
 
 
พันธกิจ  

กำกับดูแลการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประสานงานกับส่วนงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรมและองค์กรอ่ืนในเรื่องเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามผลการดำเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ในทุกระดับ ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

รายงานผลการประเมินในระบบ CHE QA Online สรุปผลการประเมิน ต่อผู้บริหาร และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

ตลอดจน ดำเนินการจัดทำข้อมูลเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ของสำนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน)  

1. จ ัดทำแผนพัฒนาค ุณภาพการศ ึกษาภายใน จากผลการประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน                   
(โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษาที่ผ่านมา) 
 1.1 นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่           

ราชวิทยาลัยแต่งตั้ง (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาราชวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติ

การประจําปี และแผนยุทธศาสตร์ 

1.2 รวบรวมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ของระดับหลักสูตร และส่วนงาน เพ่ือนำเสนอผู้บริหาร      
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 

2. จัดทำแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา/กิจกรรม ในแต่ละปีการศึกษา 
 

3. เตรียมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 3.1 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 
  - สายสนับสนุนวิชาการ 
  - สายวิชาการ 
 3.2 จัดทำรายงานประเมินตนเอง (SAR) ระดับราชวิทยาลัย 
 3.3 กำหนดวันตรวจประเมิน ในแต่ละระดับให้สอดคล้องกัน 
 3.4  สรรหา และเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
พร้อมทำคำสั่งแต่งตั้ง เสนอเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพ่ือลงนาม 
 3.5 นำข้อมูลรายงานประเมินตนเอง(SAR) เข้าระบบ CHE QA Online พร้อมจัดทำรูปเล่ม 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 



 3.6 จัดส่งรายงานประเมินตนเอง (SAR) และกำหนดการตรวจประเมิน ให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ก่อนวันประเมิน ล่วงหน้า 7 วันทำการ 
 3.7 จัดเตรียมห้องประชุม อาหาร เครื่องดื่ม และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3.8 ทำหนังสือเรียนเชิญ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการตรวจประเมิน 
 3.9 ประสานงานกับกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในเรื่องเอกสาร การเดินทาง และที่พัก
ในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
 3.10 จัดทำรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา(CAR) และนำเข้าระบบ CHE QA Online พร้อม
จัดทำรูปเล่ม 

3.11 ส่งรายงานประจําปี ที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA 
Online ภายใน 120 วัน นับจากวันสิ้นปีการศึกษา 
 3.12 รวบรวมรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ ประจำปีการศึกษา เสนอต่อ 
คณะกรรมการสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ ์เพ่ือพิจารณาวางแผนพัฒนาราชวิทยาลัยจุฬาภรณใ์นปีการศึกษาถัดไป  
 3.13 ประสานงานกับในระดับ หลักสูตร คณะ ส่วนงาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตาม
แผนงาน 
 
4. จัดการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการประชุม เดือนละ 1 ครั้ง (ในวัน
อังคาร ที่ 2 ของเดือน)  
 4.1 ขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม (อาหารกลางวัน อาหารว่าง-เครื่องดื่ม เงินยืม) 

4.2 สำรองห้องประชุมตามกำหนด วัน เวลา การประชุม ในรอบปฏิทิน 1 ปี 
4.3 จัดทำวาระ เอกสารประกอบการประชุม และบันทึกรายงานการประชุม 
4.4 จัดทำหนังสือเชิญประชุม  

 4.5 จัดเตรียมห้องประชุม อาหารว่าง ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

5. จัดทำโครงการ/กิจกรรมพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา (ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา) 

 5.1 เขียนโครงการ/กิจกรรม เพ่ือขออนุมัต ิจัดทำโครงการและงบประมาณ 

 5.2 สรรหา เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ความรู้ 

 5.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ เรียนเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 

 5.4 ประสานงานวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม การเดินทาง ที่พัก 

