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บทที่  6 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คือ การตรวจสอบและประเมิน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่ด าเนินการโดยคณะกรรมการผู้ตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่อยู่ ในหน่วยงานนั้น หรือโดยคณะกรรมการที่หน่ว ยงานนั้นสังกัดอยู่  เช่น 
คณะกรรมการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัยแต่งตั้งเพ่ือตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะ สถาบัน ส านัก หรือคณะกรรมการที่คณะ สถาบัน ส านัก แต่งตั้ง
เพ่ือตรวจสอบและประเมินหน่วยงานของตนเอง โดยท าการตรวจสอบและประเมินคุณภาพระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน                  
ที่ก าหนดไว้ 
 
6.1 วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบและตัดสินว่าหน่วยงานได้
จัดให้มีระบบกลไกการควบคุมคุณภาพตามที่แจ้งไว้ว่าจะด าเนินการไม่ได้ด าเนินการอย่างไร ด าเนินการไป
แล้วมากน้อยเพียงใดและมีแนวโน้มว่าระบบและกลไกจะท าให้เกิดการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามเป้าหมายที่หน่วยงานก าหนดไว้หรือไม่ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานได้รับทราบข้อมูลและวิเคราะห์
จากการตรวจสอบภายในและน าไปปรับปรุง/แก้ไขเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานและรองรับการตรวจสอบจาก
องค์กรภายนอกต่อไป 
 
6.2 แนวปฏิบัติการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

6.2.1  ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 การเตรียมการของสถาบันก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 1. การเตรียมเอกสาร  จัดเตรียมข้อมูลเอกสาร  หลักฐานอ้างอิง  ประกอบการ

ตรวจสอบและประเมิน  ทั้งในรูปแบบของเอกสาร และข้อมูลบนฐานอิเล็กทรอนิกส์ ให้พร้อมไว้ในห้อง
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีการก ากับหมายเลขจัด
หมวดหมู่เข้าแฟ้มหรือแยกประเภทให้สะดวกต่อการสืบค้น โดยจัดให้มีอยู่ตลอดระยะเวลาของการ
ตรวจสอบ และเอกสารประกอบบางส่วนอาจอยู่ตามหน่วยงานย่อยๆ กรณีที่เป็นเอกสารควรมีหมายเลข
ก ากับให้สอดคล้องกับที่อ้างไว้ในรายงานการประเมินตนเอง 
  ก. จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีรูปแบบการ
จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในควรมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
  1) ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
  2) ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบัน ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ
บริหารจัดการระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบ
ปีที่ผ่านมาและเป้าหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
  3) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเป้าหมายในรอบปี
ปัจจุบันตามตัวบ่งชี้แต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 
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   1. องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
   2. องค์ประกอบที่ 2 ภารกิจหลัก 
   3. องค์ประกอบที ่3 การบริหารและการจัดการ 
   4. องค์ประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 
   5. องค์ประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  4) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประ เมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาแผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป  
  ข. จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
  1) เอกสารอ้างอิงควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงานการประเมิน
ตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงานการประเมินตนเอง 
  2) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในการระบุว่า
เอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ท าแถบกระดาษสีแยกหน้ากระดาษหรื อ
ระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 
  3) ส าหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้หรือใส่ร่วม 
ไว้เพ่ือไม่ใหสู้ญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 
  4) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิง อยู่ใน
เว็บไซต์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ 
  5) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยมอาจท าได้สองแนวทางคือ จัดเอกสารให้อยู่
ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่า จะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใดหน่วยงานไหน ชื่อ
หรือหมายเลขเอกสารอะไรหรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างาน
ของคณะผู้ประเมินโดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่
นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้
ในคราวเดียว 
  2. การเตรียมบุคลากร 
  ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 
    1) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ  
    2) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ โดยยึด
หลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
     3) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้างความกระจ่างใน
การด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
  ข. การเตรียมบุคลากร เพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็น                 
ต้องมีบุคลากร 1-3 คน ท าหน้าที่ประสานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ 
ผู้ประสานงานควรเตรียมตัว ดังนี้ 
  1) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
  2) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของสถาบันเพ่ือสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมินรวมทั้ง
ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบ
ได ้
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  3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาให้ข้อมูล
อย่างครบถ้วน 
  4) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่า
จะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร 
  5) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไขได้
ทันท ี
  3. การตรียมการประสานงานกับทีมคณะการประเมิน 
     3.1  งานประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางใน การ
ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน  
อาทิ  การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมินต้องเพ่ิมเติมก่อนการเตรียมเยี่ยม  
การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
     3.2  การด าเนินการของสถาบันระหว่างการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

        1) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์ 
และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

        2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อม 
ส าหรับการน าเยี่ยมชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 

3) จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพ่ือประสานงาน 
กับบุคคลหรือหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายในตลอดจน
อ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ 

4) ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน  
ส่วนหนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 

5) บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.3 การด าเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ 
     1) ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินเข้าสู่การประชุมเพ่ือวางแผนพัฒนา

หรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป  โดยอาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไข
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งซึ่งประกอบด้วย  กิจกรรมที่ต้องด าเนินการก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุด
กิจกรรม  งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถ
ติดตาม ตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบัน
ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึนและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย 

3) สถาบันอาจให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมินเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา 
ผู้ประเมินคุณภาพภายในต่อไป 
 
 
 


