระบบ
บริหารและการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา  

 
ร้อยละ 80 

 
26,550 

 
ไตรมาศที่3-4 

คณะกรรมการฯ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

1.ส่งเสริมการสร้างความ
เชื่อมั่นในการประกัน
คุณภาพทั้งระบบ ให้
เชื่อมโยงกันทุกระดับ 

กิจกรรมที่ 2.1  
ประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร/ระดับคณะ/ระดับ
ส านัก และ ระดับมหาวิทยาลัยฯ 

 
1.ร้อยละความพึงพอใจต่อ
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
ทุกระดับ 

 
ร้อยละ 80 

 
3,875 

 
ไตรมาศท่ี3 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

2.ส่งเสริมการสร้างกลไก
การติดตามตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพ
ภายในอย่างกัลยาณมิตร 

กิจกรรมที่ 2.2  
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ (“QA สัญจร”)  

 
1 . ร ะ ดั บ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง
กระบวนการ (“QA สัญจร”) 

 
ระดับ 4 

 
22,675 

 
ไตรมาศท่ี3 

คณะกรรมการฯ 
คณบดี 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:  ส่งเสริมและประสานการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก อย่างต่อเนื่องทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
                             ระดับส านักและสถาบัน  
เป้าประสงค์ที่3: ทุกหน่วยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  
                   ระดับส านักและสถาบัน 

กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

การประเมินคุณภาพ 
Quality 
Assessments : QAs) 

กิจกรรมที่3 
ระบบการบริหารการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพภายใน  
 

1.ร้อยละของความส าเร็จใน 
กิจกรรมที่ด าเนินการระบบ
บริหารและประเมินคุณภาพ
ภายใน  

ร้อยละ 80 182,670 ไตรมาศท่ี2-4 
คณะกรรมการฯ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

1.ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
รายงานความก้าวหน้า
การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ของทุกหน่วยงาน
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

กิจกรรมที่3.1 
ประชุมชี้แจงและรายงานการประเมิน
ตนเอง รอบ 6 เดือน 9 เดือน 12 
เดือน ส าหรับการประกันคุณภาพทุก
ระดับ    

 
1.ร้อยละของความส าเร็จใน
ด าเนินงานและการรายงานตาม
ตัวบ่งชี้ของทุกหน่วยงาน 

 
ร้อยละ 80 

 
21,750 

 
ไตรมาศท่ี1 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

2.ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

กิจกรรมที่3.2 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส าหรับผู้ประเมิน รุ่นที่ 1   

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม   

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 80 

 
27,730 

 
ไตรมาศท่ี2-3 

ผู้บริหาร/อาจารย์ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 

 



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก 

กิจกรรมที่3.3 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส าหรับผู้ประเมิน รุ่นที่ 2   

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม   

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 80 

 
27,730 

 
ไตรมาศท่ี2-3 

ผู้บริหาร/อาจารย์ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

4.ส่งเสริมสนับสนุนให้
อาจารย์มีความรู้ความ
เข้าใจตัวบ่งชี้/เกณฑ์
การประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
ส าหรับผู้ประเมินรุ่น
ใหม ่ 

กิจกรรมที่3.4 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 
เรื่องตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
ส าหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รุ่นที่ 3   
 

 
1.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ ก่อนอบรม   
2.ร้อยละของความรู้ เรื่องการ
ประกันคุณภาพ  หลังอบรม   
 

 
ร้อยละ 50 
 
ร้อยละ 80 

 
27,730 

 
ไตรมาศท่ี2-3 

ผู้บริหาร/อาจารย์ 
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลยุทธ์ กิจกรรม ตัวช้ีวัด เป้าหมาย งบประมาณ 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 
ผู้เกี่ยวข้อง 

1. ส่งเสริมให้หน่วยงาน
ระดับคณะ/ภาควิชา/
ส านัก / สถาบนั  มีการ
จัดท ารายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใช้ระบบ  
NSRU QA Online  
เพื่อสู่ระบบ  CHE QA 
Online   

กิจกรรมที่3.5 
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประเมินตนเองตามตังบ่งชี้และเกณฑ์  
ระดับมหาวิทยาลัย ด้วยระบบ CHE 
QA Online   

  
ระดับความส าเร็จในการเชื่อมโยง
ฐานข้อมูล  Common  Data 
set  เพ่ือการประกันคุณภาพโดย
ใช้ ระบบ NSRU QA Online 
เพ่ือสู่ระบบ CHE QA Online   
   

 
ระดับ 4 

 
26,250 

 
ไตรมาศท่ี4 

รองอธิการบดี 
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

2. ส่งเสริมการสร้าง
กลไกการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน อย่าง
กัลยาณมิตร 

กิจกรรมที่3.6 
ปฏิบัติการตรวจติดตามและประเมิน
การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 
   

 
ค่าเฉลี่ยรวมของทุกตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่
ระดับหลักสูตร ระดับคณะและ
ระดับสถาบัน ไม่ต่ ากว่า 3.51 

 
ระดับ 4 

 
51,480 

 
ไตรมาศท่ี4 

อธิการบดี 
รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี   
คณบดี 
ผอ.ส านัก/สถาบัน  
กลุ่มงานมาตรฐานฯ 

 