 5.5 จัดเตรียมเอกสารประกอบโครงการ/กิจกรรม 

 5.6 จัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม รูปแบบการจัดห้อง อุปกรณ์โสตฯ  



 5.7 จัดเตรียม อาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม 
 

6. จัดทำงบประมาณประจำปีของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

7. (ร่าง) ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา เสนอเพื่อพิจารณา 
 

8. งาน อ่ืน ๆที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ 

 8.1 ประชุมในคณะทำงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส่วนงาน สายสนับสนุนวิชาการ  

 8.2 ประชุมคณะกรรมการนโยบายกิจการนักศึกษา 

 8.3 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

 8.4 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการที่เป็นเลิศ(EdPEx) 

 8.5 ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 



ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นที่ 4 เสนอผลการดำเนินงาน 

 ด้านการประกันคุณภาพ

 การศึกษาภายใน 

ขั้นที่ 3 ประเมนิคุณภาพ

 การศึกษาภายใน 

ขั้นที่ 2 ดำเนินการตามแผนการ

 ดำเนินงาน 

ขั้นที่ 1 วางระบบ กลไก และการ

 ดำเนินงาน 

ลำดับขั้นตอน 

 

กระบวนการ / รายละเอียดการด าเนินการ 

1. สภาราชวทิยาลัยฯ 

2. หน่วยงานต้นสังกัด(ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงฯ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561) 

2. ประเมินโดยผู้ประเมินที่มีคุณสมบัต ิ

    ตามที่กำหนดไว้ในแต่ละระดับ 

1. ทำการประเมินตนเอง SAR* 

CDS* 

3. แก้ไขปัญหา ปรับปรุงผลการดำเนินงาน กิจกรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตวัชี้วัด 

2. ประเมินผลการดำเนินงาน และกิจกรรม ตามตวัชี้วดั 

1. เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานการดำเนินงาน (เอกสาร, รูปถ่าย, ผลงาน ฯลฯ) 

4. กำหนดแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2. เสนอ (ร่าง) ข้อบังคบัฯ วา่ด้วย การประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภา รจภ. 

1. แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3. จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

ผู้รับผิดชอบ 

- ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ รจภ. 

- หลักสตูร 

- คณะ 

- ส่วนงาน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ฝ่ายการศึกษาและการเรียนรู้ รจภ. 

- หลักสตูร 

- คณะ 

- ส่วนงาน 

- งานประกันคุณภาพการศึกษา 

  ฝ่ายการศึกษาและวชิาการ รจภ. 
 

*SAR (Self Assessment Report): รายงานการประเมินตนเอง หมายถึง รายงานสัมฤทธิ์ผลการดำเนินงานของคณะ/หน่วยงาน ที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

*CDS (Common Data Set): ข้อมูลพืน้ฐาน หมายถึง รายการขอ้มูลพื้นฐานทีค่ณะและสถานศึกษาจะต้องรายงานตอ่หน่วยงานต้นสังกัด (สกอ.) เพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมินด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



ขั้นตอนการจัดประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มต้น 

รับเรื่องเพื่อบรรจุในวาระการประชุม 

ก่อนการประชุม 7 วัน 

เห็นชอบร่างวาระฯ ดำเนินการ 

1.จัดทำหนังสือเชิญประชุม 

2.จัดทำเอกสารประกอบการประชุม 

ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมขอ้มูล
เพื่อช้ีแจงในที่ประชุม 

ก่อนวันประชุม 1 วัน 

1.จัดเตรียมอุปกรณ ์

2.ติดต่อสั่งอาหารว่าง อาหารกลางวัน 

ในวันประชุม  
1.จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องเสียง และสถานท่ี 

2.บันทึกการประชุม 

จัดทำร่าง 
ระเบียบวาระการประชุม 
เสนอประธานพิจารณา   

จัดทำรายงานการประชุมภายใน 7 วัน 

เพื่อเสนอรับรองรายงานการประชุม 

ในการประชุมครั้งถัดไป 

แจ้งเวียน 
รายงานการประชุมให้
คณะกรรมการฯเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้อง 

