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  คู่มือปฏิบัติงานเล่มนี้  ผู้เขียนได้รวบรวมองค์ความรู้มาจากประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน  
ประกอบกับได้ปรับกระบวนการท างานให้มีความสอดคล้องเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพภายใน  
ระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา  2557  ซึ่งมีประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  
เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ณ  วันที่  9  
เดือน  ธันวาคม 2558  โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ ส านัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และในระดับส านัก สถาบันได้ก าหนดเกณฑ์การประกัน
คุณภาพโดยมหาวิทยาลัย  ผู้จัดท าได้วิเคราะห์แล้วควรมีแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร คณะ  
ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย  จงึได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
หน่วยงานใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหลักสูตร คณะ  ส านัก 
สถาบัน และมหาวิทยาลัย  หน่วยงานสามารถศึกษารายละเอียดได้ด้วยตนเองจากคู่มือปฏิบัติงาน ฯ และเม่ือมี
การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถศึกษารายละเอียดการปฏิบัติงานจากคู่มือการปฏิบัติงาน ฯ นี้ได้  
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ขั้นตอนการใช้งาน E-Learning 
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายใน ระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย  
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1. เข้าสู่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฎก าแพงเพชร > www.kpru.ac.th 
2. เลือก บุคลากร  
 

 
3. เลือก สารสนเทศออนไลน์ > 
แล้วเลือก  e-Learning  
 
 
 
 
 

                                  
4. เลือก KPRU LMS e-learning 
 

 

http://www.kpru.ac.th/


ข 

 

5. Login ยืนยันตัวตน 
Login เข้าระบบด้วย User name 
/ Password ตัวเดียวกับท่ีใช้ 
Authentication (การใช้
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ) 
จากนั้นกรอกอีเมล์และบันทึก
ข้อมูล เพ่ือยืนยันตัวตน 
  

6. บันทึก Email address > คลิ๊ก  
Upload profile 
 

 
 

7. คลิ๊ก Home 

 

8. คลิ๊ก  ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
9. Click คู่มือการปฏิบัติงาน  

                                                

คลิก๊ 



ค 

 

10. คลิ๊ก คู่มือการปฏิบัติงาน ฯ 

 

 

11. บันทึก   

    0001  ส าหรับเจ้าหน้าที่
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

    0002 ส าหรับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร> คลิ๊ก Enrol me 

 

12. มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ  
(STANDARD  OPERATING  
PROCEDURE) การปฏิบัติงาน 
เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
       เป็นกระบวนงานที่ต้อง
ปฏิบัติเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินภายใน  โดยมีมีบุคลากร
หลายท่านเกี่ยวข้อง   เป็น
กระบวนการด าเนินงานตั้งแต่การ
เตรียมการก่อนการตรวจ
เยี่ยม  การด าเนินการระหว่างการ
ตรวจเยี่ยม  และการด าเนินการ
ภายหลังตรวจเยี่ยม   ฯ 

  

 



ง 

 

13. ดาว์นโหลดเอกสาร 
แบบฟอร์มต่าง ๆ 
 ที่เก่ียวข้อง 

 
14. ออกจากการใช้งาน  คลิ๊ก   
Log out 

 
 

15.  เมื่อการต้องการเข้าใช้งานหรือศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
และดาว์นโหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง    >   Login เข้าระบบด้วย User name / Password ตัวเดียวกับท่ีใช้ Authentication (การใช้
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยฯ)  >  คลิ๊กตามรายการต่างๆ   
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1. ความเป็นมาและความส าคัญ  
 

ด้วย ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  เรื่องหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ณ  วันที่  9  เดือน  ธันวาคม 
2558  ก าหนดแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาว่าการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แบ่งเป็น  3  ระดับ  คือ  ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน (ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2557 : 2 )  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงก าหนดนโยบายและแนว
ทางการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบายข้อที่ 8  8.10  ก าหนดให้มีการรายงานการประเมิน
ตนเองตามกรอบการประเมินของหน่วยงานต้นสังกัด  ทั้งในระดับหลักสูตร หน่วยงานและมหาวิทยาลัย  เมื่อ
สิ้นปีการศึกษา โดยน าเสนอรายงานผลการประเมินภายใน 30 พฤศจิกายนของทุกปี   8.11  ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยหน่วยงานและหลักสูตร รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง
ทุกปี  (มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร, 2558 : 7) และเพ่ือเป็นการเก็บข้อมูลให้ครอบคลุม และครบถ้วน
ตามท่ีสกอ.ก าหนด ผ่านระบบฐานข้อมูล Che Qa Online ได้อย่างถูกต้อง   

การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงาน มีกิจกรรมที่ต้องด าเนินการหลายขั้นตอน  
ผู้จัดท าจึงได้ท าคู่มือ ฯ ฉบับนี้ ขึ้น  โดยมีวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน
และมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีขั้นตอนการวางแผนและการประเมินแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา ได้แก่ การเตรียมการ
ก่อนการตรวจเยี่ยม  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  และการด าเนินการภายหลังตรวจเยี่ยม  

 

2. วัตถุประสงค์ของคู่มือ          
 
1. เพ่ือให้บุคลากรระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการ

รับตรวจประเมินภายใน 
2. เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการใช้เป็นแนวทางในการรับตรวจประเมินภายในระดับ

หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย 
 

3. ขอบเขตงานคู่มือ 
 เป็นกระบวนงานที่ต้องปฏิบัติเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและ

มหาวิทยาลัย ที่เริ่มตั้งแต่การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  และการ
ด าเนินการภายหลังตรวจเยี่ยม   โดยมีผู้ด าเนินการเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของ
หน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย   ผู้บริหารระดับหน่วยงาน ระดับมหาวิทยาลัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คณะท างานระดับคณะ  ส านัก สถาบัน  ผู้รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน  
และมหาวิทยาลัย  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  โดยด าเนินการในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   
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4. ภาระหน้าที่ของหน่วยงาน  
  
 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือก ากับ ติดตาม  ตรวจสอบ ประเมิน และ
พัฒนาเครื่องมือในการรักษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ยกระดับมาตรฐานการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยสู่ระดับสากล  โดยเน้นให้ทุกหน่วยงาน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ  ส านัก สถาบัน  และ
มหาวิทยาลัย  ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและทั่วถ้วนทั้งองค์กร  
  
5. บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งงาน 
 

มีหน้าที่ประสาน และสนับสนุนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการรับตรวจประเมินภายใน ระดับ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัยในขั้นการเตรียมการก่อนตรวจเยี่ยม  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  และ
การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม อาทิ  เช่น   การจัดหารายชื่อผู้ประเมินภายในที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับหน่วยงานที่รับตรวจประเมินภายใน  การประสานหน่วยงานเพื่อเตรียมบุคลากรส าหรับให้ข้อมูล
ตามตัวบ่งชี้  การเตรียมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้ข้อคิดเห็นด้านการประกันคุณภาพ  การจัดเตรียมข้อมูลการ
น าเสนอผลการด าเนินงาน  การบันทึกข้อมูลและเชื่อมโยงเอกสารผ่านระบบ Che Qa Online  และการสร้าง
ความเข้าใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการในการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัยและ
การรวบรวม  ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพทุกระดับน าเสนอผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา และให้
ข้อเสนอแนะ  อีกท้ังการให้ค าแนะน าอ่ืน ๆ  ที่ด าเนินการในระดับหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

 
 

6. นิยามศัพท ์
 

หน่วยงานภายใน    หมายถึง  คณะ  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  แม่สอด รวม  6  หน่วยงาน 
และ  ส านัก สถาบัน ภายในมหาวิทยาลัย  รวม  8  หน่วยงาน 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย  ผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ  และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับส านัก สถาบัน 

คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน  หมายถึง   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจประเมินภายในระดับ
หลักสูตร  คณะ  ส านัก  สถาบัน  และมหาวิทยาลัย  ในต าแหน่ง  ประธาน  กรรมการ   

เลขานุการ หมายถึง   ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง  เลขานุการ ในการตรวจประเมินภายในระดับ
หลักสูตร  คณะ  ส านัก  สถาบัน  และมหาวิทยาลัย 

ผู้ก ากับตัวบ่งช้ีระดับมหาวิทยาลัย  หมายถึง   ผู้ให้ค าปรึกษา ก ากับ ติดตามการด าเนินงานใน     
ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ  และการบันทึกผลการด าเนินงานผ่านระบบ CHE QA ONLINE 
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7. มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน  (Standard Operation  Procedure : SOP) 
 
 การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย  มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติ  แบ่งออกเป็น  3  ช่วงเวลา   ได้แก่  การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม   การด าเนินการระหว่างการ
ตรวจเยี่ยม   และการด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม ซึ่งการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  ได้จัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน  (Standard Operation  Procedure :SOP)  
แบ่งออกเป็น  4  ระดับ  ดังนี้ 
   1. การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับหลักสูตร  เพ่ือเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   (Thai 
Qualifications Register :TQR)   รายละเอียดหน้า   4-12 
   2. การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Register 
:TQR)  รายละเอียดหน้า 13-21 
   3. การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับส านัก สถาบัน  รายละเอียด
หน้า 22-28 
   4. การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย   เพ่ือเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ   ( Thai 
Qualifications Register :TQR)  รายละเอียดหน้า 29-35 
 

 



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ 
(STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  

การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ 
(Thai Qualifications Register :TQR)  
(ปรับปรุง ณ วันที่  20 เมษายน  2560) 



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 1 จำก 8

ผู้อ านวยการส านัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน      
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ)

อาจารย์ประจ าหลักสูตรอธิการ คณบดี

P
h
as
e

เริ่มต้น

1.จัดท ำรำยละเอียดและคุณสมบัติกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพภำยในเพ่ือเตรียมควำม
พร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ
 (Thai Qualifications Register :TQR) 

6. ก ำหนดวัน เดือน ปี 
รับกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

10.รวบรวมรำยละเอียดผู้ประเมิน
คุณภำพภำยในตำมแบบฟอร์มท่ี

ก ำหนด

การเตรียมการก่อน 
การตรวจเยี่ยม
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9. ลงลำยมือชื่อรับรองควำมครบถ้วนและ
ถูกต้องคุณสมบัติของผู้ประเมินภำยใน

7. ประสำนเชิญผู้ประเมินคุณภำพภำยใน
ด้วยวำจำ

ไมผ่า่น

3.พิจำรณำรำยละเอียด
ในล ำดับ 1

2.ตรวจสอบ
ควำมถูกต้องและ
ควำมครบถ้วน

ไม่ผ่ำน
ผ่ำน

4.แจ้งเวียนรำยละเอียดในข้อ 1  
ไปยังอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร

พิจำรณำ

5. พิจำรณำคัดเลือกผู้ประเมินภำยใน    
เพ่ือเตรียมควำมพร้อมในการเผยแพร่
หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิ (Thai Qualifications 

Register :TQR) 

15.ขออนุญำตไปรำชกำรรับ-ส่ง
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยใน ระดับหลักสูตร

20. บันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมและ
ใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  25.....

11.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน และ
ถูกต้องของคุณสมบัติ

ผู้ประเมินคุณภำพภำยใน 
โดยลงลำยมือชื่อรับรอง

ข้อมูล

ผา่น

13. พิจำรณำและค ำนวณค่ำใช้จ่ำยใน    
กำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับ

หลักสูตรตำมอัตรำท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด

8. บันทึกรำยละเอียดผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด

14. บันทึกขออนุญำตใช้รถส่วนตัว (ถ้ำมี)

17. อนุมัติรหัสงบประมำณ 
และอนุญำตไปรำชกำร

 ในล ำดับ 16 

1

19.อนุมัติ 
เรื่องขออนุญำต
ไปรำชกำร ฯ

18. พิมพ์เรื่องขออนุญำตไปรำชกำรฯ

16. อนุมัติเรื่องขออนุญำต
ไปรำชกำรรับ-ส่ง

คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน

ระดับหลักสูตร 

12.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน และถูกต้อง
ของคุณสมบัติผู้ประเมิน

คุณภำพภำยใน



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 2 จำก 8

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
(ปฏบิตังิานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา ระดบัคณะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏบิตังิานด้าน
การประกันคุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย)

อธิการบด/ีรองอธิการบดี

เลขานุการ (ปฏบิตัิ
หน้าที่ในการตรวจ
ประเมนิคุณภาพ

ภายใน)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้อ านวยการส านัก

P
h
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e

35.จดัท าค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร เร่ือง  
แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน

ระดบัหลกัสตูร

2

6

25. เตรียมเอกสำรส ำหรับยืม
เงินในกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร   
(ภำพรวมของทุกหลักสูตร)

23. เตรียมเอกสำรส ำหรับ
ยืมเงินในกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 
(รำยหลักสูตร) (ถ้ำมี)

21. ลงนำมอนุมัติ
กิจกรรมและใช้
งบประมำณ
 ในล ำดับ 20

122. ลงนำมอนุมัติกิจกรรมและ
ใช้งบประมำณ ในล ำดับ 21

36.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก ขอควำมอนุเครำะห์
บุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

39. จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

38. จัดส่งหนังสือตำมช่องทำงที่หลักสูตรก ำหนด

40. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

เป็นลักษณ์อักษร

34. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้วยวำจำ

32. ลงนำมรับรอง
ใบบันทึกยืมเงินในกำร
ตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยในระดับหลักสูตร 
(ผู้ตรวจ)

33.ลงนำมอนุมัติใบยืมเงิน     

27. ตรวจสอบเอกสำร

24. บันทึกยืมในกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ระดับ
หลักสูตร (รำยหลักสูตร) (ถ้ำมี)

26. บันทึกยืมเงินในกำรตรวจ
ประเมินภำยในคุณภำพ  

ระดับหลักสูตร   
(ภำพรวมของทุกหลักสูตร)

28. บันทึกขออนุญำตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมำณ

29.ส ำเนำขออนุญำตไปรำชกำร (ถ้ำม)ี30.โครงกำร  ก ำหนดกำร

31. จัดซ้ือจัดจ้ำง กง. 1 (ถ้ำม)ี

37.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก เรียนเชิญเป็น
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (รำยบุคคล)



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำร
ปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 3 จำก 8

เลขานุการ 
(ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(ปฏบิตังิานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

P
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e

42.แจ้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
เตรียมกำรเพ่ือรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยใน
43. ประสำน

คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน

44. กำรศึกษำ 
มคอ. 7

47.บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน (Common Data 
Set) รำยงำนกำรประเมินตนเอง กำร
เชื่อมโยงเอกสำร หลักฐำนตำมตัวบ่งชี้

50.เตรียมข้อมูลน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรผ่ำนวิดีทัศน์

51.มอบหมำยผู้บันทึกภำพขณะตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน

52. จัดเตรียมแบบรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำให้กับคณะกรรมกำร

3

48.จัดเตรียมข้อมูลและจัดสถำนท่ี
รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน

45.กำรตรวจประเมิน
คุณภำพผ่ำนระบบ CHE 
QA ONLINE ล่วงหน้ำ

46.ก ำหนดกำร
เดินทำงและ

กำรเข้ำท่ีพัก (ถ้ำมี)

49.เตรียมคอมพิวเตอร์
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ำย

7

41.จัดท ำแบบรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

2



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  

ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 4 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏบิตังิานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

Ph
as

e

53. ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน

55. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยในให้กับหน่วยงำนท่ีรับกำรตรวจ

54.มอบแบบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้กับ
คณะกรรมกำร

56.น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน
วิดีทัศน์

57.ตรวจประเมินภำยในตำมตัวบ่งชี้ท่ี
ก ำหนดผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE

58.ตรวจเอกสำร 
หลักฐำน

60.สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบ
ตำมตัวบ่งชี้

59.ตรวจเย่ียมกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอน

3

4

การด าเนินการระหว่าง
การตรวจเยี่ยม

62.บันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์

63.บันทึกข้อมูลตำมส่วนประกอบของรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร

8

64.เตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยงปม.ในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน ให้คณะกรรมกำรลงนำม

65. 
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน

66.ค่ำอำหำร

67.ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรไปรำชกำรรับ

-ส่งกรรมกำร
ตรวจประเมิน

ภำยในหลักสูตร...

