
การพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีการศึกษา 2562 

 

วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(1) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
(2) เพ่ือพัฒนาระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา และนำผลการ

ประเมินมาปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  สถาบันวิจัยและพัฒนา   

(1) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไม่น้อยกว่า 4.51 คะแน 
(2) ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปปรับปรุงพัฒนางาน ในระดับ 3 

 
ลำดับ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 

1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
 

4.51 คะแนน 

2 ระดับความสำเร็จของการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนางานในปีต่อไป 

ระดับ 3 

 
  



ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพฒนา  
 

 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพฒนา 
    

2. ผู้บริหารฯ สร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและ
พฒนา  

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาดำเนินการ... 
- จัดทำระบบและกลไก ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- กำหนดผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตวับ่งช้ี  สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล และเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

- รวบรวมและจดัทำรูปเล่ม SAR ส่งให้คณะกรรมการผู้ประเมิน 

5.  จัดทำรายงานการประเมินของคณะกรรมการ (CAR)   
 

8. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา (Improvement plan)  

6. รายงานผลการดำเนินงานต่อท่ีประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. รับประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 



 
 

วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียด 
ของงาน 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

P 1. ผู้บริหารกำหนดนโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิจัยและพฒนา 

 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

2. ผู้บริหารร่วมกันในการนโยบายด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย
และพัฒนา  

ผอ. / รอง ผอ. / 
ผช. 
และบุคลากร สวพ. 
  

มกราคม 63 
 
 
 

 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

P ผู้บริหารฯ สร้างความเข้าใจ 
และถ่ายทอดแนวทางการ
ดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่
บุคลากรในสถาบนัวิจัยและ
พัฒนา  

1) ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ และถ่ายทอดแนว
ทางการดำเนินงานด้านการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ให้แกผู่บ้ริหารและบุคลากรใน
สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 

ผอ. / รอง ผอ. / 
ผช. 
และบุคลากร สวพ. 
 
 

กุมภาพันธ-์มีนาคม 63 -เอกสารประกอบการประชุม /ระบบและ
กลไกการดำเนินงานฯ  
-หนังสือเชิญประชุม กบ. สวพ. 
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนนิงานฯ 
 

D สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดำเนินการตามขั้นตอนประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- จัดทำระบบและกลไก ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  

- จัดทำปฏิทินการดำเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- จัดทำคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- กำหนดผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตวับ่งช้ี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล 
และเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

 ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ 
 
  

กุมภาพันธ-์มีนาคม 
2563 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย
และพัฒนา       
2) เอกสารแสดงระบบและกลไก การ
ดำเนินงานการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3) ปฏิทินการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
4) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5) ผู้กำกับและผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 



วงจร
คุณภาพ 
PDCA 

ผังกระบวนการดำเนินงาน รายละเอียด 
ของงาน 

ผู้รับผิดชอบ ช่วงเวลา
ดำเนินงาน 

เอกสารที่ใชป้ระกอบ 

- รวบรวมและจดัทำรูปเล่ม SAR ส่งให้
คณะกรรมการผู้ประเมิน  

 

C 4. รับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

 

ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนร่วมกนัต้อนรับ
คณะกรรมการผู้ประเมินฯ  
ร่วมกันตอบคำถามสำหรับการรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

ผู้บริหารและ
บุคลากร
สถาบันวิจัยทุกคน 

16 กรกฎาคม 2563 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
เอกสารหลักฐานสำหรับการประเมินประกัน
คุณภาพแต่ละตัวช้ีวัด 

C 5.  จัดทำรายงานการประเมิน
ของคณะกรรมการ (CAR)   

จัดทำรายงานการประเมินของคณะกรรมการ 
(CAR) และนำส่งสำนักมาตรฐานและประกัน
คุณภาพ   

ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ 

 18-25 กรกฎาคม 
2563 

รายงานการประเมินของคณะกรรมการ (CAR) 

A 6. รายงานผลการดำเนินงานต่อ
ที่ประชุมคณะกรรมการประจำ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1) รายงานสรุปผลการดำเนินงานฯ และผล
คะแนนต่อคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รอง ผอ. ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ 

สิงหาคม 2563  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

C 7. นำข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไป
ปรับปรุงในครั้งต่อไป 

1) นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไปปรับปรงุในปีต่อไป  
 

รอง ผอ. ฝ่ายแผน
และประกัน
คุณภาพ 

สิงหาคม 2563 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

A 8. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
(Improvement plan) 

จัดทำแผนพัฒนาคณุภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(Improvement plan) ปีการศึกษา 2562  

ฝ่ายแผนและ
ประกันคณุภาพ 

สิงหาคม 2563  แผนพัฒนาคุณภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนา
(Improvement plan) ปีการศึกษา 2562  

 กิจกรรม/ โครงการด้านประกันคุณภาพ  
ลำดับ โครงการ วันที่จัดโครงการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัย

และพัฒนา  
 16 กรกฎาคม 2563 ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
16,990 บาท 

 1 โครงการ   16,990 บาท  
 



ผลผลิต (output) ที่ได้ คือ   
1. ระบบและกลไกด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. SAR รายงานการประเมินตนเอง สถาบันวิจัยและพัฒนา 
3. CAR ได้ทราบผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผลลัพธ์ (outcome) ที่ได้ คือ  
1. นำผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ไปใช้ประกอบการประเมิน ป.มรม.ของผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา  
2. นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ประเมินไปปรับปรุงและพัฒนางานในปีการศึกษาต่อไป   

 


