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1. วัตถุประสงค ์
เพื่อตรวจสอบการด าเนินกิจกรรมตามระบบคุณภาพให้มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล  เป็นไปตามกรอบนโยบายและ

เป้าหมายที่ก าหนดไว้  
 
2.  ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ตรวจสอบกิจกรรมระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

3. ขอบข่าย 
เริ่มจากการศึกษานโยบาย/เป้าหมายคุณภาพ  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  การด าเนินงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน  สรุปรายงานผลการประเมินเสนอผูบ้ริหาร  เพื่อการวางแผน  ส่งเสริม  หรือพัฒนา และรายงานผลการตรวจประเมิน         
ต่อสาธารณชน 

  
4. เอกสารอ้างอิง 

1. คู่มือการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. คู่มือส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
3. นโยบาย เป้าหมายคุณภาพของ มหาวิทยาลัย/คณะ 

  
5. เอกสารแนบ 

ชื่อเอกสารแนบ รหัสเอกสาร 

1. ผังการปฏบิัติงานการประเมินคุณภาพภายใน FC 20 
2. วิธีปฏิบัติงานการประเมนิคุณภาพภายใน WI 20-01 
  

 
6. ค าจ ากัดความ 

การประเมินคุณภาพภายใน  หรือการตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit : IQA) หมายถึง การตรวจ
ประเมนิว่ากิจกรรมระบบคุณภาพและผลที่เกิดขึ้นมีการปฏิบตัิตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยผู้ตรวจติดตามภายใน ระหว่างหน่วยงานของคณะและมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 

ผู้ตรวจตดิตามคุณภาพภายใน (Internal  Auditor)  หมายถึง  ผู้ที่ได้รบัฝึกอบรมการตรวจติดตามคุณภาพภายใน         
และได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และไม่สังกัดหน่วยงานที่เข้าตรวจ 

ผู้ตรวจประเมนิภายนอก (Assessor/External  Auditor)  หมายถึง  ผู้ตรวจประเมนิจาก สกอ.  จะมาประเมนิคุณภาพ
ภายในมหาวิทยาลัยปีละครัง้  และผู้ตรวจประเมนิภายนอกจาก สมศ. จะประเมินเพื่อการรับรองทุก  5  ปี 
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7. ขั้นตอนการท างาน  

ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน / กิจกรรม วิธีปฏบิัต ิ
คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

1.จัดท าและถ่ายทอดนโยบาย/
เป้าหมายคุณภาพ 

1.1 คณะกรรมการบรหิารคุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน ร่วมประชุมพิจารณาและจัดท า
เป้าหมายคุณภาพระดบัมทร.และระดับคณะ/กอง/ส านัก 
1.2 แจ้งเป้าหมายคุณภาพให้บคุลากรในหน่วยงานทราบ
เพื่อน าไปปฏิบัต ิ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 1. 2. ปฏิบตัิงานตามนโยบาย/เป้าหมาย
คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน ก าหนดผู้รับผิดชอบตามตัวช้ีวัด 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง /
ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ
ของหน่วยงาน 

2. 3. จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง  หัวหน้างานประกันฯประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท ารายงานการประเมนิตนเอง
ของหน่วยงาน  

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/
คณะกรรมการประเมนิ
คุณภาพ 

3. 4. ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน หรือภายนอกตาม  
WI 20-1  

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

5. ประชุมพิจารณาผลการตรวจ    
    ประเมิน 

 

5.1  พิจารณาผลการตรวจติดตาม ว่าผลการด าเนินงาน
แต่ละ KPI เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว้หรือไม่  
-  ถ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรด าเนินการแก้ไข
โดยมอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนนิการ 

5.2 น าผลการประเมนิเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
คุณภาพทั้งระดับคณะ/หน่วยงานและระดับมทร. 
เพื่อพิจารณาวางแผนในการพัฒนาต่อไป 

5.3 จัดท าเป็นข้อมูลในระดบัมทร.ต่อไป 
 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