61.สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  

ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 5 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

(ปฏบิตังิานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย)

Ph
as

e

68.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

69.พิจำรณำรำยละเอียดของรำยงำน
และเพ่ิมเติมรำยละเอียด

73. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมให้กรรมกำรลงนำม

4

5

การด าเนินการภายหลัง
การตรวจเยี่ยม

9

72.ปรับแก้ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ 

(ถ้ำมี)

70.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

74. รวบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของ
หลักสูตรเพ่ือยืนยันในระบบ CHE QA ONLINE

71.พิจำรณำผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ข้อเสนอแนะและ

ทักท้วง



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 6 จำก 8

สภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
(ปฏบิตังิานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

อาจารย์ประจ าหลักสูตร
คณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร

และคณะ

คณะกรรมการประจ าคณะ

75.น ำเสนอผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะจำก      
กำรตรวจประเมินเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

80.จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำก
กำรตรวจประเมินภำยใน 

82. ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ภำยใน (รอบ 6 เดือน)

85.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ภำยใน (รอบ 12 เดือน)

88. บันทึกข้อมูลในหมวด 0 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำม
ข้อเสนอแนะ  (มคอ.7) ของหลักสูตร ในปีท่ีถัดไป

81.พิจำรณำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ

ประเมินภำยใน

83.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน 
(รอบ 6 เดือน)

86.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
(รอบ 12 เดือน)

5

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

10

77.รวบรวมผลกำร
ประเมินภำยในระดับ
หลักสูตรและข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมิน 
น ำเสนอท่ีประชุม78. พิจำรณำข้อมูลใน 

ข้อ 75  และให้
ข้อเสนอแนะ

เห็นด้วย
79.พิจำรณำผลกำรประเมิน
ภำยในระดับหลักสูตร  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ
ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำ

84. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
(รอบ 6 เดือน)

87. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยใน    
(รอบ 12 เดือน)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

6

76.พิจำรณำผลกำรประเมินภำยใน
และข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 7 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดี
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

(ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

สภามหาวิทยาลัยผู้อ านวยการส านัก คปภ.คณะอนุกรรมการ กกอ.สกอ.
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร

P
h
as
e

6

89.ตรวจสอบจ ำนวน
หลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติใน
กำรเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุ ระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิ(Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

90.จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีผล
กำรประเมินคุณภำพ 
ระดับดีข้ึนไป ต่อเน่ืองกัน 
2 ปี

91.คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรเผยแพร่
หลักสูตร (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

92.ตรวจสอบ
จ ำนวนหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

93.ตรวจสอบ
จ ำนวนหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

94.พิจำรณำ
หลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

7

11



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
   /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 8 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ

สภามหาวิทยาลัยผู้อ านวยการส านัก คปภ.คณะอนุกรรมการ กกอ.สกอ.
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร

P
h
as
e

7

95.ท ำหนังสือรำชกำร
ภำยนอก แจ้งควำม
ประสงค์ขอข้ึนทะเบียน
หลักสูตร (Thai 
Qualifications 
Register :TQR)  
ไปยังสกอ.

96. แนบหนังสือรำชกำร 
: มติสภำสถำบัน 

97. แนบสรุปรำยงำน
คุณภำพผู้เรียนและ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program 
Learning Outcomes) 
จ ำนวน ½ หน้ำ

100.ตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำน

ประเมินคุณภำพ
ภำยในของ
หลักสูตร

101.วิเครำะห์
ผลกำรประเมิน
คุณภำพของ
หลักสูตรผ่ำน

ระบบ CHE QA 
Online

102.พิจำรณำ
กล่ันกรอง
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

98.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน 
และถูกต้อง

99.ลงนำม

103.รับทรำบ
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

104.รับทรำบ
ผลกำร
พิจำรณำในกำร
ข้ึนทะเบียน 
TQR 

106.หลักสูตร
รักษำคุณภำพ
หลักสูตรให้อยู่
ในระดับดีทุกปี

107.วำง
แผนกำร
ด ำเนินงำนในปี
ถัดไป

12

105. ก ำกับดูแล
หลักสูตรให้รักษำ
คุณภำพหลักสูตร
ในระดับดีทุกปี 

สิ้นสุด



มาตรฐานส าหรับวธีิการปฏบิตั ิ
(STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  

การปฏบิตังิานเพื่อรองรับการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดบัคณะ 

เพื่อเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  

(ปรับปรุง ณ วันที่  20 เมษายน  2560)



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR) 
/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 1 จำก 8

ผู้อ านวยการส านัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย)

อธิการบดี คณบดี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน   
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ)

คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ระดับคณะ

Ph
as

e

เริ่มต้น

1.จัดท ำรำยละเอียดและคุณสมบัติ
กรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยในระดับคณะ

3.พิจำรณำรำยละเอียด
ในล ำดับ 1

6.ก ำหนด วัน เดือน ปี  ในกำรรับตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน

10. รวบรวมและบันทึกรำยละเอียด
 ผู้ประเมินคุณภำพภำยในตำม

แบบฟอร์มท่ีก ำหนด

1

การเตรียมการก่อน
การตรวจเยี่ยม

ไม่ผ่ำน

2.ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

14

5.พิจำรณำคัดเลือกผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในท่ีข้ึนบัญชีของสกอ. 

ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีควำมเชี่ยวชำญด้ำน
กำรประกันคุณภำพ 

11.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน และ
ถูกต้องของคุณสมบัติ

ผู้ประเมินคุณภำพภำยใน โดยลง
ลำยมือชื่อรับรองข้อมูล

ไม่ผ่ำน

4. แจ้งเวียนผู้เกี่ยวข้องพิจำรณำ

7. ประสำนเชิญผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในด้วยวำจำ

8. บันทึกรำยละเอียดผู้ประเมิน
คุณภำพภำยในตำมแบบฟอร์มท่ี

ก ำหนด

9. ลงลำยมือชื่อรับรองควำมครบถ้วนและ
ถูกต้องของคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภำพ

ภำยใน

13. พิจำรณำและค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำร
ตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ

ตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด

15.ขออนุญำตไปรำชกำรรับ-ส่ง
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยใน ระดับคณะ

14. บันทึกขออนุญำตใช้รถส่วนตัว
(ถ้ำมี)

12.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน และถูกต้องของ

คุณสมบัติผู้ประเมินคุณภำพภำยใน

17. อนุมัติรหัส
งบประมำณ และ
อนุญำตไปรำชกำร

 ในล ำดับ 16 

16. อนุมัติเรื่องขออนุญำตไป
รำชกำรรับ-ส่งคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ 

18. พิมพ์เรื่องขออนุญำตไปรำชกำรฯ

19.อนุมัติ 
เรื่องขออนุญำตไป

รำชกำร ฯ20. บันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมและ
ใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยใน ระดับคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  25.....



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 2 จำก 8

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
(ปฏบิตังิานด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษา ระดบัคณะ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏบิตังิานด้าน
การประกันคุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย)

รองอธิการบด/ีอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก

P
h
as
e

33.จดัท ำค ำสัง่มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรประเมินคณุภำพภำยใน
ระดบัคณะ

2

23. เตรียมเอกสำรส ำหรับยืม
เงินในกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยในระดับคณะ 21. ลงนำมอนุมัติกิจกรรม
และใช้งบประมำณ

 ในล ำดับ 20

122. ลงนำมอนุมัติกิจกรรมและ
ใช้งบประมำณ ในล ำดับ 21

34.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 

37. จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

36. จัดส่งหนังสือตำมช่องทำงที่คณะก ำหนดก ำหนด

38. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นลักษณ์อักษร

32. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เพื่อให้ข้อมูลด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำด้วยวำจำ

30. ลงนำมรับรองใบบันทึกยืม
เงินในกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในระดับคณะ 
(ผู้ตรวจ)

31.ลงนำมอนุมัติใบยืมเงิน     

25. ตรวจสอบเอกสำร
26. บันทึกขออนุญำต

จัดกิจกรรมและใช้
งบประมำณ

29. จัดซ้ือจัดจ้ำง (กง. 1) (ถ้ำมี)

35.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก เรียนเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน (รำยบุคคล)

24. บันทึกยืมเงินในกำรตรวจประเมินภำยในคุณภำพ ระดับคณะ (ภำพรวม)

27.ส ำเนำขออนุญำตไป
รำชกำร (ถ้ำมี)

28..โครงกำร  ก ำหนดกำร

15



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ  เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 3 จำก 8

เลขานุการ 
(ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน)

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย)

P
h
as
e

40.แจ้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร   
เตรียมกำรเพ่ือรับกำรตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยใน
41. ประสำน

คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน

42. กำรศึกษำ 
SAR

45.บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน (Common Data 
Set) รำยงำนกำรประเมินตนเอง 

กำรเชื่อมโยงเอกสำร หลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ 

48.เตรียมข้อมูลน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนของ
หลักสูตรผ่ำนวิดีทัศน์

49.มอบหมำยผู้บันทึกภำพขณะตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน

50. จัดเตรียมแบบรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำให้กับคณะกรรมกำร

3

46.จัดเตรียมข้อมูลและจัดสถำนท่ี
รับกำรประเมินคุณภำพภำยใน

43.กำรตรวจประเมิน
คุณภำพผ่ำนระบบ 

CHE QA ONLINE ล่วงหน้ำ

44.ก ำหนดกำร
เดินทำงและ

กำรเข้ำท่ีพัก (ถ้ำมี)

47.เตรียมคอมพิวเตอร์
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ำย

16

39.จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ

2



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะเพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 4 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ระดับคณะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏบิตังิานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

Ph
as

e

51. ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน

53. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยในให้กับหน่วยงำนท่ีรับกำรตรวจ

52.มอบแบบรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำให้กับ
คณะกรรมกำร

54.น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน
วิดีทัศน์

55.ตรวจประเมินภำยในตำมตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนดผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE

56.ตรวจเอกสำร 
หลักฐำน

58.สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบ
ตำมตัวบ่งชี้

57.ตรวจเย่ียมกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอน

3

4

การด าเนินการระหว่าง
การตรวจเยี่ยม

60.บันทึกข้อมูลกำรสัมภำษณ์

61.บันทึกข้อมูลตำมส่วนประกอบของรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร

17

62.เตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยงปม.ในกำรตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน ให้คณะกรรมกำรลงนำม

63. 
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน

64.ค่ำอำหำร

65.ค่ำใช้จ่ำยในกำร
ไปรำชกำรรับ-ส่ง
กรรมกำรตรวจ

ประเมินภำยในระดับ
คณะ

59.สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  
งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 5 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏบิตังิานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

Ph
as

e

66.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

67.พิจำรณำรำยละเอียดของรำยงำน
และเพ่ิมเติมรำยละเอียด

71. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับสมบูรณ์) และให้คณะกรรมกำรลงนำม

4

5

การด าเนินการภายหลัง
การตรวจเยี่ยม

18

70.ปรับแก้ผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)

68.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

ไม่ผ่ำน

ผ่ำน

72. รวบรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ของคณะ  
เพ่ือยืนยันในระบบ CHE QA 

ONLINE

69.พิจำรณำผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ข้อเสนอแนะและทักท้วง



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 6 จำก 8

สภามหาวิทยาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป        
(ปฏบิตังิานด้าน

การประกันคุณภาพการศกึษา 
ระดบัมหาวทิยาลัย)

คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ
คณะกรรมการก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร

และคณะ

คณะกรรมการประจ าคณะ

73.น ำเสนอผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะจำก      
กำรตรวจประเมินเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำคณะ

78.จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำก
กำรตรวจประเมินภำยใน 

80. ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ภำยใน (รอบ 6 เดือน)

83.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน
ภำยใน (รอบ 12 เดือน)

86. บันทึกข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ  
ในส่วนน ำของ SAR  ในปีท่ีถัดไป

79.พิจำรณำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ

ประเมินภำยใน

81.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ

จำกกำรตรวจประเมินภำยใน (รอบ 6 เดือน)

84.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำม

ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
(รอบ 12 เดือน)

5

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

19

75.รวบรวมผลกำร
ประเมินภำยในระดับคณะ
และข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมิน น ำเสนอท่ี
ประชุม76. พิจำรณำข้อมูลใน 

ข้อ 72  และให้
ข้อเสนอแนะ

เห็นด้วย
77.พิจำรณำผลกำรประเมิน
ภำยในระดับคณะ และ
ข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ
ประเมิน และให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำ

82. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
(รอบ 6 เดือน)

85. พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยใน    
(รอบ 12 เดือน)

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

6

74.พิจำรณำผลกำรประเมินภำยใน
และข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
/ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      
ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 7 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดีคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับ
คณะ

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

คณะกรรมการประจ าคณะคณบดี
คณะอนุกรร

มการ
สกอ.

คปภ.

เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไป 

(ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย)

กกอ.

P
h
as
e

6

87.ตรวจสอบจ ำนวน
หลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติใน
กำรเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมี
คณุภำพและมำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำนคณุวฒิุ 
ระดบัอดุมศกึษำแหง่ชำต ิ
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

88.จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีผล
กำรประเมินคุณภำพ ระดับ
ดีข้ึนไป ต่อเน่ืองกัน 2 ปี

89.คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร เป็นไปตำม
เกณฑ์กำรเผยแพร่หลักสูตร 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

90.ตรวจสอบ
จ ำนวนหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

91.พิจำรณำหลักสูตรท่ี
มีคุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

7

20



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)   การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-3-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......     
 ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 8 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย)

สภามหาวิทยาลัยผู้อ านวยการส านัก คปภ.คณะอนุกรรมการ กกอ.สกอ.
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร
คณบดี

P
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e
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92.ท ำหนังสือรำชกำร
ภำยนอก แจ้งควำม
ประสงค์ขอข้ึนทะเบียน
หลักสูตร (Thai 
Qualifications 
Register :TQR)  
ไปยังสกอ.

