
กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

เรื่อง แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง
วันท่ี 6 มิถุนายน 2557

ณ  สํานักประกันคุณภาพ  ช้ัน  4   สํานักงานอธิการบดี

คุณเอ้ือ นางสาวก่ิงกาญจน พิจักขณา
คุณอํานวย นางสาวอทัยการณ จันเสนา
คุณประสาน นายวรวุฒิ บุญกล่ํา
คุณวิศาสตร นางสาวเจนจิรา งามมานะ
คุณกิจ นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล
คุณลิขิต นางสาววาสนา สังขโพธิ์
คุณลิขิต นางสาวอทัยการณ จันเสนา



กลุม สรางคุณภาพดวยคนคุณภาพ
ผูเขารวมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ

เรื่อง  แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง
วันท่ี  6  มิถุนายน  2557

ณ สํานักประกันคุณภาพ ช้ัน 4 สํานักงานอธิการบดี

ลําดับท่ี ช่ือ - สกุล ตําแหนง ลงนาม หมายเหตุ
1 นางสาวก่ิงกาญจน     พิจักขณา ผูอํานวยการสํานัก

ประกันคุณภาพ
2 นางสาวเจนจิรา งามมานะ นักวิชาการศึกษา
3 นางสาววาสนา สังขโพธิ์ นักวิชาการศึกษา
4 นายวรวุฒิ               บุญกล่ํา นักวิชาการศึกษา
5 นางสาวอทัยการณ จันเสนา จนท.บริหารงานท่ัวไป
6 นางทิพยสุคนธ ฉวีพิศาล จนท.บริหารงานท่ัวไป



บันทึกการเลาเรื่อง (2/57)
เรื่อง  แนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษา

วันท่ี  6  มิถุนายน  2557
ณ สํานักประกันคุณภาพ ช้ัน  4  สํานักงานอธิการบดี

ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
นางสาวเจนจิรา  งามมานะ การติดตามตรวจสอบคุณภาพอุดมศึกษา

วัตถุประสงคในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1. เพ่ือติดตามผลการดาเนินงานของสถาบันฯตามมาตรฐาน

การศึกษาท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันฯ
3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการเรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของสถาบันฯใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ
4. เพ่ือจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และแจ งผลใหสถาบันฯทราบตลอดจนเปด เผยตอ
สาธารณชน

การติดตามตรวจสอบ 2 แนวทาง
- ติดตามตรวจสอบ On line สาหรับสถาบันท่ีผลการ

ประเมินประจาปของสถาบัน ผาน เกณฑท่ีกําหนด
- ติดตามตรวจสอบโดยเขาตรวจเยี่ยมในพ้ืนท่ี สาหรับ

สถาบันท่ีผลการประเมินประจาปของสถาบันไมผาน
เกณฑท่ีกําหนด

เกณฑพิจารณาในการเลือกแนวทางติดตามตรวจสอบ
1. หากผลการประเมินคุณภาพภายในขององคประกอบท่ี 2

และองคประกอบท่ี 4 อยูในเกณฑระดับดีข้ึนไป สกอ. จะ
ติดตามตรวจสอบขอมูลคุณภาพของสถาบันจาก CHE QA
Online หากคณะหรือสถาบันไมมีบัณฑิตศึกษา ใหใชผล
การประเมินในองคประกอบท่ี 4 ระดับพอใช โดยมีคาตั้งแต
3.01ข้ึนไป

2. หากผลการประเมินคุณภาพภายในขององคประกอบท่ี 2
หรือองคประกอบท่ี 4 ระดับพอใชลงมา สกอ.จะมี
คณะกรรมการเขาไปติดตามตรวจสอบโดยเขาตรวจเยี่ยมใน
พ้ืนท่ี

วิธีดําเนินการในการติดตามตรวจสอบฯ
1. คัดเลือกสถาบันและคณะวิชาเพ่ือเขารับการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

- วัตถุประสงคในการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
1. เพ่ือติดตามผลการดาเนินงาน
ของสถาบันฯตามมาตรฐาน
การศึกษาท่ีเก่ียวของ
2. เพ่ือติดตามความกาวหนา
ของการปฏิบัติตามแผนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบันฯ
3. เพ่ือใหขอเสนอแนะในการ
เรงรัดพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถาบันฯใหสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
4. เพ่ือจัดทารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และแจงผลใหสถาบันฯทราบ
ตลอดจนเปดเผยตอสาธารณชน



