
คู่มือสำหรับผู้รับบริการ : การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน    
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
กระทรวง : การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม    
 
ส่วนของการสร้างกระบวนงาน 

1. ชื่อกระบวนงาน : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน   
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานมาตรฐานการศึกษา  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
3. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานที่ต่อเนื่องจากหน่วยงานอื่น 
4. หมวดหมู่ของงานบริการ : การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
5. กฎหมายที่ให้อำนาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวข้อง : 1) กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2561  2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 3) แนวทางการนำ
มาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 4) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุรินทร์  

6. ระดับผลกระทบ ☐ บริการที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  บริการทั่วไป 
7. พ้ืนที่ให้บริการ ☐ ส่วนกลาง ☐ ส่วนภูมิภาค ☐ ท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา  
8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่กำหนดระยะเวลา (ชื่อกฎหมาย/ข้อบังคับ) : 1) กฎกระทรวงการ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 2) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.
2561 3) แนวทางการนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติให้เกิดผล 4) ประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

ระยะเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย / ข้อกำหนด ฯลฯ : ทุกวัน วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 08.30 
– 12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. (หมายเหตุ: มีพักเที่ยง) หน่วย 1 วัน (ยกเว้นวันหยุดราชการที่ทาง
ราชการกำหนด และตามประกาศสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จำนวนเฉลี่ยต่อเดือน  (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จำนวนคำขอที่มากท่ีสุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 จำนวนคำขอที่น้อยที่สุด (ใส่เป็นตัวเลข)  
 

ส่วนของคู่มือสำหรับผู้รับบริการ  
10.หน่วยงานที่รับผิดชอบ: งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
11.ช่องทางการให้บริการ: ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน/E-Mail   
สถานที่ให้บริการ :   
  สถานที่ให้บริการ : งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1  

อาคาร  28  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์  
  ระยะเวลาเปิดให้บริการ  เปิดให้บริการวันจันทร์ – วันศุกร์ 
      เวลา 10.00 น. - 14.00 น. 
      มีพักเที่ยง 
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12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการประเมินระดับหลักสูตร  
เงื่อนไขของการเลือกกรรมการ 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ หน่วยงานสนับสนุน และระดับ
มหาวิทยาลัยเป็นดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ 
  - ผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้

ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่า หรือ 
  - ผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน

คุณภาพ การศึกษา ระดบัอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป หรือ 
  - ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม 
2. กรรมการ 
  - กรณีเป็นอาจารย์ ต้องทำหน้าที่เป็นอาจารย์ประจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องทำหน้าที่ในระดับผู้อำนวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว ไม่น้อย

กว่า 2 ปี 
  - ผู้ที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสม  
ในกรณีที่ประสงค์นำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย 

ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย กำหนดไว้ดังนี้ 

  -  ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
  -  ประธานกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนหรือ

เคยขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 

  -  กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมอย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมิน
จากภายในมหาวิทยาลัยต้องเคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู ้ประเมินของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมหรือที่มหาวิทยาลัยจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของสำนักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
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13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 
ที่  ขั้นตอน ระยะเวลา ส่วนงานที่

รับผิดชอบ 
1 หน่วยงานสนับสนุนจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ให้แล้ว

เสร็จ  
7 วัน 

(ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นปีการศึกษา) 

 

2 หน่วยงานสนับสนุนกำหนดวันรับการประเมิน และเสนอ
รายชื่อคณะกรรมการประเมินไปยังงานมาตรฐานการศึกษา
เพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   

7 วัน 
(ภายใน 45 วัน นับ
จากสิ้นปีการศึกษา) 

หลักสูตร  
คณะ  

3 ง านมาตรฐ านการศ ึ กษาตรวจสอบค ุณสมบ ั ติ ข อ ง
คณะกรรมการประเมิน และจัดทำคำสั ่งแต ่งต ั ้ง  เสนอ
อธิการบดีลงนาม  

3 วัน 
 

งานมาตรฐาน
การศึกษา  

4 หน่วยงานสนับสนุนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

1 วัน หลักสูตร  

5 คณะกรรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  

7 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

6 หน่วยงานสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเสนอคณะกรรมการ
บริหารเพ่ือพิจารณาดำเนินการ ตามข้ันตอนของหน่วยงาน   

14 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

7 หน่วยงานสนับสนุนจัดส่งผลการประเมิน และแผนพัฒนา
คุณภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมายัง
งานมาตรฐานการศึกษา 

21 วัน 
(นับจากวันประเมิน) 

หลักสูตร  
คณะ  

8 งานมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เสนอสภามหาวิทยาลัย  

15 วัน  
(ภายใน 120 วัน 
นับจากวันสิ้นปี

การศึกษา) 

งานมาตรฐาน
การศึกษา  
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1. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจประเมิน  

ที ่ รายการเอกสาร 
ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

จำนวน
เอกสาร 
ฉบับ
จริง 

จำนวน
เอกสาร 
สำเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  

(ฉบับ หรือ 
ชุด) 

หมายเหตุ 

1 
แบบฟอร์มเสนอชื่อ
กรรมการ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

2 
แบบฟอร์ม รายงานผล
การดำเนินการ  

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

3 
แบบฟอร์ม รายงานผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

4 
แบบฟอร์ม รายงาน
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

งานมาตรฐาน
การศึกษา 

1 0 ฉบับ  

 
2. ช่องทางการร้องเรียน 
   งานมาตรฐานการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ชั้น  1  อาคาร  28  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุรินทร์  ตำบลนอกเมือง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 
3. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก (หรือรายละเอียดเพิ่มเติม ถ้ามี) 

ชื่อเอกสาร  1) แบบฟอร์มเสนอชื่อกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  2) แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินการ  
  3) แบบฟอร์ม รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  4) แบบฟอร์ม รายงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
อัพโหลดไฟล์เอกสาร   ใช้ลิงค์ไฟล์เอกสาร www.qa.srru.ac.th   
 

4. หมายเหตุ 
 
 
 
ชื่อผู้บันทึกข้อมูล นายธนภัทร  พิศเพ็ง  ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  
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ไม่ผ่าน 

  ผ่าน 

แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานสนับสนุนจัดทำ รายงานผลการดำเนินการของ
หน่วยงาน ให้แล้วเสร็จ 

หน่วยงานสนับสนุนกำหนดวันรับการประเมิน และเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินไปยังงานมาตรฐานการศึกษาเพ่ือจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน   

งานมาตรฐานการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมิน และ
จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง เสนออธิการบดีลงนาม 

หน่วยงานสนับสนุนรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

คณะกรรมการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

หน่วยงานสนับสนุนจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และเสนอคณะกรรมการบริหารเพ่ือพิจารณาดำเนินการ ตามข้ันตอนของหน่วยงาน  

หน่วยงานสนับสนุนจัดส่งผลการประเมิน และแผนพัฒนาคุณภาพ ที่ผ่านความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการประจำหน่วยงานมายังงานมาตรฐานการศึกษา 

เริ่มต้น 

สิ้นสุด  

งานมาตรฐานการศึกษาจัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        
เสนอสภามหาวิทยาลัย 