93. แนบหนังสือรำชกำร 
: มติสภำสถำบัน 

94. แนบสรุปรำยงำน
คุณภำพผู้เรียนและ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program 
Learning Outcomes) 
จ ำนวน ½ หน้ำ

97.ตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำน
ประเมินคุณภำพ
ภำยในของ
หลักสูตร

98.วิเครำะห์
ผลกำรประเมิน
คุณภำพของ
หลักสูตรผ่ำน
ระบบ CHE QA 
Online

99.พิจำรณำ
กล่ันกรอง
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

95.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน 
และถูกต้อง

96.ลงนำม

100.รับทรำบ
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

102.รับทรำบ
ผลกำร
พิจำรณำในกำร
ข้ึนทะเบียน 
TQR 

103.หลักสูตร
รักษำคุณภำพ
หลักสูตรให้อยู่
ในระดับดีทุกปี

105.วำง
แผนกำร
ด ำเนินงำนในปี
ถัดไป

21

101. แจ้งผล
กำรพิจำรณำ
หลักสูตรในกำร
ข้ึนทะเบียน 
TQR 

104. ก ำกับ
ดูแลหลักสูตร
ให้รักษำ
คุณภำพ
หลักสูตรใน
ระดับดีทุกปี 

สิ้นสุด



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ 
(STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  

การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับ ระดับส านัก สถาบัน   

(ปรับปรุง ณ วันที่  20 เมษายน  2560) 
 



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............/............/......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../……..  หน้ำที่ : 1 จำก 6

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย)
อธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก สถาบัน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับส านัก สถาบัน)

คณะกรรมกรรมการประกัน
คุณภาพระดับส านัก สถาบัน

ผู้อ านวยการ

Ph
as

e

เริ่มต้น

1.จัดท ำบันทึกข้อควำม : แจ้งกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรรับตรวจ

ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับส ำนัก สถำบัน

3.ลงนำม
4. พิจำรณำรำยละเอียดใน 

ล ำดับ 1

7.ก ำหนด วัน เดือน ปี
 ในกำรรับตรวจประเมิน

คุณภำพภำยใน

6.พิจำรณำคัดเลือก
คณะกรรมกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในระดับส ำนัก 
สถำบัน โดยเป็นบุคลำกร

ภำยในมหำวิทยำลัย หรือท่ีมี
ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำร

ประกันคุณภำพ  

9. บันทึกรำยละเอียด คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมแบบฟอร์มท่ีก ำหนด

11.รวบรวมรำยละเอียดและ
ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประเมิน

คุณภำพภำยในระดับส ำนัก สถำบัน

ผ่ำน
10.ตรวจสอบคุณสมบัติ       

คณะกรรมกำรตรวจประเมิน

1

การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม

2.ตรวจสอบ
ควำมถูกต้อง

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

23

ไม่ผ่ำน

8.ประสำนเชิญกรรมกำรด้วย
วำจำ

5. แจ้งเวียนรำยละเอียด : กำรเตรียม
ควำมพร้อมในกำรรับกำรตรวจประเมิน

คุณภำพภำยในระดับส ำนัก สถำบัน



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ .........../.........../......      ปรับปรุงคร้ังท่ี .............  ก ำหนดกำรปรับปรุง ……/………../……..  หน้ำที่ : 2 จำก 6

ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก สถำบนั
เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  (ปฏบิตังิำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ ระดบัส ำนัก 

สถำบนั)

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (ปฏบิตังิำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพกำรศกึษำ ระดบัมหำวทิยำลัย)

อธิกำรบดี หวัหน้ำงำนธุรกำร (ส ำนักงำนอธิกำรบด)ี

P
h

as
e

13.จดัท ำค ำสัง่มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร  
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมกำรตรวจประเมิน
คณุภำพภำยใน ระดบัส ำนกั สถำบนั

15.ลงนำม

18.บนัทกึขออนญุำตปฏิบตังิำนลว่งเวลำตรวจประเมิน
คณุภำพภำยใน ระดบัส ำนกั สถำบนั (ถ้ำมี)

17.ตดิตำมบนัทกึรำยงำน
กำรประเมินตนเอง เช่ือมโยง
เอกสำร หลกัฐำนตำมตวับง่ชี ้
ผำ่นระบบฐำนข้อมูลประกัน

คุณภำพภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน

1

2

19.จดัท ำค ำสัง่แตง่ตัง้บคุลำกรปฏิบตังิำน
ลว่งเวลำในกำรตรวจประเมินคณุภำพ
ภำยใน ระดบัส ำนกั สถำบนั (ถ้ำมี)

24

14.จดัท ำหนงัสอืภำยในเชิญบคุลำกรเป็นกรรมกำรตรวจ
ประเมินคณุภำพภำยใน

16. บนัทกึรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
เช่ือมโยงเอกสำร หลกัฐำนตำมตวับง่ชี ้

ผำ่นระบบฐำนข้อมูลประกันคุณภำพภำยใน
ส ำหรับหน่วยงำนสนับสนุน

20.บนัทกึรำยละเอียดกำรเบกิ-จำ่ยงบประมำณ 
กำรปฏิบตังิำนลว่งเวลำตรวจประเมินคณุภำพภำยใน 

ระดบัส ำนกั สถำบนั (ถ้ำมี)



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../……..  หน้ำที่ : 3 จำก 6

เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป (ปฏบิตังิำน
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศกึษำ ระดบั

มหำวทิยำลัย)
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะกรรมกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก สถาบัน

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้ำที่ใน
กำรตรวจประเมนิภำยใน)

P
h

as
e

27.ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ก่อนลงพ้ืนท่ี

28.ศึกษำเอกสำร SAR

29.ตรวจประเมินผำ่นระบบฐำนข้อมูล
ประกันคุณภำพภำยใน  ส ำหรับหน่วยงำน

สนับสนุน ล่วงหน้ำ

22.จัดสถำนท่ีรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยใน

25.เตรียมคอมพิวเตอร์
พร้อมเชื่อมโยงเครือข่ำย

26.มอบหมำยผู้บันทึกภำพ
ขณะตรวจประเมินคุณภำพ

ภำยใน

23. ตรวจสอบข้อมูลในระบบฐำนข้อมูล
ประกันคุณภำพภำยใน  ส ำหรับหน่วยงำน

สนับสนุน 

3

25

2

21.ประสำนกำรเตรียมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

30. จัดท ำแบบรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำให้กับ

คณะกรรมกำร

24. เตรียมบคุลำกรให้ข้อมลูตำมตวับง่ชีต้อ่
คณะกรรมกำร  



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ....................ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../……..   หน้ำที่ : 4 จำก 6

เลขานุการ 
(ปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรตรวจประเมนิคุณภำพภำยใน)

คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
คณะกรรมกรรมการประกันคุณภาพ

ระดับส านัก สถาบัน

Ph
as

e

31. ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรเพ่ือ
เตรียมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

33. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน

32.มอบแบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจประเมิน
คุณภำพภำยในให้กับคณะกรรมกำร

34.ตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ตำมตัวบ่งชี้ท่ีก ำหนด

35.ตรวจเอกสำร 
SAR

36.สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบ
ตำมตัวบ่งชี้

3

การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม

39.เตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยงปม.ในกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ให้คณะกรรมกำรลงนำม

38.บันทึกข้อมูลตำมส่วนประกอบของรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร

26

4

40. ค่ำตอบแทน
วิทยำกร

41.ค่ำอำหำร

37.จัดพิมพ์ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงำนรับตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก  วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ...................ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../……..  หน้ำที่ : 5 จำก 6

เลขานุการ 
(ปฏบิตัหิน้ำที่ในกำรตรวจประเมนิคุณภำพภำยใน)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะกรรมกรรมการประกันคุณภาพระดับส านัก สถาบัน

Ph
as

e

4

การด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม

42.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

43.พิจำรณำข้อมูลและเพ่ิมเติมรำยละเอียด

44.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำ  (ฉบับร่ำง)

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

27

47. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(ฉบับสมบูรณ์)

5

46.ปรับแก้พิจำรณำผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ (ถ้ำมี)

45.พิจำรณำผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ข้อเสนอแนะและทักท้วง



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับส านัก สถาบัน /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี .............ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../……..  หน้ำที่ : 6 จำก 6

สภามหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการด าเนินงานระดับส านัก สถาบัน คณะกรรมการประจ าส านัก สถาบัน

P
h

as
e
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48.น ำเสนอผลกำรประเมินคุณภำพภำยในและข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ
ประเมินน ำเสนอท่ีประชุมคณะกรรมกำรประจ ำส ำนัก สถำบัน

52.จัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมินภำยใน 

54.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน
(รอบ 6 เดือน)

56.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน
 (รอบ 12 เดือน)

ส้ินสุด

53.พิจำรณำแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ

ประเมินภำยใน

55.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ

จำกกำรตรวจประเมินภำยใน (รอบ 6 เดือน)

57.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ

จำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
(รอบ 12 เดือน)

5

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

49.พิจำรณำผลกำรประเมินภำยใน
และข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน50.รวบรวมผลกำรประเมิน

ภำยในและข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมิน น ำเสนอท่ีประชุม

51.พิจำรณำผลกำร
ประเมินภำยใน  และ
ข้อเสนอแนะจำกกำร
ตรวจประเมิน และ
ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
กำรพัฒนำ

58. บันทึกข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ      
ในส่วนน ำของ SAR  ในปีท่ีถัดไป



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ 
(STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  

การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
(ปรับปรุง ณ วันท่ี  20 เมษายน  2560) 

 



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง 
………/…………../…….. หน้ำท่ี : 1 จำก 8

ผู้อ านวยการส านัก
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย)

อธิการบดี คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                                     
(ปฏิบัติงานด้านการประกัน                    

คุณภาพการศึกษา ระดับคณะ)  
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

P
h

as
e

เริ่มต้น

1.จัดท ำบันทึกข้อควำม : แจ้งกำรเตรียมควำมพร้อม
ในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 

คณะ  ส ำนัก สถำบัน และมหำวิทยำลัย

3.ลงนาม

2

การเตรียมการก่อนการ
ตรวจเยี่ยม

7.ก ำหนด วัน เดือน ปี 
ในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

9.บนัทกึรายละเอียดผู้
ประเมินคณุภาพภายใน   
ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด

2.ตรวจสอบ
ความถกูต้อง

ผ่ำน

ไมผ่ำน

5.พิจารณารายละเอียด
และคุณสมบัติกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพ
ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย 
เพ่ือประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมค ำรับรองกำร
ปฏิบัติรำชกำร (ก.พ.ร.)6.พิจารณาคดัเลอืกคณะกรรมการประเมิน

คณุภาพภายใน โดยมีรายละเอียดและ
คณุสมบตัใินล าดบั 5

  

10.จดัหาและประสาน
ผู้ มีสว่นได้สว่นเสยีร่วมให้
ข้อมลูด้านการประกนั
คณุภาพการศกึษาระดบั
มหาวิทยาลยัด้วยวาจา

8.ประสำนเชิญ
กรรมกำรด้วยวำจำ

11. จัดท ำหนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูล
ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

4. บนัทกึข้อความ เร่ือง
เชิญประชมุ เร่ืองการ

เตรียม  การรับการตรวจ
ประเมินคณุภาพภายใน
ระดบัมหาวิทยาลยั

12. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้
ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำระดับมหำวิทยำลัย

เป็นลักษณ์อักษร

30



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 2 จำก 8

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏบิตังิานด้านการประกัน
คุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย)

อธิการบดี
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

(สกอ.)
ผู้ก ากับตัวบ่งชี้ระดับมหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับ

มหาวิทยาลัย

P
h

as
e

13.จดัท าค าสัง่มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 
เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพ

ภายในระดบัมหาวิทยาลยั

17.ลงนาม
16.จดัท าหนงัสอืภายนอกและหนงัสอืภายในเชิญ
บคุลากรเป็นกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน

19.ตดิตามบันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน 
(Common Data Set) 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
กำรเชื่อมโยงเอกสำร 

หลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ ผา่นระบบ 
CHE QA ONLINE

3

14.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก ขอควำม
อนุเครำะห์บุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรประเมิน

คุณภำพภำยใน 

20.ท าเร่ืองขออนญุาตไปราชการรับ-สง่ผู้ประเมิน
คณุภาพภายใน  ระดบัมหาวิทยาลยั

31

18.บันทึกข้อมูลพ้ืนฐำน 
(Common Data Set) 

รำยงำนกำรประเมินตนเอง 
กำรเชื่อมโยงเอกสำร 

หลักฐำนตำมตัวบ่งชี้ ผา่น
ระบบ CHE QA ONLINE

15.จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก เรียนเชิญเป็น
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

(รำยบุคคล)

2



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 3 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิคุณภาพภายใน)เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏบิตังิานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา ระดบัมหาวทิยาลัย)

P
h

as
e

21. ประสำนคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน

22.ศึกษำเอกสำร SAR
23.ตรวจประเมินผา่นระบบ 
ระบบ CHE QA ONLINE

24.ก าหนดการเดนิทาง
และท่ีพกั

25.จดัเตรียมข้อมลูและจดัสถานท่ี
รับการประเมินภายใน

27.เตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมเช่ือมโยง
เครือขา่ย

28.การเตรียมข้อมลูน าเสนอ
ผลการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลยัผา่นวิดีทศัน์

29.มอบหมาย
ผู้บนัทกึภาพขณะตรวจ

ประเมินภายใน

3

4

26.ตรวจสอบการบนัทกึข้อมลูพืน้ฐาน  
รายงานการประเมินตนเอง การเช่ือมโยงเอกสาร 

หลกัฐานตามตวับง่ชีท่ี้สกอ.ก าหนด

31.จัดเตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยทำง
กำรเงิน (กง.2 และกง.3)

32

30.จัดท ำแบบรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี .............................. 
ก ำหนดกำรปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 4 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ใน
การตรวจประเมนิคุณภาพภายใน)

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

Ph
as

e

32. ประชุมร่วมกับคณะกรรมกำรเพ่ือเตรียมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน

33. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรตรวจประเมินภำยใน

35.มอบแบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน
ให้กับคณะกรรมกำร

36.น ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนวิดีทัศน์

37.ตรวจประเมินภำยในตำมตัวบ่งชี้ท่ี
ก ำหนดผ่ำนระบบ CHE QA ONLINE

38.ตรวจเอกสำร 
SAR

40.สัมภำษณ์ผู้รับผิดชอบ
ตำมตัวบ่งชี้

39.ตรวจเย่ียมกำรจัด  
กำรเรียนกำรสอน

41.สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

4

5

การด าเนินการระหว่าง
การตรวจเยี่ยม

42.บันทึกข้อมูลบทสัมภำษณ์

34.จัดเตรียมฟอร์มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในให้กับคณะกรรมกำร

33

43.บันทึกข้อมูลตำมส่วนประกอบของรำยงำนผลกำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำร



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำร
ปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 5 จำก 8

เลขานุการ (ปฏบิตัหิน้าที่ในการตรวจประเมนิภายใน) คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย

Ph
as

e

44.เตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยงปม.ในกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน ให้คณะกรรมกำรลงนำม

5

การด าเนินการภายหลัง
การตรวจเยี่ยม

48.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

49.พิจำรณำรำยละเอียดของรำยงำน ฯ
และเพ่ิมเติมรำยละเอียด

53.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
(ฉบับสมบูรณ์)

6

34

52.ปรับแก้พิจำรณำผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำและข้อเสนอแนะ

50.จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ (ฉบับร่ำง)

ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

45. 
ค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำร
ตรวจประเมิน

46.ค่ำอำหำร

47.ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรไปรำชกำรรับ

-ส่งกรรมกำร
ตรวจประเมิน
คุณภำพภำยใน

51.พิจำรณำผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ ข้อเสนอแนะและทักท้วง



มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง 
………/…………../…….. หน้ำท่ี : 6  จำก 8

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย) คณะกรรมการบริหาร สภามหาวทิยาลัย

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ

Ph
as

e

54.รวมรวมผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำรพัฒนำของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยเข้ำท่ี

ประชุมเพ่ือพิจำรณำและให้ข้อเสนอแนะ

58.รวมรวมและจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย

61.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน 

ระดับมหำวิทยำลัย (รอบ 6 เดือน)

64.ติดตำมและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน

ภำยใน ระดับมหำวิทยำลัย (รอบ 12 เดือน)

59.พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน 
ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย และให้ข้อเสนอแนะ

62.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำนตำม
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมิน 

ภำยใน (รอบ 6 เดือน)

65..พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจ

ประเมินภำยใน  (รอบ 12 เดือน)
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63.พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน 
ระดับมหำวิทยำลัย (รอบ 6 เดือน)

66.พิจำรณำผล
กำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ

ตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับ
มหำวิทยำลัย  (รอบ 12 เดือน)

เห็นด้วย

เห็นด้วย

35

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

55.พิจำรณำข้อมูลใน
ล ำดับ 54

57.พิจำรณำผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะ
ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย

56.พิจำรณำผลกำรประเมินภำยในและข้อเสนอแนะ
ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย

67. บันทึกข้อมูลรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ      
ในส่วนน ำของ SAR  ในปีท่ีถัดไป

ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

เห็นด้วย

60.พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำก
กำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย

 และให้ข้อเสนอแนะ
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มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำร
ปรับปรุง ………/…………../…….. หน้ำท่ี : 7 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดี
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

(ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับมหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน

สภามหาวิทยาลัยผู้อ านวยการส านัก คปภ.คณะอนุกรรมการ กกอ.สกอ.
อาจารย์ประจ า

หลักสูตร

P
h

as
e
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68.ตรวจสอบจ ำนวน
หลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติใน
กำรเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมี
คณุภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คณุวฒิุ ระดบัอดุมศกึษา
แหง่ชาต ิ(Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

69.จ ำนวนหลักสูตรท่ีมีผล
กำรประเมินคุณภำพ 
ระดับดีข้ึนไป ต่อเน่ืองกัน 
2 ปี

70.คณะกรรมกำรตรวจ
ประเมินคุณภำพภำยใน
ระดับหลักสูตร เป็นไป
ตำมเกณฑ์กำรเผยแพร่
หลักสูตร (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

71.ตรวจสอบ
จ ำนวนหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

72.ตรวจสอบ
จ ำนวนหลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 

73.พิจำรณำ
หลักสูตรท่ีมี
คุณสมบัติในกำร
เผยแพร่หลักสูตร
ท่ีมีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำม
กรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ (Thai 
Qualifications 
Register :TQR) 
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มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING PROCEDURE) การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ (Thai Qualifications Register :TQR)  
 /ชื่อแผนก/กลุ่มงาน  งานประกันคุณภาพการศึกษา   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  หน่วยงานท่ีจัดท า  ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ผู้รับผิดชอบ  นำงสำวชรินรัตน์  บุญมำก วันท่ีจัดท า  20 เมษำยน 2560  SOP No. QA-1-(1) /มีผลบังคับใช้ ............./............../.......      ปรับปรุงคร้ังท่ี ..............................  ก ำหนดกำรปรับปรุง 
………/…………../…….. หน้ำท่ี  8 จำก 8

รองอธิการ/อธิการบดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
(ปฏิบัติงานด้าน

การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลัย)

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตรและคณะ

สภามหาวิทยาลัยผู้อ านวยการส านัก คปภ.คณะอนุกรรมการ กกอ.สกอ. อาจารย์ประจ าหลักสูตร

P
h

as
e
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74.ท ำหนังสือรำชกำร
ภำยนอก แจ้งควำม
ประสงค์ขอข้ึนทะเบียน
หลักสูตร (Thai 
Qualifications 
Register :TQR)  
ไปยังสกอ.