แก้ไขรายงานการประชุม ตามที่
คณะกรรมการแก้ไข 

บรรจรุายงานการประชุม  
เพื่อให้ที่ประชุมรับรอง 

สิ้นสุด 

แก้ไข 

แก้ไข/ปรับปรุง 
 



ขั้นตอนการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน( Internal Quality Assurance ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

ระบบการประกันคณุภาพการศึกษา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เร่ิมต้น 

แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประชุมคณะกรรมการฯ เดือนละ 1 ครั้ง

 
จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ โดย

ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทุกระดับ(หลักสูตร/คณะ/

ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย) เป็นประจำทุกปี 

 เป็นประจำต่อเนื่องทุกป ี

แก้ไข/ปรับปรุง 
คู่มือ 

นำเสนอที่ประชุมกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พิจารณา 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
นำเสนอคณะกรรมการ    

สภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

เห็นชอบ 

ประชุมชี้แจงข้อมูลการประกันคุณภาพให้กับหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้ง 

จัดทำปฏิทินปฏิบัติงาน 

จัดทำและเผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ์ ในทุกระดับ (หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย) 

1 

-ปฏิทินประชุมคณะกรรมการฯประจำป ี

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2542 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- พระราชบัญญัติ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

พ.ศ.2559 และส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม 

- ข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วา่ด้วย 

การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

- ประกาศราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ เร่ือง 

นโยบาย หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

- กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2561 

- ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2557 

-คู่มือการประกันคุณภาพการอุดมศึกษา 

ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 

หลักฐานเอกสารอ้างอิง 

-ข้อบังคับราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ว่าดว้ย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย กำหนดผู้รับผิดชอบ 
 ในแต่ละตัวบ่งชี้/องค์ประกอบ 

ดำเนินการตามตัวบ่งชี้ / องค์ประกอบ 

คณะกรรมการฯ ติดตามผลการดำเนินงาน/รายงาน (รอบ 6 เดือน)  
ในทุกระดับ (หลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย) 

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

คณะทำงาน/คณะกรรมการ

พิจารณา SAR 

แก้ไข/ปรับปรุง 
รายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

จัดพิมพ์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามมติที่ประชุม 

กรอกข้อมูลพื้นฐาน (CDS) และรายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร/คณะ/ส่วนงาน/ราชวิทยาลัย 

รับการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ 

รับฟังผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการประเมินฯ ด้วยวาจา 

2 

-ข้อบังคับราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ว่าดว้ย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

-กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

-ข้อบังคับราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ว่าดว้ย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

-กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

-ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2557 

 

 

-ข้อบังคับราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ว่าดว้ย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประเมินจัดทำรายงานผลการประเมิน(CAR) 
ต่อหน่วยงาน/ราชวิทยาลัย 

 

รายงานผลการประเมินตนเอง (CAR) 
เข้าสู่ระบบ CHE QA Online 

ประธานกรรมการประเมินยืนยันผลการประเมินในระบบ CHE QA Online 

รายงานการประเมินต่อกรรมการประจำคณะ/คณะกรรมการบริหาร 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์/คณะกรรมการสภาราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ 

หลักสูตร/คณะ/รจภ. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ 
และจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) 

นำเสนอแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan)ต่อ
คณะกรรมการประจำคณะ 

ผู้บริหาร รจภ. 
คณะกรรมการสภา รจภ. 

 

แก้ไข/ปรับปรุง 
แผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan) 
 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ส่งข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง 

จัดทำงบประมาณการดำเนินงานประกนัคุณภาพ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ปีการศึกษาต่อไป 

สิ้นสุด 

2 

-ข้อบังคับราชวิทยาลยัจุฬาภรณ์ ว่าดว้ย 
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

-กฎกระทรวง การประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2561 

-ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑ์

และแนวปฏิบัติเกีย่วกับการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.

2557 

 

 