6. แจ้งหรือประกาศผลการตรวจ
ติดตาม /ผลการประเมินต่อ
บุคลากรทั่วไปและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

แจ้งผลการตรวจติดตามจากผูป้ระเมินภายนอกให้
บุคลากรและผูเ้กี่ยวข้องทัง้ภายในและภายนอกทราบ 
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 เริ่ม 

จัดท าและถ่ายทอดนโยบาย/
เป้าหมายคุณภาพ 

ปฏิบตัิงานตามนโยบาย/ 
เป้าหมายคุณภาพ 

จัดท ารายงานการประเมนิตนเอง 

ด าเนินการประเมินคุณภาพภายใน 

ประชุมทบทวนผลการตรวจ 
ประเมนิ 

 

แจ้งหรือประกาศผลการตรวจ
ติดตาม /ผลการประเมิน 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง /ผู้ดูแล
งานประกันคุณภาพของ

หน่วยงาน 

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง/
คณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพ 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

คณะกรรมการบริหาร
คุณภาพ/ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

WI 20-1 

จบ 

ประกาศผลต่อสาธารณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี 

ราชมงคลพระนคร 
 

 ส านัปประปนัคณภาาพ 
งานจัดท าและพัฒนา 

ระบบคุณภาพ 

วิธีปฏบิัติงาน 
ปารประเมินคณภาาพาายใน    

รหัสเอปสาร  WI 20-01         
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1. วัตถณประสงค ์
เพื่อเปน็กรอบแนวทางในการปฏบิัติงานเรื่องการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 
2. ขอบข่าย 

เริ่มตั้งแต่การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน  การด าเนินการตรวจประเมนิ ซ่ึงครอบคลุมทั้งการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  โดยผู้ประเมินภายในและภายนอก  

 
3.  วิธีปารปฏบิัติงาน 
 

ล าดับ ขั้นตอน วิธีด าเนินปาร ผู้รับผิดชอบ 
1  ประชุมช้ีแจงและ แจง้แผนการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ไปยังบคุคลากรในหน่วยงาน
รับการตรวจ (เตรียมความ
พร้อมรับการตรวจประเมิน
ภายใน) 

1.1 ผู้ดูแลงานประกันคุณภาพ เชิญผู้เกี่ยวข้องระดับคณะ/
ระดับกองต่างๆ /ระดับหัวหน้างาน  เข้าประชุมรบัทราบ
ถึงแผนการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน 

1.2 ประกาศแจง้แผนการตรวจประเมนิคุณภาพภายในให้
บุคลากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานทราบ 
เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินภายใน 

 

ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ/หัวหน้างาน

ที่เกี่ยวข้อง / 
คณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 

2 ประชุมคณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ  

2.1   ที่ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตการตรวจ
ประเมนิ  และเรื่องอื่น ๆ  

2.2   จัดเตรียมเอกสาร เช่น แบบบันทึกผลที่ต้องใช้ส าหรับการ  
         ตรวจประเมิน พร้อมค าแนะน า / เงื่อนไขต่าง ๆ ที ่
          จ าเป็นต้องใช้ในการประเมนิใหค้ณะกรรมการตรวจ 
           ประเมินฯ  

ผู้ดูแลงานประกัน
คุณภาพ / 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 

3. ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

3.1   คณะกรรมการผู้ตรวจประเมนิด าเนินการตรวจประเมิน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด   

3.2  บันทึกผลการตรวจประเมินในแบบบันทึกผลการตรวจ
ประเมนิตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.3  สรุปผลการตรวจฯ เสนอผู้บริหาร ผ่านงานประกัน 
        คุณภาพของหน่วยงานนั้น ๆ 
3.4  หัวหน้างานประกันคุณภาพแจ้งผลการตรวจประเมินให้

คณะกรรมการ QMRC ทราบหรอืทบทวนเพื่อด าเนินการ
ต่อไป 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ 
/ผู้ดูแลงานประกนั

คุณภาพ / 
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