75. แนบหนังสือรำชกำร 
: มติสภำสถำบัน 

76. แนบสรุปรำยงำน
คุณภำพผู้เรียนและ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของ
หลักสูตร (Program 
Learning Outcomes) 
จ ำนวน ½ หน้ำ

79.ตรวจสอบ
กำรด ำเนินงำน

ประเมินคุณภำพ
ภำยในของ
หลักสูตร

80.วิเครำะห์
ผลกำรประเมิน
คุณภำพของ
หลักสูตรผ่ำน

ระบบ CHE QA 
Online

81.พิจำรณำ
กล่ันกรอง
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

77.ตรวจสอบ
ควำมครบถ้วน 
และถูกต้อง

78.ลงนำม

82.รับทรำบ
ผลกำรประเมิน
หลักสูตร
เพ่ือข้ึน
ทะเบียน TQR 

83.รับทรำบผล
กำรพิจำรณำใน
กำรข้ึนทะเบียน 
TQR 

85.หลักสูตร
รักษำคุณภำพ
หลักสูตรให้อยู่
ในระดับดีทุกปี

86.วำงแผนกำร
ด ำเนินงำนในปี
ถัดไป

37

84. ก ำกับดูแล
หลักสูตรให้รักษำ
คุณภำพหลักสูตร
ในระดับดีทุกปี 

สิ้นสุด
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8.  ข้ันตอนการปฏิบัติงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
     การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน และมหาวิทยาลัย  มีขั้นตอนการปฏิบัติ  แบ่งออกเป็น  3  ช่วงเวลา  ได้แก่  การเตรียมการ
ก่อนการตรวจเยี่ยม การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม และการด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม โดยมีหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้องในขั้นตอน ต่าง ๆ  เป็น
ผู้ด าเนินการ ก าหนดวัน เดือน ปี ในการด าเนินการ  มีเอกสาร หลักฐาน แบบฟอร์มที่เก่ียวข้องเป็นแนวทางการด าเนินงานการปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการตรวจประเมิน
ภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะ   ส านัก  สถาบัน  และมหาวิทยาลัย  มีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
  8.1 ระดับหลักสูตร   
 แสดงรายละเอียดข้อมูลตามมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ (STANDARD  OPERATING  PROCEDURE)  การปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai Qualifications Register :TQR)  
(ปรับปรุง ณ วันที่  20 เมษายน  2560)     หน้า  4-12 
 
    1.1  การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม 
 

ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

1. รายละเอียดและคณุสมบัติ
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  

1 วัน ทบทวนและจัดท ารายละเอียด
และคณุสมบัติกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสตูร  เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

1. ระบบการประกันคณุภาพระดบัหลักสตูร
โดย สกอ. โดยมีแนวทางการด าเนนิงานในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Register 
:TQR) 
2. ขั้นตอนการด าเนินงาน ในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications Register :TQR) 

คุณวุฒิและคุณสมบตัิผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  
(สกอ.)  
 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
(ปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

2. ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วน 

 ตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของรายละเอยีด
และคณุสมบัติกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรเพื่อเตรียมความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสตูรที่มีคณุภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 
 

รายละเอียดและคุณสมบตัิกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Register :TQR) ความ
ถูกต้องและความครบถ้วน ได้แก ่
  1.  ผู้ประเมินคณุภาพ จ านวน 3  คน เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการประเมิน  
อย่างน้อย  1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับ
หลักสตูรที่รับประเมิน 
  2. คณะกรรมการประเมินทุกคนต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินคณุภาพภายในระดับ
หลักสตูรของสกอ. พิจารณาคณุวฒุิและ
คุณสมบัติเข้าถึงได้ที่
http://www.mua.go.th/users/bhes/QA
MUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html
http://www.mua.go.th/users/bhes/QA
MUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html    
  3. กรณีผู้ประเมินคณุภาพภายในท่ีมี
คุณสมบัตไิม่เป็นไปตามในข้อ 2  ขอให้
พิจารณาผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกที่มี
ประสบการณ์ในการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร หรือผ่านการเข้ารว่มฝึกอบรม

ตารางรายละเอียดและคณุสมบัติ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสตูร ฯ  ท่ีได้มีการออกแบบ
ร่วมกันกับรองผู้อ านวยการฝา่ย
ประกันคณุภาพการศึกษา 

ผู้อ านวยการส านัก 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

เป็นผู้ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูร
โดยสกอ.  มหาวิทยาลยัต้นสังกัด หรือ
หน่วยงานอ่ืน เข้าถึงได้ที่ 
http://qa.kpru.ac.th/web/ 
  4. เลขานุการในการรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร เปน็บุคลากร
ภายใน หรือภายนอกหลักสูตร สังกัด
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร   ที่มีคุณวุฒิ
ตรง หรือสมัพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับการ
ประเมิน 
  5. คุณสมบัตเิฉพาะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ดังนี ้

หลักสูตรทีข่อรับ
การประเมิน 

คุณสมบัตขิองผู้ประเมิน 

5.1 ระดับ
ปริญญาตรี   

-มีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไป 
หรือ ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการระดับผศ. ขึ้นไป 

5.2 ระดับ
ปริญญาโท   

-มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ รศ. ขึ้นไป 

5.3 ระดับ 
ปริญญาเอก  

-มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
ระดับ ศ. ขึ้นไป 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3. รายละเอียดและคณุสมบัติ
กรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

 พิจารณารายละเอียดและ
คุณสมบัติกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูรเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  
 

เอกสารช้ีแจงขั้นตอนการด าเนินงานในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications Register 
:TQR)  รายละเอยีดเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพงานใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานใน  (SOP ล าดับ 3) 

คุณวุฒิและคุณสมบตัิผู้ประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications Register 
:TQR)  (สกอ.) 

คณบด ี

4. แจ้งเวียนรายละเอียดและ
คุณสมบัติกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสตูร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)   

 จัดท าบันทึกข้อความเพื่อแจ้งเวียน 
เรื่อง รายละเอียดและคุณสมบตัิ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  ไปยังอาจารย์
ประจ าหลักสตูรพิจารณา 
 
 
 
 
 

รายละเอียดและคุณสมบตัิกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Register :TQR)  
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3) 

บันทึกข้อความแจ้งรายละเอียด
การจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองเพิ่มเตมิ และพิจารณา
คัดเลือกผู้ประเมินคณุภาพภายใน
ระดับ.... ประจ าปีการศึกษา  25...   

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
(ปฏิบัติงานด้าน      
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

5. พิจารณาคดัเลือกผู้ประเมิน
ภายใน  เพื่อเตรยีมความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสตูร
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
เพื่อด าเนินการดังนี ้
   1. พิจารณารายละเอยีดและ
คุณสมบัติกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูรที่
เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   2. ก าหนดการรับตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีการศึกษา 25....ระดับ
หลักสตูร  ระดับหน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั  โดยผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีขึ้น
บัญชีของสกอ.หรือมีความ
เชี่ยวชาญด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษา   
   3.  มอบหมายตัวแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูรเพื่อประสานเชิญ    
ผู้ประเมินคณุภาพภายในด้วยวาจา 
   4. บันทึกรายละเอียดผู้ประเมิน
คุณภาพภายใน รายละเอียด
เป็นไปตามมาตรฐานคณุภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานใน  (SOP ล าดับ 3) 

รายละเอียดและคุณสมบตัิกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (Thai 
Qualifications Register :TQR)  
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3)    

ตารางรายละเอียดและคณุสมบัติ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตรเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสตูร ฯ  ท่ีได้มีการออกแบบ
ร่วมกันกับรองผู้อ านวยการฝา่ย
ประกันคณุภาพการศึกษา 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

6. ก าหนดวัน เดือน ปี รับการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 ก าหนดวัน เดือน ปี รับการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในในช่วงที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
รายละเอียดดังตารางที่ 1.1  
 

บันทึกข้อความแจ้งก าหนดการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
และการรับตรวจประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25.... ระดับ
หลักสตูร หน่วยงานและ
มหาวิทยาลยั 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

7. ประสานเชญิผู้ประเมิน
คุณภาพภายในด้วยวาจา 

 แนวทางการปฏิบัติของด าเนินการ 
   ผูไ้ด้รับมอบหมายต้องท าการประสาน
คณะกรรมการอย่างเร่งด่วน  เนื่องจากเป็น
ช่วงเวลาที่หลักสตูรในมหาวิทยาลยัต่าง ๆ     
มีการตรวจประเมินเช่นเดียวกันจะท าให้
คณะกรรมการไม่สามารถมารับตรวจประเมิน
คุณภาพภายในหลักสูตรของเราได ้ การ
ประสานคณะกรมการ มีหลักของการ
ด าเนินการดังนี้  
   1. ผู้ได้รับมอบหมายในการประสานด้วย
วาจาเตรยีมรายละเอียดและคุณสมบัติ

 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

กรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3) 
   2. สวัสดีและแนะน าชื่อ-สกุล  ปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งไหน  สังกัดหน่วยงานใด   
   3.  เรียนถามคณะกรรมการว่าสะดวก
สนทนาหรือไหม 
   4.  เรียนคณะกรรมการว่ามีความประสงค์
จะเรยีนเชิญเป็นคณะกรรมการในต าแหน่ง
ประธาน  หรือกรรมการในตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 
   5.  กรณี คณะกรรมการยังไม่สามารถให้
ค าตอบได้  เรียนถามคณะกรรมว่าสะดวกให้
ติดต่อช่วงไหน คณะกรรมการแจ้งเวลา  
ผู้รับหน้าท่ีประสานต้องบันทึกและจ าให้
แมน่ย า  (เนื่องจากเป็นคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจะมีภารกิจมาก จะท าให้การ
ประสานล้าช้ากว่าที่ก าหนด) 
   6. กรณี คณะกรรมการตอบตกลง  ให้
สอบถามข้อมูลเบื้องต้นว่าสะดวกมารถส่วนตัว  
เครื่องบิน  หรือให้หน่วยรับประเมนิไปรับ-ส่ง  
และการพักคา้งคืน  เพ่ือลดรอบ
ระยะเวลาในการประสานคณะกรรมการใน
เร่ืองการเดินทาง 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

8. บันทึกรายละเอียดผู้
ประเมินคุณภาพภายในตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรบันทึก
รายละเอียดและคุณสมบตัิกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดบั
หลักสตูร  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  
ซึ่งจะท าหลักสูตรบันทึกข้อมูลได้เร็ว
ขึ้น  ครบถ้วน   

รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3) 

ตารางรายละเอียดและคณุสมบัติ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

9. ลงลายมือช่ือรับรองความ
ครบถ้วนและถูกต้องคุณสมบัติ
ของผู้ประเมินภายใน 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรลงลายมือ
ช่ือรับรองความครบถ้วนและ
ถูกต้องคุณสมบัติของผู้ประเมิน
ภายใน 

รับรองข้อมูลในความครบถ้วนและถูกต้องโดย
ได้ด าเนินการเป็นไปเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกผู้ประเมินคณุภาพภายใน   
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3) 

10. รวบรวมรายละเอียดผู้
ประเมินคุณภาพภายในตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด 
 

 ติดตามและรวบรวมตาราง
รายละเอียดและคุณสมบตัิ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร      

  1. หลักสูตรบันทึกข้อมลูครบถ้วนสมบูรณ ์
  2. หลักสูตรรับรองความถูกต้องของข้อมูล  
รายละเอียดต้องเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ
งานใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงานใน  (SOP ล าดับ 3) 
   3. น าเสนอข้อมูลข้างต้นต่อคณบดีเพื่อ
พิจารณา 
   หากไม่ชัดเจน  โทร. 1401,1400 (ส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา)    

บันทึกข้อความขอจัดส่งตาราง
รายละเอียดและคุณสมบตัิ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  คณะ ........ 

เจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป 
(ปฏิบัติงานด้าน      
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
คณะ) 

11. ตรวจสอบความครบถ้วน 
และถูกต้องของคุณสมบัตผิู้
ประเมินคุณภาพภายใน โดย
ลงลายมือช่ือรับรองข้อมูล 

 ตรวจสอบรายละเอียดและ
คุณสมบัติกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร      

รับรองข้อมูลในความครบถ้วนและถูกต้องโดย
ได้ด าเนินการเป็นไปเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือก
ผู้ประเมินคณุภาพภายในรายละเอยีด เป็นไป
ตามมาตรฐานคณุภาพงานใน ล าดบัมาตรฐาน
ส าหรับวิธีการปฏิบตัิงานใน  (SOP ล าดับ 3) 

ลงนามในบันทึกข้อความขอจัดส่ง
รายละเอียดและคุณสมบตัิ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  คณะ ........ 