ผูเลา รายละเอียดของเรื่อง สรุปความรูท่ีได
2. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบฯ
3. ดําเนินการตรวจเยี่ยมคณะวิชาและสถาบันโดยคณะ

กรรมการฯ(ใชระบบ CHE-QA Online ตามปกติโดยคณะ/
สถาบันใชการประเมินนี้แทนการประเมินการประเมิน
คุณภาพภายในโดยคณะกรรมการ)

4. ปท่ีเขาตรวจเยี่ยม: ปงบประมาณ 2556 , 2557 และ 2558

กรอบการทางานของคณะกรรมการตรวจเย่ียมฯระดับคณะ/
สถาบัน
1. ศึกษาแนวทางในการประเมินฯตาม ‘คูมือการประกัน

คุณภาพฯ’ และศึกษาวิธีการติดตามตรวจสอบตาม
‘ประกาศฯ แนวปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ’

2. ศึกษารายงานประจาปท่ีเปนรายงานการประเมินตนเองของ
คณะ/สถาบันผานระบบ CHE QA และพิจารณา ‘แผนการ
พัฒนาคุณภาพฯ’ ท่ีระบุในรายงานฯ(ในสวนนาและในตัว
บงชี้ท่ี 9.1 เกณฑขอ4 ของ CHE)

3. ตรวจเยี่ยมคณะ/สถาบัน เพ่ือประเมินโดยใชระบบ CHE
QA สาหรับแตละตัวบงชี้ตามหลักฐานท่ีปรากฏและ
‘จัดเก็บขอมูลเพ่ิมเติมบางตัวบงชี้ท่ีระบุในประกาศฯแนว
ปฏิบัติการติดตามตรวจสอบ’

ขอบกพรองท่ีมักพบในการประเมิน
1. ใหสิทธิขาดแกผูประเมินแตละคนในการประเมินแตละ

องคประกอบโดยไมมีการตรวจสอบผลการประเมินรวมกัน
2. การบันทึกขอมูลในรายงานผลการประเมิน ตลอดจนการให

ขอสรุปเชิงประเมินไมครบทุกหัวขอท่ีกําหนดใน CHE QA
Online

3. ไมตรวจสอบความถูกตองของขอมูล CDS
4. ไมไดตรวจสอบความสอดคลองของขอมูลระหวาง

1) ขอมูล CDS
2) ขอมูลสวนนาใน CHE
3) ขอมูลในเนื้อหาแตละตัวบงชี้

5. ตรวจสอบแตขอมูลหลักฐานท่ีปรากฏใน SAR ท่ีเปนเอกสาร
ไมไดตรวจสอบขอมูลท่ีสถาบันบันทึกจริงในระบบ CHE

6. บทสรุปผูบริหารใน SAR และในรายงายผลการประเมิน
เขียนเหมือนกัน

7. ยืนยันผลโดยไมตรวจสอบขอมูล หรือ มอบหมายใหสถาบัน
ยืนยันผลแทน



1. เปาหมายของการเขารวมกิจกรรมครั้งนี้คืออะไร
- บุคลากรทุกคนในหนวยงานไดรับทราบแนวทางการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพระดับอุมดศึกษา

และทราบถึงขอบกพรองท่ีมักพบในการประเมิน

2.  สิ่งท่ีบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- นําความรูท่ีไดมาปรับใชในการเตรียมความพรอมเพ่ือรับการติดตามตรวจ

3.  สิ่งท่ีไมบรรลุเปาหมายคืออะไร เพราะอะไร
- ไมมี

4.  สิ่งท่ีเกินความคาดหวังคืออะไร
- ไมมี

5.  คิดจะกลับไปทําอะไรตอ
- ศึกษางานดานประกันคุณภาพเพ่ือใหมีความรูดานประกันคุณภาพมากยิ่งข้ึน

รูปภาพกจิกรรม

การถอดบทเรียนการเรียนรูดวยการวิเคราะหหลังการปฏิบัติ
After Action Review (AAR)




