
บทที ่6 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

  การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน  คือ   การตรวจสอบระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการ   โดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงาน
นั้นหรือโดยคณะ กรรมการที่หน่วยงานนั้นสังกัด  เช่น  คณะกรรมการที่ส านักคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในห้อง  ศูนย์  
ส านัก  สถาบัน และคณะ หรือ คณะ กรรมการที่กอง ศูนย์ ส านัก สถาบัน และคณะแต่งตั้งเพื่อ
ตรวจสอบหน่วยงานของตนเอง  ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในเป็นกระบวนการหนึ่งของ
การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพเพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรคในการหาทางปรับปรุงแก้ไขตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพที่ก าหนดไว้ 
 

6.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและตัดสินว่า
หน่วยงานได้จัดให้มีระบบกลไกการควบคุมคุณภาพตามที่แจ้งไว้ว่าจะด าเนินการหรือไม่ได้
ด าเนินการอย่างไร ด าเนินการไปแล้วมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มว่าระบบและกลไกจะท าให้เกิด
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพื่อให้
หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลและวิเคราะห์จากการตรวจสอบภายในและน าไปปรับปรุง / แก้ไข เพื่อ
การพัฒนาหน่วยงานและรองรับการตรวจสอบจากองค์กรภายนอกต่อไป 
 

6.2 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 6.2.1 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา  
           6.2.1.1 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน  

   1. การเตรียมเอกสาร  
                 ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ทั้งนี้รูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในควรมีหัวข้อหลักดังนี้  
   1)  ค าน า สารบัญ สารบัญเร่ือง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)  
   2)  ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบันประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธานโครงสร้างการ
บริหารจัดการระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน
ในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน(ควรสรุปเป็นตาราง)  
   3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบ



 

 

- 174 - 

ปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพได้แก่  
   1. องค์ประกอบที่   1   ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินงาน  
   2. องค์ประกอบที่   2   การเรียนการสอน  
   3. องค์ประกอบที่   3   กิจกรรมการพัฒนานิสิต นักศึกษา  
   4. องค์ประกอบที่   4   การวิจัย  
   5. องค์ประกอบที่   5   การบริการทางวิชาการแก่สังคม  
   6. องค์ประกอบที่   6   การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
   7. องค์ประกอบที่   7   การบริหารและการจัดการ  

  8. องค์ประกอบที่   8   การเงินและงบประมาณ  
9. องค์ประกอบที่   9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

  10. องค์ประกอบที่ 10  นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D) 
  4)  สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป(รายละเอียดการจัดท า SAR ปรากฏในภาคผนวกที่ 2)  
             ข. จัดการเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ  
   1) เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงานการ
ประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการ
ประเมินตนเอง  
    2) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการ
ระบุว่าเอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ท าแถบกระดาษสีแยก
หน้ากระดาษ หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น  

  3) ส าหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบางๆ ไว้หรือใส่
แฟ้มไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน  
   4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิง อยู่
ในเว็บไซต์ หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ  
    5) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้ในสองแนวทาง คือ จัด
เอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้
ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความ
เชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว   
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 2. การเตรียมบุคลากร  
                ก.  การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
                             1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ การ
ประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร  
                             2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ 
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง  
   3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสร้างความกระจ่าง
ในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร  
   4) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ าของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเน่ือง  

  ข.   การเตรียมบุคลากรเพื่อท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม
จ าเป็นต้อง มีบุคลากร 1  - 3 คน   ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้  
 1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้  
  2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อ 
ผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ ตนเองไม่สามารถตอบได้  
 3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้
ข้อมูลอย่างครบถ้วน  
  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
สถาบันว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร  
    5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันที  
      3. การเตรียมสถานท่ีส าหรับคณะผู้ประเมิน  
        ก. ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน  
   1) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดยเป็น
ห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ  
   2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคร่ืองเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ  
   3) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณใกล้เคียง  
    4) ห้องท างานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง   อาหารกลางวัน   ตลอดจน
บริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ  
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   5) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพื่อทราบความต้องการพิเศษอ่ืนใดเพิ่มเติม  
       ข. ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิตนักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไว้เป็น
การ เฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน  
       4. การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน  
     ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งต้ังและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายใน
ทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ :  
     1)  คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
                  - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือ
หน่วยงาน เทียบเท่า  
                  - เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ  
สกอ. หรือสถาบันจัดฝึกอบรมให้  
                  - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในสถาบันที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. และไม่เป็นบุคลากรในภาควิชาที่รับการประเมิน  
     2)  คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า  
                                - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า 
                                      - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อย 1 คน ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้  
                    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.  
    3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน  
                  - ควรมีกรรมการอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน  
                  - เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ  50  ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้  
                    - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.  
     ข . จัดส่งรายงานประจ าปีที่เน้นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสารที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ (ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย 2 สัปดาห์พร้อมทั้งแจ้ง
รายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน คณะวิชาหรือหน่วยงานกับคณะผู้ประเมินให้คณะผู้
ประเมินทราบ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ e-mail address ส าหรับติดต่อ  
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   ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน    เพื่อร่วมเตรียมแผนการ 
ประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องการ
เพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น  
  

       6.2.1.2 การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ  
   1)  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม  
  2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการ
น าเยี่ยมชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน  
  3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับ
บุคคลหรือหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพื่อน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน
อ านวยความสะดวกอ่ืนๆ  
  4) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท างานต่อหลังเวลาราชการควรมีผู้ประสานงาน ส่วนหน่ึง
อยู่อ านวยความสะดวก  
  5) บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความ
เหมาะสม  
 

6.2.1.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ  
  1) ผู้บริหารสาขาวิชาคณะวิชาหรือสถาบัน และผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินเข้าสู่
การประชุม หรือสัมมนาระดับต่างๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็น
รูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ซึ่ง
ประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ ก าหนดเวลาเร่ิมต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณ
ส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ
ผลการพัฒนาได้อย่างต่อเน่ือง  
   2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน
ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย  
   3) สาขาวิชา คณะวิชาและสถาบันอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมิน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
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