คณบด ี
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

12. ตรวจสอบความครบถ้วน 
และถูกต้องของคุณสมบัตผิู้
ประเมินคุณภาพภายใน 

 ตรวจสอบรายละเอียดและ
คุณสมบัติกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร      

รับรองข้อมูลในความครบถ้วนและถูกต้องโดย
ได้ด าเนินการเป็นไปเกณฑ์การพิจารณา
คัดเลือกผู้ประเมินคณุภาพภายใน   
รายละเอียดเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพงาน
ใน ล าดับมาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติงานใน  
(SOP ล าดับ 3) 

ลงนามในบันทึกข้อความขอจัดส่ง
รายละเอียดและคุณสมบตัิ
กรรมการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  คณะ ........ 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

13. พิจารณาและค านวณ
ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร
ตามอัตราที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

 ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ประกอบด้วยหมวด ค่าตอบแทน  
ค่าใช้สอย  และค่าวสัดุ  ตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 

การเบิกจ่ายงบประมาณการรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน  เป็นไปตามกฎระเบียบ
การเงิน  มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

>พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิรวมระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
  - พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 5) 
พ.ศ. 2534 
  - พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 7) 
พ.ศ. 2548 
  - พระราชกฤษฎีกาคา่ใช้จ่าย
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 8) 
พ.ศ. 2553 
 >ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการพ.ศ. 2550 
>ระเบียบกระทรวง   การคลังว่า
ด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2554 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  -บันทึกข้อความ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ลงวันท่ี 18 
มีนาคม  2554  เรื่องหลักเกณฑ์
ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
(การเบิกค่าเช่าท่ีพักแบบเหมา
จ่าย) 
>อัตราค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่าย
ในการรับตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร คณะ  
ส านัก และมหาวิทยาลัย 

 
ตาราง  1.1  ก าหนดการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  และการรับตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา  2559 ระดับหลักสูตร หน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
 

หลักสูตร/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
(รอบของการรายงานผล 

การด าเนินงาน) 

วัน เดือน ปี  
ในการรับตรวจ 

น าผลการประเมินเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

น าผลการประเมินเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

หลักสตูรระดับปริญญาตร ี 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 
 

ระหว่างวันท่ี 1 มิ.ย.- 
30 มิ.ย. 60 ,1-7 ก.ค. 60 

 
18 ก.ค. 60 

 
20 ก.ค. 60 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพ สาขาวิชาชีพครู 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 

หลักสตูรระดับบณัฑติศึกษา   
 
 

4 ส.ค. 60 

 
 
 

15 ส.ค. 60 

 
 
 

17 ส.ค. 60 

ยุทธศาสตร์การบริหารและการพฒันา 
(ระดับปริญญาเอก) 

1 ส.ค. 59-15 ก.ค. 60 

การบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาเอก) 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 
การปกครองท้องถิ่น (ระดับปรญิญาโท) 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 
การบริหารการศึกษา (ระดับปริญญาโท) 1 มิ.ย. 59 31 พ.ค. 60 
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หลักสูตร/หน่วยงาน ปีการศึกษา 2559 
(รอบของการรายงานผล 

การด าเนินงาน) 

วัน เดือน ปี  
ในการรับตรวจ 

น าผลการประเมินเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

น าผลการประเมินเข้า 
ที่ประชุมคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 

ระดับส านัก สถาบัน    1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 ระหว่างวันท่ี 1-10 ส.ค. 60 
ระดับคณะ 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 ระหว่างวันท่ี 1-10 ส.ค. 60 
ระดับมหาวิทยาลัย 1 มิ.ย. 59-31 พ.ค. 60 ระหว่างวันท่ี 12-13 ก.ย.60 19 ก.ย. 60 21 ก.ย. 60 
 

หมายเหตุ : การประเมินในระดับหลักสูตรต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จและน าผลการประเมินภายในของทุกหลกัสูตรน าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณาก่อน
การตรวจประเมินในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 
 

 

ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

14. บันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนตัว 
ไปราชการ  (ถ้ามี) 

 จัดท าบันทึกข้อความ  เรื่องขอ
อนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการ  
โดยระบุรายละเอียด ดังน้ี 
   1.  สาเหตุที่ต้องใช้รถส่วนตัว  
เช่น ยานพาหนะประจ าคณะ และ
มหาวิทยาลยั มีบุคลากรใช้เป็น
ยานพาหนะในการไปราชการ
ต่างจังหวัด   หรือ ยานพาหนะ
ประจ าคณะ และมหาวิทยาลยัอยู่
ระหว่างการซ่อมแซม  
   2. ระบุทะเบียนรถ ระบุชื่อผู้ขับ  
ระบุงบประมาณและรหสัที่ใช้  
หมายเหตุ    
  กรณี  ใช้รถส่วนตัวของ
บุคลากรในมหาวิทยาลยัต้องใช้บิล

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการ 

-ระเบียบในการเดินทางไป
ราชการ 
-บันทึกข้อความ  เรื่องขอ
อนุญาตใช้รถส่วนตัวไป
ราชการ   

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

น้ ามัน แนบท้ายใบเบิกค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ  
 กรณี   ใช้รถส่วนตัวของผู้
ประเมิน  ไม่ต้องแนบบิลน้ ามัน    
แต่เขียนรายละเอียดคา่ใช้จ่ายใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หน้าที่ 
2  ของชุดใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  

15. ขออนุญาตไปราชการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 1. เข้าถึง http://3d-
gf.kpru.ac.th/KPRU_D1/  
-บันทึกใบขออนุญาตไปราชการ โดย
ระบุสถานที่  จังหวัด  เพื่อรับและส่ง
เพื่อรับและส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ....  
คณะ....  
2. ระบุค่าใช้จ่าย ไดแ้ก่ ค่าเบี้ยเลี้ยง 
(ถ้ามี) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง (ถ้ามี) 
3. ท าการบันทึกข้อมูล 
  >การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ และมหาวิทยาลยั
ด าเนินการเหมือนกัน 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการ 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

16. อนุมัติเรื่องขออนุญาตไป
ราชการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร  

 1. เข้าถึง http://3d-
gf.kpru.ac.th/KPRU_D1/  
2. เลือกรายการของบุคลากรที่
ต้องการอนุมัติ   
 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการ 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
 

คณบด ี
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

3. เลือกการใช้งบประมาณของ
หน่วยงานท่ีก าหนด 
4. ท าการบันทึกข้อมูล 

17. อนุมัติรหัสงบประมาณ และ
อนุญาตไปราชการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
 ในล าดับ 16 

 1. เข้าถึง http://3d-
gf.kpru.ac.th/KPRU_D1/  
2. เลือกรายการของบุคลากรที่
ต้องการอนุมัติ   
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและระบุหสั
งบประมาณของหน่วยงานท่ีก าหนด 
4. ท าการบันทึกข้อมูล 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการ 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
 

ผู้อ านวยการส านัก 

18. พิมพ์เรื่องขออนุญาตไปราชการ 
รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
 

 1. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ค่าใช้จ่ายในการไปราชการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
ของอาจารย์ประจ าสูตร  ใน SOP 
ล าดับ 15  
2. ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการ
ระบุรหสังบประมาณของหน่วยงาน 
โดยผู้อ านวยการ 
3. พิมพ์เรื่องขออนุญาตไปราชการ 
รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
(หน้า-หลัง เนื่องจากเป็นเอกสารทาง
ราชการ) 
 
 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการ 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

19.อนุมัติ เรื่องขออนุญาตไป
ราชการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูร 

 ลงลายมือช่ืออนุญาตพร้อมระบุวัน 
เดือน ป ี

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบในการ
เดินทางไปราชการการปฏิบัติงานเป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
ฉบับท่ีอนุญาต โดย
ผู้บริหารสูงสุด 

อธิการบด ี

20. บันทึกขออนุญาตจัดกจิกรรม
และใช้งบประมาณในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสตูร ประจ าปีการศึกษา  25..... 
 

 จัดพิมพ์บันทึกข้อความขออนุญาต
จัดกิจกรรมและใช้งบประมาณใน
การตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
25... ระดับหลักสูตร  คณะ ส านัก  
และสถาบัน ระบรุายละเอียดดังนี ้
 1. หน่วยงานใดเป็นผู้ขอขออนุญาต
จัดกิจกรรมและใช้งบประมาณใน
การตรวจประเมินคณุภาพภายใน  
  2. ระบุ วัน เดือน ปีในการรับ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
  3. ระบุโครงการ รหัสกิจกรรม  
จ านวนเงินท่ีใช้ 
  4. ลงลายมือผู้ขอขออนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมาณในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
  5. แนบรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
ได้แก่ ค่าตอบแทน  ค่าอาหาร และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เพื่อรับและส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 
 

พร้อมแนบรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
กิจกรรม 
 

บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้
งบประมาณในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา  25..... 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน      
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับคณะ) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  กรณี ระดับหลักสูตร  อาจารย์
ประจ าหลักสตูร หรือเจ้าหน้าท่ี
บริหารงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษา ระดับ
คณะ) เป็นผู้จัดท าโดยการตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
  กรณี ระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
และมหาวิทยาลัยด าเนินการคราว
เดียวกันเนื่องจากก าหนดจัดตรวจระ
เมินคุณภาพภายในในเดือนสิงหาคม  
และเดือนกันยายนของทุก ๆ  ป ี

21. ลงนามอนุมตัิกิจกรรมและใช้
งบประมาณ ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา  25..... 
 ล าดับ 20 

 1. ตรวจสอบรายละเอียดอนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมาณ ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ใน
ล าดับ 20   
2. ให้ความคิดเห็นและอนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมาณ ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลง
ลายมือช่ือ  พร้อมระบุ วัน เดือน ปี 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้
งบประมาณในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา  25..... 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

22. ลงนามอนุมตัิกิจกรรมและใช้
งบประมาณ ในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา  25.....ล าดับ 21 

 1. ตรวจสอบรายละเอยีดอนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมาณ ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ใน
ล าดับ 21   
2. ให้ความคิดเห็นและอนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้งบประมาณ ในการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ลง

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้
งบประมาณในการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสตูร ประจ าปี
การศึกษา  25..... (ฉบับ
ลงนามโดยผู้บริหารสูงสดุ) 

อธิการบดี/รอง
อธิการบด ี
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

ลายมือช่ือ  พร้อมระบุ วัน เดือน ปี 
23. เตรียมเอกสารส าหรับ 
ยืมเงินในการตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร  
(รายหลักสูตร) (ถ้ามี) 

 เตรียมเอกสาร ดังนี ้
1. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรมและ
ใช้งบประมาณ 
2. ส าเนาขออนุญาตไปราชการ (ถ้ามี) 
3. โครงการ  ก าหนดการ 
4. จัดซื้อจัดจ้าง กง.1 (ถ้ามี) ตัวจรงิ 
พร้อม ส าเนา 1 ชุด 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

1. บันทึกขออนุญาตจัด
กิจกรรมและใช้
งบประมาณ 
2. ส าเนาขออนุญาตไป
ราชการ (ถ้ามี) 
3. โครงการ  ก าหนดการ 
4. จัดซื้อจัดจ้างกง.1(ถ้ามี) 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

24. บันทึกยืมในการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
(รายหลักสูตร) (ถ้ามี) 

 1. เข้าระบบ GMIS   
2. บันทึกรายละเอียดขอบผูย้ืม  
รายละเอียดและงบประมาณที่ขอใช้ 
3. บันทึกพร้อมพิมพ์ใบยืมเงิน  
จ านวน  2  ฉบับ พร้อมลงลายมือ
ช่ือผู้ขอยืมเงิน และผู้รับเงินยมื 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ใบยืมเงินและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

25. เตรียมเอกสารส าหรับยืมเงินใน
การตรวจประเมินคณุภาพภายใน
ระดับหลักสตูร (ภาพรวมของทุก
หลักสตูร) 

 ด าเนินการตาม SOP ล าดับ 23 เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับคณะ) 

26. บันทึกยืมเงินในการตรวจ
ประเมินภายในคณุภาพ  ระดับ
หลักสตูร (ภาพรวมของทุกหลักสตูร) 

 ด าเนินการตาม SOP ล าดับ 24 

27. ตรวจสอบเอกสาร 
แนบบันทึกการยืมเงิน (ล าดับ SOP 
28-31) ได้แก่ 

 ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
การบันทึกใบยืมเงิน  เอกสารแนบ
บันทึกการยืมเงิน และน าเสนอ
ผู้อ านวยการเพื่อลงลายมือผู้ตรวจ  

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ 

ใบยืมเงินและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั) 

  27.1 บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม
และใช้งบประมาณ  
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  27.2 ส าเนาขออนุญาตไปราชการ 
(ถ้ามี) 

     

  27.3 โครงการ  ก าหนดการ  
  27.4 จัดซื้อจัดจ้าง กง.1 (ถ้ามี)  
32. ลงนามรับรองใบบันทึกยืมเงิน
ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร (ผูต้รวจ) 

 1. ตรวจความครบถ้วนและถูกต้อง
ของเอกสารใน SOP ล าดับ 27  
และลงลายมือผู้ตรวจ 
2. มอบเอกสารข้างต้นให้กับ
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
(ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย) 
น าเสนอผู้บริหารตามระบบ 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

33.ลงนามอนุมัติใบยืมเงิน  1. อนุมัติให้ยืมเงิน พร้อมลงลายมอื
ช่ือ 
2. ผู้ยืมเงินยืมจากงานการเงิน
จ านวน 3 วันท าการ 

การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

ใบยืมเงินท่ีอนุมัติโดย
บริหารสูงสุด 

อธิการบดี/รอง
อธิการบดี  

34. เชิญผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี 
เพื่อให้ข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาด้วยวาจา 

 ประสานเรยีนเชิญผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 
ประกอบด้วย 
 1. ตัวแทนบุคลากรสายผูส้อน  
 2. ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน  ราชการ 
และรัฐวสิาหกิจ/ผู้ปกครอง 
 3. ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทน    
นักศึกษาปัจจุบัน 
 4. บุคลากรสายสนับสนุน (ถ้ามี) 
 
 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาหลักสตูร บันทึกข้อมูล อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
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35.จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายในระดับหลักสูตร 

 1. จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร  เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25...   ระดับ
หลักสตูร  และจัดท าก าหนดการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา  25...  
หลักสตูร .... 
   1.1  ประสานขอเลขท่ีค าสั่ง..../
25... ลง วัน  เดือน  ปี  และผู้ลง
นามหนังสือจากงานธุรการ   
   1.2  คณะกรรการปฏิบัติหน้าท่ีใน
การตรวจประเมินคณุภาพภายใน  
ดังนี ้
    1.2.1  คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูรใหเ้ป็นไปตาม
กระบวนการอย่างครบถ้วน  
   1.2.2 คณะกรรมการให้ผลการ
ประเมินเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
รายองค์ประกอบ ประกอบด้วย จดุ
แข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง   โอกาส
ในการพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุง และการปฏบิัติที่ด/ี
นวัตกรรม ในระดับหลักสตูร 
 

จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร  แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
รูปแบบเป็นไประเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่
ล่าสดุ พ.ศ. 2554  (ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2554 : 48)  และแนบรายละเอียด
คุณสมบัติของคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

1.ประกาศหลักเกณฑ์และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2557  ของส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา   
2. ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วย
งานสารบรรณ พ.ศ. 2526 
และที่แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2548 ฉบับ
ปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่ล่าสุด 
พ.ศ. 2554   
3. ค าสั่งมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏก าแพงเพชร  
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั) 
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ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   1.2.3 คณะกรรมการสรปุผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในและ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาของ
หลักสตูรด้วยวาจาและเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
  1.2.4 เลขานุการ ประสาน
คณะกรรมการ  จัดเตรียมเอกสารที่
เกี่ยวข้องส าหรับคณะกรรมการ  
อ านวยความสะดวกในการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับทุก
สูตร  และอื่น ๆ  ตามความ
เหมาะสม 
  1.2.5 เลขานุการ รวบรวมและ
จัดท าข้อมูลรายงานผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสตูร 
โดยคณะกรรมน าเสนอต่อหน่วยงาน
ต้นสังกัด และส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา  (แบบฟอร์มรายงานผล
การประกันคณุภาพการศึกษา 
ดาว์นโหลดได้ท่ี 
http://lms.kpru.ac.th/ : คู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจ
ประเมินภายใน ระดับหลักสตูร 
คณะ ส านัก สถาบัน และ
มหาวิทยาลยั มหาวิทยาลัยราชภฏั
ก าแพงเพชร 

http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   1.2.6  ผู้ช่วยเลขานุการ  ติดตาม
และอ านวยความสะดวก ในการรบั
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบั
หลักสตูร  อาทิ การประสานการ
เดินทางของคณะกรรมการ  ท่ีพัก
ส าหรับวิทยากร  การค านวณ
ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม  การบันทึกขอ
อนุญาตจัดกจิกรรม  เตรยีมเอกสาร
เบิก-จ่ายในรับตรวจประเมิน
คุณภาพ และอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม 
  ควรจัดท าเอกสารดังกลา่ว
ข้างต้นทุกครั้งท่ีมีการตรวจประเมนิ
ภายใน หรือการติดตามตรวจสอบ
และการประเมินคณุภาพการศึกษา
โดย สกอ. 

36.จัดท าหนังสือราชการขอความ
อนุเคราะห์บคุลากรเป็น
คณะกรรมการประเมินคณุภาพ
ภายใน  

 จัดพิมพ์หนังสือราชการเพื่อเชิญ
บุคลากรเป็นวิทยากรตรวจประเมนิ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 25.. 
ระดับหลักสตูร ได้แก ่
 บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 
  1. หนังสือภายนอก เรื่อง ขอความ
อนุเคราะห์บคุลากรเป็นคณะ
กรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 25..  
ระดับหลักสตูร 

หนังสือราชการภายใน ภายนอกจดัท าตา
รูปแบบเป็นไประเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2548 ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติมใหม่
ล่าสดุ พ.ศ. 2554  (ส านักนายกรัฐมนตรี , 
2554 : 48)   

1.หนังสือภายนอก ขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากร
เป็นคณะกรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 25..  
ระดับหลักสตูร 
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ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  2. หนังสือภายนอก เรื่องขอเรียน
เชิญเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 
25..  ระดับหลักสูตร      
    ทั้ง 2 ข้อ ประสานขอเลขท่ีศธ. 
0536/ว ...ลง  วัน  เดือน  ปี และ  
ผู้ลงนามหนังสือราชการ จากงาน
ธุรการ 
 บุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
   1. หนังสือภายใน เรื่องขอความ
อนุเคราะห์บคุลากรเป็น
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน ประจ าปีการศึกษา 
25..  ระดับหลักสูตร 
   2. หนังสือภายใน เรื่องขอเรียน
เชิญเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน ประจ าปี
การศึกษา 25..  ระดับหลักสตูร     
   ส าหรับในข้ันตอนน้ี เนื่องจาก
ต้องพิมพ์หนังสือเรียนเชิญบุคลากร
หลายฉบับ  จึงควรจดัพิมพ์
หนังสือเวียนในการเรียน ...ถึง
บุคลากร และหน่วยงาน  โดยปรับ
รายละเอียดใหส้อดคล้องกับ
กิจกรรมทีด่ าเนินการ  เพื่อเปน็
การลดรอบระยะเวลาในการ 

2. หนังสือภายนอก เรื่อง
ขอเรียนเชิญเป็น
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา 25..  ระดับ
หลักสตูร   
 
 
    
3. บันทึกข้อความเรื่องขอ
ความอนุเคราะห์บุคลากร
เป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 25..  
ระดับหลักสตูร 
 
4.บันทึกข้อความ เรื่องขอ
เรียนเชิญเป็น
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 25..  
ระดับหลักสตูร     
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37. จัดท าหนังสือราชการภายนอก 
เรียนเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน (รายบุคคล) 

 ปฏิบัติงาน จะท าให้การปฏิบัติงาน
รวดเร็วข้ึน 
  กรณี  รับตรวจประเมินคณุภาพ
ภายในระดับคณะ  และ
มหาวิทยาลยั ด าเนินการตาม
รายละเอียดขา้งต้น  ยกเว้น ใน
ระดับส านักสถาบันจัดท าเฉพาะ
หนังสือราชการใน 

  

38. จัดส่งหนังสือตามช่องทางที่
หลักสตูรก าหนด 

 พิมพ์จ่าหน้าซองจดหมาย และบรรจุ
ซองจดหมาย  ประทับตราไปรษณยี์ 
ณ  ห้องธุรการ เพื่อรวบรวมจัดส่ง
ไปรษณีย์ไปยังคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

การจัดส่งหนังสือเชิญกรรมการทาง
ไปรษณีย ์
 

ซองจดหมาย 

39. จัดท าหนังสือเชิญผูม้ีส่วนได้สว่น
เสียให้ข้อมลู ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

 1. ประสานอาจารย์ประจ าหลักสตูร
จัดเตรียมบุคลากรภายในหลักสตูร 
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีในการให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาตาม วัน 
เวลาที่ก าหนดในการตรวจประเมนิ
ภายใน  ประกอบด้วย   
  1.1  บุคลากรภายในหลักสูตร  
ผู้ให้ข้อมูล และผูร้ับผดิชอบการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีระดับ
หลักสตูร     
 
 

ข้อมูลป้อนกลับเพื่อพัฒนาหลักสตูร หนังสือเชิญผูม้ีส่วนได้ส่วน
เสียให้ข้อมลูด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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  1.2  ตัวแทนผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย  
ได้แก่   
      1.2.1 ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน 
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ  จ านวน 1-
2 คน  หรือตามที่ตกลงกันระหว่าง
กรรมการกับหน่วยรบัตรวจประเมนิ 
      1.2.2 ผู้ปกครอง จ านวน 1-2 
คน  หรือตามที่ตกลงกันระหว่าง
กรรมการกับหน่วยรบัตรวจประเมนิ 
      1.2.3 ศิษย์เก่า จ านวน 1-2 คน  
หรือตามทีต่กลงกันระหว่าง
กรรมการกับหน่วยรบัตรวจประเมนิ 
      1.2.4 นักศึกษาปัจจุบัน จ านวน 
3-5 คน  หรือตามที่ตกลงกัน
ระหว่างกรรมการกับหน่วยรับตรวจ
ประเมิน 
      1.2.5 บุคลากรสายผู้สอน และ
สายบุคลากรสนับสนุน (ถ้ามี) 
   ทั้งนี้ การจัดเตรยีมบุคลากรผูม้ี
ส่วนได้  ส่วนเสยี ควรประสาน
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ล่วงหน้า เพ่ือเตรยีมบุคลากรให้
ข้อมูลได้ครบทุกภาคส่วนและ
จ านวนตามความเหมาะสม 
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40. เชิญผู้มีส่วนไดส้่วนเสยีให้ข้อมลู
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
เป็นลักษณ์อักษร 

 จัดพิมพ์หนังสือราชการ ขอเชิญผูม้ี
ส่วนไดส้่วนเสียร่วมให้ข้อมูลด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสตูร 

 หนังสือภายนอก เรื่องขอ
เชิญให้ข้อมูลดา้นการ
ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

41.จัดท าแบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 1. จัดท าส่วนประกอบของแบบ
รายงานผลการประเมินคณุภาพ
การศึกษาระดับหน่วยงาน  และ
มหาวิทยาลยั  ในการบันทึกข้อมูล
พิจารณาจากระบบ Che Qa 
Online (ระบบเดิมที่ใช้บันทึกผล
การด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ ของสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2553-2556)  และตามแบบที่
สกอ.ปรับปรุงและก าหนดให้ใช้ใน
ระดับ อุดมศึกษาใน พ.ศ.2557   
ประกอบด้วย 6 ส่วน  ดังตารางที่ 
1.2  การบันทึกข้อมูลด้านการ
ประกันคณุภาพการศึกษาแตล่ะ
ระดับมีความแตกต่างกันในข้อ 4  
ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ี  และขอ้ 
5 ผลการประเมินเชิงคุณภาพราย
องค์ประกอบ 
 

รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการ  
 

แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสตูร ส านัก 
สถาบัน และมหาวิทยาลัย   

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงานด้าน
การประกันคณุภาพ
การศึกษา  
ระดับมหาวิทยาลัย) 
 

 

 



59 
 

ตารางท่ี 1.2  แสดงส่วนประกอบของรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ระดับ.... 
 
  หน้า 
 หนังสือราชการน าส่ง  
 หนังสือภายนอก เรื่อง  ขอส่งรายงานผลการประเมินคณุภาพการศกึษา  ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับ... 
1. บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร 

  1.1  บทสรุปผู้บริหาร  การประเมินตนเอง    
  1.2  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โดยกรรมการ  (จากการวิเคราะห์ สงัเคราะห์ การตรวจสอบเอกสาร    การสัมภาษณผ์ู้รับผิดชอบตามตวับ่งช้ี การสัมภาษณ์ผู้บริหาร
ระดับหน่วยงาน และผู้มสี่วนได้ สว่นเสีย) 

A 

2. หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล และรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับ ..........  
B 

3. บทน า  
 3.1 ประวตัิความเป็นมาของหน่วยงาน ...... (โดยย่อ) 

3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีท่ีผ่านมา 
 

4. ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี (คะแนน)  และผลการวิเคราะหค์ุณภาพระดับหลักสตูร   
5. ผลการประเมินเชิงคณุภาพตามองค์ประกอบการประเมินตนเอง 

  -จุดเด่นและแนวทางเสรมิ - จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง ส าหรับกรรมการ 
  -จุดเด่นและแนวทางเสรมิ - จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

6. ภาคผนวก 1  
     ภาพบรรยากาศในการตรวจเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  25.. ระดับ.. 

 
 

 ภาคผนวก 2  
     ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชรที่ ........... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับหลักสูตร 
     ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

42.แจ้งอาจารย์ประจ า
หลักสตูร    
เตรียมการเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 เตรียมการรับตรวจประเมิน  โดยช้ีแจง มอบหมายอาจารย์
ประจ าหลักสตูรด าเนินการ ดังนี ้
 
1. เรียนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในดังนี ้
  1.1 การศึกษา มคอ. 7 
  1.2 การตรวจประเมินคณุภาพผา่นระบบ CHE QA 
ONLINE ล่วงหน้า 
  1.3 ก าหนดการเดินทางและ 
การเข้าท่ีพัก (ถ้ามี) ทีพ่ักของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในที่เป็นบุคคลภายนอกควรเป็นสถานท่ีค่อนข้างส่วนตัว  
มีห้องประชุม มีการบริการที่ดี  มอีาหารเช้า และสะดวกใน
การเดินทาง ยกเว้นในกรณีคณะกรรมการตรวจประเมิน
ภายในเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัย 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร เตรียมการดังนี้  
  2.1 ตรวจสอบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 
รายงานการประเมินตนเอง การเชื่อมโยงเอกสาร หลักฐาน
ตามตัวบ่งช้ี 
  2.2 ตรวจสอบข้อมูลและจัดสถานท่ีรับการประเมินคณุภาพ
ภายใน 
  2.3 เตรียมคอมพิวเตอร์พร้อมเชื่อมโยงเครือข่าย 
  2.4 มอบหมายผู้บันทึกภาพขณะตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 

ความพร้อมในการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน 

 เลขานุการ  
(ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน) 

43. ประสานคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
(ล าดับ SOP 43-47) ดังนี ้

 1. มคอ. 7 
2. หลักฐานตามตัว
บ่งช้ี 
3. ระบบ CHE QA 
ONLINE 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

 43.1  การศึกษา มคอ. 7  
 43.2 การตรวจประเมิน
คุณภาพผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE ล่วงหน้า 

 

  43.3 .ก าหนดการเดินทาง
และ 
การเข้าท่ีพัก (ถ้ามี) 

 

47.บันทึกข้อมูลพื้นฐาน 
(Common Data Set) 
รายงานการประเมินตนเอง 
การเช่ือมโยงเอกสาร 
หลักฐานตามตัวบ่งช้ี 

 

48.จัดเตรยีมข้อมลูและจัด
สถานท่ีรับการประเมิน
คุณภาพภายใน 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

49.เตรียมคอมพิวเตอร์พร้อม
เชื่อมโยงเครือข่าย 

     

50.เตรียมข้อมลูน าเสนอผล
การด าเนินงานของหลักสูตร
ผ่านวิดีทัศน ์

 

51.มอบหมายผู้บันทึกภาพ
ขณะตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 

 

52. จัดเตรียมแบบรายงานผล
การประเมินคณุภาพ
การศึกษาให้กับ
คณะกรรมการ 
 

 1. บันทึกข้อมูลตามส่วนประกอบของรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 25.. ระดับ...  ดังนี ้
  1.1 พิมพ์ปก  (ร่าง)  ค าน า สารบัญของรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับ... 
  1.2 พิมพ์หนังสือน าส่ง เรื่อง      ส่งรายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศกึษา  .... ระดับ....  พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง และ พิมพ ์(Print)  เสนอให้ประธาน
กรรมการลงลายมือช่ือ  2  ฉบับ 
  1.3  กรณี คณะกรรมการตรวจประเมินภายในเป็น
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  ควรใช้หนังสือภายใน  คือ 
บันทึกข้อความ  โดยจัดพิมพส์่วนราชการที่มาจากต้นสังกัด
ของประธานคณะกรรมการตรวจประเมินภายในครั้งนั้น ๆ 
เช่น ประธานคณะกรรมการ 
  โปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะ   ครุศาสตร์  คือ  ผศ.ดร.
วชิระ  วิชชุวรนันท์ ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสตูรป.
วิชาชีพครู    คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร   ควรพิมพ์ดังนี ้
 

ความครบถ้วน ถูกต้องของ
ข้อมูล 

- (ร่าง) แบบรายงาน
ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 25...  
ระดับ...  

เลขานุการ  
(ปฏิบัติหน้าที่ในการ
ตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

       1.3.1 ส่วนราชการ คือ คณะ  ครุศาสตร ์
     1.3.2 เรื่อง ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี การศึกษา 25..หลักสตูร...คณะ... 
     1.3.3  เรียน  ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานนั้น ๆ  คือ 
คณบด ี
     1.3.4  เนื้อหารายละเอียดในหนังสือ : เกริ่นน าความ
เป็นมาของการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 25..  
หน่วยงานระดับ.....เมื่อวันที่..  เดอืน........ ปี ............. และขอ
ความอนุเคราะห์หน่วยงานที่ได้รับประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในพิจารณารายงานรายละเอียดรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาหากเห็นชอบหรือมีข้อทักท้วงประการใด  
กรุณาแจ้งให้ประธานคณะผู้ตรวจประเมินทราบโดยท า
รายละเอียดข้อมูลเพิม่เตมิและส่งให้คณะผู้ตรวจประเมิน
ภายใน 7 หลังวันตรวจประเมิน ในครั้งนั้น ๆ 
     1.3.5 ลงนาม  โดยประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 25..  ระดับ
......  นั้น ๆ 
  1.4 กรณี คณะกรรมการตรวจประเมินภายในเป็น
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย  หนังสือควรเป็นหนังสือ
ภายนอก  โดยจดัพิมพ์ส่วนราชการที่มาจากต้นสังกัดของ
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินภายในในครั้งนั้น ๆ  
เช่น  ประธานคณะกรรมการ หลักสูตรหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตรบณัฑติ คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 
คือ  ดร.โชติ  บดีรัฐ  ต าแหน่ง : ประธานหลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงครามควรพิมพ์ดังน้ี 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

    1.4.1 ส่วนราชการ คือ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  65000 
    1.4.2 เรื่อง  ส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 25..หลักสูตร.. คณะ..... 
     1.4.3 เรียน  ผู้บริหารสูงสดุของหน่วยงานท่ีรับตรวจ  คือ  
คณบด ี
     1.4.4  เนื้อหารายละเอียดในหนังสือ : เกริ่นน าความ
เป็นมาของการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 25..  
หลักสตูร.............  เมื่อวันที่....  เดอืน........ ปี .............. และ
ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานท่ีไดร้ับประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในพิจารณารายละเอียดรายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาหากเห็นชอบหรือมีข้อทักท้วงประการใด  
กรุณาแจ้งให้ประธานคณะผู้ตรวจประเมินทราบโดยท า
รายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน 7 หลังวันตรวจประเมิน ฯ  ในครั้งนั้น ๆ      
     1.4.5 ลงนาม  โดยประธานคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา 25..   
หลักสตูร..... นั้น ๆ  
  1.5 พิมพ์รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินภายในระดับ
หลักสตูร     
     1.5.1  พิมพ์หนังสือรับรองการประเมิน การตัดสินผลการ
ประเมิน และรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน
ระดับหลักสตูร    จากค าสั่งมหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา 25...  ระดับหลักสตูร  ที่ส านักประกันคณุภาพ 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  การศึกษา ไดจ้ัดท าขึ้น  และลงนามโดยผู้บรหิารของ
มหาวิทยาลยั    ราชภัฏก าแพงเพชร 
       1.5.2  พิมพ์ (Print)  และเสนอให้คณะกรรมการลง
ลายมือช่ือ  2  ฉบับ 
  1.6  พิมพ์ (Print) เอกสารตามหวัข้อ โดยขอความ
อนุเคราะห์ประธานและคณะกรรมการบันทึกข้อมูล  ดังน้ี   
     1.6.1  บทสรุปผู้บริหารโดยคณะกรรมการ  ซึ่ง
คณะกรรมการจะเป็นผูส้ังเคราะหข์้อมูลจากการตรวจประเมิน  
ตรวจเยีย่ม  สมัภาษณ์   ผู้บริหารหน่วยงาน และผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสยี  และจดัพิมพ์ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดทันที 
     1.6.2  บันทึกผลการประเมินและตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูล ซึ่งต้องระบุเป็นคะแนน   เช่น  ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับ
นักศึกษา มีผลการประเมิน  คะแนน 4   
     1.6.3 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการ
ประเมินปีท่ีผ่านมา 
  > ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับระดับหลักสูตร 
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     1.2  การด าเนินการระหว่างการตรวจเย่ียม 
 

ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

53. ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
เพื่อเตรียมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

 ประสานกรรมการและร่วมประชุม
วางแผน การประเมินภายในระดับ
หลักสตูร ณ  ห้อง ………..  พร้อม
การบันทึกข้อมูลเบื้องต้น  และ
ประสานกับหน่วยรับตรวจในการ
เตรียมรับการตรวจประเมินภายใน 

บันทึกข้อมูล และท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกในการรับตรวจประเมินคณุภาพ
ภายใน 

บันทึกข้อมูล เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 
 

54. มอบแบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับ
คณะกรรมการ 
 

 เตรียมเอกสารแบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาให้กับ
คณะกรรมการบางส่วน ให้กับ
คณะกรรมการเพื่อใช้ประกอบใน
การตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
ประกอบด้วย 
  1. บทสรุปส าหรบัผู้บริหาร โดย
กรรมการ  (จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การตรวจสอบเอกสาร 
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบตามตัว
บ่งช้ี การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน และผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสยี) 
  2. ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
(คะแนน)  และผลการวเิคราะห์
คุณภาพระดับหลักสูตร  
 
 
 

ข้อมูลที่คณะกรรมการต้องมอบให้กับ
หน่วยรับตรวจประเมิน 

แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (ข้อ 1.2 ,4
และ 5  รายละเอียดตาม
สารบญั) 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  3. ผลการประเมินเชิงคุณภาพ
ตามองค์ประกอบ  
  ส าหรับกรรมการ 
  -จุดเด่นและแนวทางเสรมิ / จุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

55. ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการ
ตรวจประเมินคุณภาพภายในให้กับ
หน่วยงานท่ีรับการตรวจ 

 คณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจง
วัตถุประสงค์ของการประเมินและ
ท าความเข้าใจกับหน่วยงานในการ
รับตรวจประเมินภายใน 

 วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมนิ
คุณภาพภายใน 

ก าหนดการตรวจประเมิน
คุณภาพภายใน 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน 
 
 

56. น าเสนอผลการด าเนินงานผ่าน
วิดีทัศน์ 
 

 หน่วยงานรับการตรวจประเมิน
น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หลักสตูรผ่านวิดีทัศน์ตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
ภายใน 

ผลการด าเนินงานในรอบปีการศึกษาน้ัน 
ๆ  เพื่อให้คณะกรรการได้ทราบผลการ
ด าเนินงานภาพรวม 

วิดีทัศน์ผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตร 

อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 

57. ตรวจประเมินภายในตามตัว
บ่งช้ีที่ก าหนดผ่านระบบ CHE QA 
ONLINE 

 1. ศึกษาผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
ของหลักสูตร 
2. ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้ง 
และสอดคล้องของเอกสาร 
หลักฐานตามตัวบ่งช้ี 
3. เยี่ยมการจัดการเรียนการสอน
ของหลักสูตร   
4. ข้อมูลป้อนกับของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 
 
 

ข้อก าหนดในการรับตรวจประเมิน
คุณภาพภายในโดยสกอ. 

1. มคอ. 7 
2. หลักฐานตามตัวบ่งช้ี 
3. ระบบ CHE QA 
ONLINE 
4. ข้อมูลป้อนกับของผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียเพื่อพัฒนา
หน่วยงาน 
 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน 
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินภายใน 
 

58.ตรวจเอกสาร หลักฐาน 
59.ตรวจเยี่ยมการจดัการเรียน 
การสอน 

 

60.สัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตาม 
ตัวบ่งช้ี 

 

61.สัมภาษณ์ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

62.บันทึกข้อมูลการสมัภาษณ ์  บันทึกข้อมูลป้อนกับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีเพื่อพัฒนาหน่วยงาน 

ข้อมูลป้อนกับของผู้มีส่วนไดส้่วนเสียเพื่อ
พัฒนาหน่วยงาน 

สรุปข้อมลูการให้ข้อมลู
ด้านการประกันคณุภาพ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 

63.บันทึกข้อมูลตามส่วนประกอบ
ของรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการ 

      
 

1. พิมพ์ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการ
ประเมิน เพื่อจะได้น าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะแจ้งให้กับ
หน่วยงานรับตรวจ และบุคลากรใน
สังกัดทราบด้วยวาจา   ดังนี ้
  1.1 บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร โดย
กรรมการ  (จากการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ การตรวจสอบเอกสาร 
การสัมภาษณผ์ู้รบัผิดชอบตามตัว
บ่งช้ี การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับ
หน่วยงาน และผูม้ีส่วนได้ ส่วนเสยี) 
  1.2 ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
(คะแนน)  และผลการวเิคราะห์
คุณภาพระดับหลักสูตร  
  1.3 ผลการประเมินเชิงคณุภาพ
ตามองค์ประกอบ  
  ส าหรับกรรมการ 
  -จุดเด่นและแนวทางเสรมิ / จุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
 
 
 

ข้อมูลที่คณะกรรมการต้องมอบให้กับ
หน่วยรับตรวจประเมิน 

แบบรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (ข้อ 1.2 ,4
และ 5  รายละเอียดตาม
สารบญั) 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

  2. กรณีที่  1 มีการตรวจประเมิน
ภายใน 2 วัน เลขานุการด าเนินการ
จัดพิมพ์ข้อมูลให้เสรจ็ภาย 12.00  
น. ของวันท่ี 2 ของวันท าการ
ประเมินหรือตามความเหมาะสมท่ี
คณะกรรมการพิจารณาตกลงกัน 
3.  กรณีที่ 2 มีการตรวจประเมิน
ภายใน 1 วัน ด าเนินการจดัพิมพ์
ข้อมูลให้เสร็จในเวลาไม่เกิน    
15.00 น. หรือตามความเหมาะสม
ที่คณะกรรมการพิจารณาตกลงกัน 
  > ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน 
และมหาวิทยาลัยด าเนินการ
เช่นเดียวกันกับระดับหลักสตูร 

   

64.เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายงปม.ใน
การตรวจประเมินคณุภาพภายใน 
ให้คณะกรรมการลงนาม  (SOP 
ล าดับ 65-67) 

 1.เตรียมเอกสารเบิก-จ่าย
งบประมาณ และปฏิบัต ิ ดังนี ้
  1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
(กง.2 ค่าตอบแทน) ได้แก่ ใบส าคญั
รับเงิน/ ส าเนาบัตรประชาชน หรอื
ส าเนาใบขับขี ่ /หนังสือเชิญเป็น
วิทยากร และก าหนดการตรวจ
ประเมินภายใน/โครงการ กิจกรรม 
/ส าเนาใบยืมเงิน 
   1.2 ค่าอาหารกลางวันและ
อาหารว่าง (กง.2 ค่าใช้สอย) 
 

1. ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมรับตรวจประเมิน
คุณภาพายใน 
2. การเบิกจ่ายงบประมาณการรับตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  เป็นไปตาม
กฎระเบียบการเงิน  มหาวิทยาลยัราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
 

เอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ  
ได้แก ่
-กง.2 ค่าตอบแทน  
-กง.2 ค่าอาหารกลางวัน
และอาหารว่าง    
-กง.3 ชุดใบเบิกค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ 
 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 
   64.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ตรวจประเมิน 
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ล าดับ/มาตรฐาน 
ส าหรับวิธีการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

   1.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ (กง.3 ค่าใช้สอย) (ส าหรับ
กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย) 
ได้แก่ บิลน้ ามัน/คา่ผ่านทางพิเศษ/
ใบเสร็จรับเงินค่าท่ีพัก/ส าเนาเรื่อง
ไปราชการ/ หนังสือเชิญเป็น
วิทยากรตรวจประเมินภายใน/ 
โครงการ กิจกรรม /ส าเนาใบยืม
เงิน 
   >ควรบันทึกข้อมูลในแบบฟอรม์
ให้ครบถ้วน และตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนให้ 

  64.2 ค่าอาหาร  คณะกรรมการลงลายมือช่ือ   เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน) 

  64.3 ค่าใช้จ่ายในการไปราชการ
รับ-ส่งกรรมการตรวจประเมิน
ภายในหลักสูตร... 
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1.3  การด าเนินการภายหลังการตรวจเย่ียม 
 

ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

68. จัดท ารูปเลม่รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
(ฉบับร่าง) 
 

 บันทึกผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการจัดพมิพ์ส่วนต่าง ๆ  ตามรูปแบบ
การรายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ระดับ หลักสตูร  ให้ครบถ้วน และน าส่งให้ท่าน
ประธานตรวจสอบความถูกต้อง ผา่นจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเอกสารรูปเล่ม  ตามความ
เหมาะสม 

ผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะโดย
คณะกรรมการเพื่อการ
พัฒนา 

แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 25...  ระดับ
หลักสตูร (ฉบับร่าง) 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินภายใน) 
 

69. พิจารณารายละเอียดของ
รายงานและเพิ่มเติมรายละเอียด 
 

 ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วนของ
รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษาประจ าปี
การศึกษา  25..  ระดับ... และจัดส่งผ่านจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารรูปเลม่ ตามความ
เหมาะสมมายังเลขานุการ 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
 

70. จัดท ารูปเลม่รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (ฉบับ
ร่าง) 

 ตรวจสอบข้อมลูที่มีการปรับโดยคณะกรรมการ 
และจัดท าเลม่น าเสนอไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินภายใน) 

71. พิจารณาผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะและ
ทักท้วง 
 

 อาจารย์ประจ าหลักสตูรพิจารณาผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษา ข้อเสนอแนะและทักท้วงหากมี
ข้อสงสัย หรือข้อมลูไม่สอดคล้องกบัความเป็นจริง 
 

ความถูกต้องของผลการ
ประเมิน และข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับความเป็นจริง 

แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 25...  ระดับ
หลักสตูร 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

72. ปรับแก้ผลการประเมิน 
คุณภาพการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
(ถ้ามี) 
 

 ปรับแก ้ เพิ่มผลการประเมินคณุภาพการศึกษา
และข้อเสนอแนะ หากพบว่าไม่สอดคล้องกับความ
เป็นจริง 
 
 

คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
ภายใน 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

73. จัดท ารูปเลม่รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (ฉบับ
สมบูรณ์) พร้อมให้กรรมการลงนาม 
 

    จัดท ารูปเลม่รายงานผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามที่ประธานคณะกรรมการพิจารณา
เห็นชอบ จ านวน 3 ฉบับ และส าเนาและมอบ
ให้กับผู้เกี่ยวข้อง  ดังนี้         
   5.1  คณะบดี จ านวน  1  ฉบับ เพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะและหาแนวทางการพัฒนา 
   5.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 1 ฉบับ  
เพื่อน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป  
   5.3 ส านักประกันคณุภาพการศกึษาจ านวน  1  
ฉบับ เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อยืนยันกบัระบบ c/HE 
QA Online และเป็นหลักฐานประกอบการตรวจ
ประเมินภายในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย 

 แบบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 25...  ระดับ
หลักสตูร (ฉบับสมบูรณ์) 

เลขานุการ (ปฏิบัติ
หน้าท่ีในการตรวจ
ประเมินภายใน) 
 

74. รวบรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ของหลักสูตรเพื่อ
ยืนยันในระบบ CHE QA ONLINE 

 ตรวจสอบ และรวบรวมผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน และข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ  
น าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารและสภา
มหาวิทยาลยัเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
   น าผลการประเมินภายในของทุกหลักสูตร
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
เพ่ือพิจารณาก่อนการตรวจประเมินในระดับ
คณะ และมหาวิทยาลัย 
  > ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน และ
มหาวิทยาลยัด าเนินการเช่นเดียวกันกับระดับ
หลักสตูร 
 
 

การตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูลการด าเนินงานของ
หลักสตูร  การเช่ือมโยง
เอกสารหลักฐานตามตัวบ่งช้ี  
ก่อนจัดส่ง ระบบ CHE QA 
ONLINE  ภายในวันท่ี  30 
กันยายน  ของทุก ๆ ป ี
 

สรุปผลการประเมินคณุภาพ
ภายใน  ระดับ ......  ปี
การศึกษา  ....... 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย) 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

75.น าเสนอผลการประเมินภายใน
และข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 

 จัดประชุมทบทวนผลการด าเนินงานและวาง
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินภายใน ประจ าปกีารศึกษา  25... 
> ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับระดับหลักสูตร 

 -เอกสารประกอบ การ
ประชุม เรื่องรายงานผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

76.พิจารณาผลการประเมินภายใน 
และข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมิน 

 ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ เพื่อให้
หลักสตูรได้น าไปพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานของหลักสูตร 

 คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

77.รวบรวมผลการประเมินภายใน
ระดับหลักสตูรและข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมิน น าเสนอที่ประชุม 
 

 1. จัดประชุมทบทวนผลการด าเนนิงานและวาง
แผนการปรับปรุงการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จากการประเมินภายใน ประจ าปกีารศึกษา  25... 
2. น าเสนอผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
> ในระดับคณะ ส านัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย
ด าเนินการเช่นเดียวกันกับระดับหลักสูตร 

 -เอกสารประกอบ การ
ประชุม เรื่องรายงานผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 
-รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป         
(ปฏิบัติงานด้าน 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา  
ระดับมหาวิทยาลัย) 
 

78. พิจารณาข้อมูลใน ข้อ 75  และ
ให้ข้อเสนอแนะ 
 

 ก าหนดกิจกรรมก ากับตดิตามการด าเนินงานของ
หลักสตูรภาคเรยีนละ 1 ครั้ง  ดังนี้ 
  1. พิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะ 
  2. มอบหมายหลักสูตรจัดท าแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ภายใน 
 
 

 วาระการประชุม
คณะกรรมการก ากับตดิตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

79.พิจารณาผลการประเมินภายใน
ระดับหลักสตูรและข้อเสนอแนะจาก
การตรวจประเมิน และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ เพื่อให้
หลักสตูรได้น าไปพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานของหลักสูตร 

มติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลยั 
 

สภามหาวิทยาลยั 

80.จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินภายใน  
 

 จัดท าแผนพัฒนาคณุภาพตามข้อเสนอแนะจาก
การประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา  25..  
น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

การวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานของหลักสูตร 

-แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..  

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

81.พิจารณาแผนพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะ
จากการตรวจ 
ประเมินภายใน 
 
 

 ให้ข้อเสนอแนะในการพิจารณาผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการ เพื่อให้
หลักสตูรได้น าไปพัฒนาหลักสูตร 

การวางแผนการปรับปรุง
การด าเนินงานของหลักสูตร 

-แผนพัฒนาคุณภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..  
 -รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

82. ติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินภายใน (รอบ 6 เดือน) 
 

 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25..  น าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ (รอบ 6 เดือน) 

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..    (6 เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 
 
 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

83.พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินภายใน (รอบ 6 เดือน) 
 

 ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25..   
 

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..    (6 เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

84. พิจารณาผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตาม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมนิ
ภายใน  (รอบ 6 เดือน) 

 ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25..   
 

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..    (6 เดือน) 
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการก ากับตดิตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ 

85.ติดตามและรวบรวมผลการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนาคณุภาพ
การศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการ
ตรวจประเมินภายใน (รอบ 12 
เดือน) 
 

 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..  น าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาและให้
ข้อเสนอแนะ  (รอบ 12 เดือน)  

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..   (12 
เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 
 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

86.พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินภายใน  (รอบ 12 เดือน) 

 ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25..   
 

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..    (12 
เดือน) 
- รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 

87. พิจารณาผลการด าเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาคณุภาพการศึกษา
ตามข้อเสนอแนะจากการตรวจ
ประเมินภายใน    (รอบ 12 เดือน) 

 ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการประเมินภายใน 
ประจ าปีการศึกษา  25..   
 

ติดตามความก้าวหน้าผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

- รายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนพัฒนาคณุภาพตาม
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปี
การศึกษา  25..    
(12เดือน) 
- รายงานการประชุม 
คณะกรรมการก ากับตดิตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ 

คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ 
 

88. บันทึกข้อมูลในหมวด 0 
รายงานผลการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะ  (มคอ.7) ของ
หลักสตูร ในปีท่ีถัดไป 

 ตรวจสอบและรวบรวมผลการด าเนินงานตามแผน
แผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา  25..  โดย
บันทึกข้อมูลในหมวด 0 รายงานผลการด าเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะ  (มคอ.7) ของหลักสูตร ในปีท่ี
ถัดไป 
 
 

หมวด 0 รายงานผลการ
ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ  
(มคอ.7) ของหลักสูตร ในปี
ที่ถัดไป 

-มคอ. 7 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

89. ตรวจสอบจ านวนหลักสตูร ที่มี
คุณสมบัติในการเผยแพร่หลักสูตรที่
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 1. ตรวจสอบจ านวนหลักสตูรที่มผีลการประเมิน
คุณภาพ ระดับดีขึ้นไป ต่อเนื่องกนั 2 ปี 
2. มคีณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสตูร เป็นไปตามเกณฑก์ารเผยแพร่
หลักสตูร (Thai Qualifications Register :TQR) 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

เอกสารประกอบการประชุม เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ระดับมหาวิทยาลัย) 

90. จ านวนหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินคุณภาพ ระดับดีขึ้นไป 
ต่อเนื่องกัน 2 ปี 

 

91. คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร 
เป็นไปตามเกณฑ์การเผยแพร่
หลักสตูร (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 

92. ตรวจสอบจ านวนหลักสตูรที่มี
คุณสมบัติในการเผยแพร่หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 ตรวจสอบความถูกต้อง  ความครบถ้วนของ
จ านวนหลักสตูรที่มคีุณสมบตัิในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register :TQR) 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม ผู้อ านวยการส านัก 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

93. ตรวจสอบจ านวนหลักสตูรที่มี
คุณสมบัติในการเผยแพร่หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 ตรวจสอบความถูกต้อง  ความครบถ้วนของ
จ านวนหลักสตูรที่มคีุณสมบตัิในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register :TQR) 
 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

เอกสารประกอบการประชุม รองอธิการ/
อธิการบด ี 
 

94. พิจารณาหลักสูตรที่มีคณุสมบตัิ
ในการเผยแพร่หลักสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (Thai Qualifications 
Register :TQR)  

 ตรวจสอบความถูกต้อง  ความครบถ้วนของ
จ านวนหลักสตูรที่มคีุณสมบตัิในการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register :TQR) 
 
 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

-เอกสารประกอบการ
ประชุม 
-รายงานการประชุมสภา 

สภามหาวิทยาลยั 
 

95. ท าหนังสือราชการภายนอก 
แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียน
หลักสตูร (Thai Qualifications 
Register :TQR)  ไปยังสกอ. 

 ด าเนินการโดย 
  1. จัดท าหนังสือราชการภายนอก แจ้งความ
ประสงค์ขอขึ้นทะเบยีนหลักสูตร (Thai 
Qualifications Register :TQR)   
  2. แนบมติสภามหาวิทยาลยั 
  3. แนบสรุปรายงานคณุภาพผู้เรยีนและผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) จ านวน ½ หน้า 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

 
หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงาน
ทั่วไป  
(ปฏิบัติงานด้าน 
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ระดับ
มหาวิทยาลยั) 
 

96. แนบหนังสือราชการ : มติสภา
มหาวิทยาลยั 

 

97. แนบสรุปรายงานคณุภาพผู้เรยีน
และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes)  
จ านวน ½ หน้า 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

98. ตรวจสอบความครบถ้วน และ
ถูกต้อง 

 ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร 
  1. หนังสือราชการภายนอก แจ้งความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร (Thai Qualifications 
Register :TQR)   
  2. แนบมติสภามหาวิทยาลยั 
  3. แนบสรุปรายงานคณุภาพผู้เรยีนและผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) จ านวน ½ หน้า 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

 
หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

ผู้อ านวยการส านัก 
 

99. ลงนาม  ตรวจสอบความครบถ้วน และถูกต้องของเอกสาร 
  1. หนังสือราชการภายนอก แจ้งความประสงค์
ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตร (Thai Qualifications 
Register :TQR)   
  2. แนบมติสภามหาวิทยาลยั 
  3. แนบสรุปรายงานคณุภาพผู้เรยีนและผลลัพธ์
การเรยีนรู้ของหลักสูตร (Program Learning 
Outcomes) จ านวน ½ หน้า 
   พร้อมลงลายมือช่ือในข้อ 1  

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

 
หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

รองอธิการ/
อธิการบด ี 

100. ตรวจสอบการด าเนินงาน
ประเมินคุณภาพภายในของ
หลักสตูร 

 วิเคราะหผ์ลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรผ่าน
ระบบ CHE QA Online 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 
 
 

หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

สกอ. 
 

101 .วิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรผ่านระบบ 
CHE QA Online 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

102. พิจารณากลั่นกรอง 
ผลการประเมินหลักสตูร 
เพื่อข้ึนทะเบียน TQR  

 พิจารณากลั่นกรอง 
ผลการประเมินหลักสตูร 
เพื่อข้ึนทะเบียน TQR 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR)  

หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

คปภ. 
 

103. รับทราบผลการประเมิน
หลักสตูรเพื่อข้ึนทะเบียน TQR  
 

 รับทราบผลการประเมินหลักสตูรเพื่อขึ้นทะเบียน 
TQR 

ขั้นตอนการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(Thai Qualifications 
Register :TQR) 

หนังสือราชการภายนอกขอ
ขึ้นทะเบียนหลักสูตร(Thai 
Qualifications Register 
:TQR) และเอกสารแนบท้าย 

กกอ. 
 

104. รับทราบผลการพิจารณาใน
การขึ้นทะเบียน TQR  

 พิจารณาผลการประเมินหลักสูตรเพื่อขึ้นทะเบียน 
TQR  
 

บัญชทีะเบียนหลักสตูร 
(Thai Qualifications 
Register :TQR)   
 

หนังสือราชการภายนอก 
แจ้งผลการประเมินหลักสตูร
เพื่อข้ึนทะเบียน TQR จาก
สกอ. 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

105. ก ากับดูแลหลักสตูรใหร้ักษา
คุณภาพหลักสตูรในระดับดีทุกปี  

 ก ากับติดตาการด าเนินงานตามองค์ประกอบของ
หลักสตูรให้มีคณุภาพในระดบัดีทกุปี   

คุณสมบัติการเผยแพร่
หลักสตูรที่มีคณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai 
Qualifications Register 
:TQR) 
 

รายงานการปรชุม คณะกรรมการก ากับ
ติดตามการ
ด าเนินงานของ
หลักสตูรและคณะ 
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ล าดับ/มาตรฐานส าหรับวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้รับผิดชอบ 

106. หลักสูตรรักษาคุณภาพ
หลักสตูรให้อยู่ในระดับดีทุกปี 

 รายงานความก้าวผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบของหลักสูตรให้มีคณุภาพในระดับดี
ทุกป ี  

คุณภาพหลักสตูรอยู่ใน
ระดับด ี

 อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

107. วางแผนการด าเนินงานในปี
ถัดไป 

 จัดท าแผนบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา .... การบริหารหลักสูตร จัดท าแผนบริหารหลักสูตร 
ประจ าปีการศึกษา .... 

อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

 
9.  ระบบติดตามประเมินผล 
   มีระบบติดตามประเมินผลในกระบวนการปฏิบัติงาน  ในช่วงของการด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม   ใน SOP ล าดับ  72 -94  ดังรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 
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มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ   

2.1 ข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำคดัเลือกผู้ประเมินคณุภำพภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559   
  2.1.1ระดับหลักสูตร  พิจำรณำ ดังนี้ 

1. ผู้ประเมินคุณภำพ จ ำนวน 3  คน เป็นผู้ทรงคณุวุฒิภำยนอก  ทีม่ีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับหลักสตูรที่ขอรับกำรประเมิน  อย่ำงน้อย  1 คน ต้องมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรที่
รับประเมิน 

2. คณะกรรมกำรประเมินทุกคนตอ้งขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคณุภำพภำยในระดับหลักสูตรของสกอ. พิจำรณำคณุวุฒิและคณุสมบัติเข้ำถึงได้ที ่
http://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.htmlhttp://www.mua.go.th/users/bhes/QAMUA58/MuaC/ACCESSER_MUAC57.html    

3. กรณีผู้ประเมินคณุภำพภำยในทีม่ีคุณสมบัตไิม่เป็นไปตำมในข้อ 2  ขอให้พิจำรณำผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรซึ่งเป็นบุคลำกรภำยนอกทีม่ีประสบกำรณ์ในกำร
ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร หรือผ่ำนกำรเข้ำร่วมฝึกอบรมเป็นผู้ประเมินคณุภำพภำยในระดับหลักสูตรโดยสกอ.  มหำวิทยำลัยต้นสังกัด หรือหน่วยงำนอ่ืน เขำ้ถึงได้ที ่
http://qa.kpru.ac.th/web/ 

4. เลขำนุกำรในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร เป็นบุคลำกรภำยใน หรือภำยนอกหลักสตูร สังกัดมหำวิทยำลัยรำชภฏัก ำแพงเพชร ที่มีคุณวุฒิตรง หรอื
สัมพันธ์กับหลักสูตรที่ขอรับกำรประเมิน 

  ว
ัน 

เดื
อน

 ป
ี ท

ี่รับ
กา

รต
รว

จป
ระ

เม
ิน 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ 
(โปรดระบุรายละเอียดของผู้ประเมินให้

ครบถ้วน) 
 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั  
 
 
วุฒิการศึกษา 
ที่ตรง หรือ สัมพันธ์กับ 
สาขาที่รับการประเมิน 
 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ท่ีขอรับการประเมิน 

คุณสมบัติของผู้ประเมิน 

1.  ระดับปริญญำตรี   -มีคุณวุฒิปริญญำโทข้ึนไป หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผศ. ข้ึนไป 

2.  ระดับปริญญำโท   -มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ รศ. ข้ึนไป 

3. ระดับปริญญำเอก  -มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ศ. ข้ึนไป  

 
หมายเหต ุ

 
ที่อยู่ในการจัดส่ง
หนังสือเชิญเป็น
กรรมการตรวจประเมิน 
(โปรดระบุ) 
 

 
 
 คุณวุฒิตรง 
หรือ สัมพันธ์กับ
สาขาที่รับการ
ประเมิน   
 

คุณสมบัติของกรรมการด้าน
การประเมินคุณภาพภายใน 

ทะ
เบ

ียน
รา

ยชื่
อ 

สก
อ.

 

  
ไม่มีรายช่ือข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้
ประเมินของสกอ. 

คุณ
วุฒ

ิตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์

ปร
ะเม

ิน 

ผ่า
นก

าร
เข้

า
ร่ว

มฝึ
กอ

บร
ม 

 ป.โท ป.เอก ผศ. รศ. ศ. 

16
 ม

ิถุน
ำย

น 
 2

56
0 

ตัวอย่าง หลักสูตรเคมี (วท.บ.) 
1.ชื่อ-สกลุ  : ผศ.พิทักษ์  อยู่ม ี
ต าแหน่ง :  รองอธิกำรบดีฝำ่ยวิจยัและ
บริกำรวิชำกำร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเคม ี

สังกัด :   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  081-767-0898 
Email : pitakyoume@hotmail.com 

  
ประธำน  

 
/ 

 
- 

 
/ 

 
- 

 
- 

 
-วท.ด. (เคมี) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
2539 

 
- 

 
/ 

 
/ 

 
- 

 
- 

-จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) 
-ที่อยู่ที่ท ำงำน,ที่บ้ำน 
(โปรดระบุ) 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
.............................. 

เอกสารแนบ 3 
ณ  10 เม.ย. 60 

 

mailto:pitakyoume@hotmail.com
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  ว
ัน 

เดื
อน

 ป
ี ท

ี่รับ
กา

รต
รว

จป
ระ

เม
ิน 

 
 
 
 
 

ชื่อ-สกลุ 
(โปรดระบุรายละเอียดของผู้ประเมินให้

ครบถ้วน) 
 

 
 
 
 
 
 

ต าแหน่ง 
 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลยั  
 
 
วุฒิการศึกษา 
ที่ตรง หรือ สัมพันธ์กับ 
สาขาที่รับการประเมิน 
 

คุณสมบัตเิฉพาะ 
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

หลักสูตร 
ท่ีขอรับการประเมิน 

คุณสมบัติของผู้ประเมิน 

1.  ระดับปริญญำตรี   -มีคุณวุฒิปริญญำโทข้ึนไป หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับผศ. ข้ึนไป 

2.  ระดับปริญญำโท   -มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ รศ. ข้ึนไป 

3. ระดับปริญญำเอก  -มีคุณวุฒิปริญญำเอก หรือ ด ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรระดับ ศ. ข้ึนไป  

 
หมายเหต ุ

 
ที่อยู่ในการจัดส่ง
หนังสือเชิญเป็น
กรรมการตรวจประเมิน 
(โปรดระบุ) 
 

 
 
 คุณวุฒิตรง 
หรือ สัมพันธ์กับ
สาขาที่รับการ
ประเมิน   
 

คุณสมบัติของกรรมการด้าน
การประเมินคุณภาพภายใน 

ทะ
เบ

ียน
รา

ยชื่
อ 

สก
อ.

 

  
ไม่มีรายช่ือข้ึน
ทะเบียนเป็นผู้
ประเมินของสกอ. 

คุณ
วุฒ

ิตร
ง 

สัม
พัน

ธ์ 

ปร
ะส

บก
าร

ณ
์

ปร
ะเม

ิน 

ผ่า
นก

าร
เข้

า
ร่ว

มฝึ
กอ

บร
ม 

 ป.โท ป.เอก ผศ. รศ. ศ. 

 2. ชื่อ-สกุล :  อำจำรย์ ดร.เฉลิมพร ทองพูน 
ต าแหน่ง :   รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์
และเทคโนโลย/ีอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตรเคมี  
สังกัด :  มหำวิทยำลยัรำชภฏัพิบูลสงครำม   
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 089-554-4933  
Email :  cthongpoon@gmail.com 

  
กรรมกำร   

 
/ 

 
- 

 
- 

 
/ 

 
/ 

มรภ. 
พิบูลสงครำม  

2558 

 
-วท.ม. (เคมี) 
มหำวิทยำลยัเชียงใหม่, 
2539 

 
/ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

-จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) 
-ที่อยู่ที่ท ำงำน,ที่บ้ำน 
(โปรดระบุ) 
............................... 
............................... 
............................... 

3. ชื่อ-สกุล :   
ต าแหน่ง :   (ระบุต ำแหน่งทำงกำรบริหำร 
(ถ้ำมี) , อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ........) 
สังกัด :  (ระบุหน่วยงำนและมหำวิทยำลัยที่
สังกัด)    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : xxx-xxx-xxx 
Email : 

 
กรรมกำร 

           -จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) 
-ที่อยู่ที่ท ำงำน,ที่บ้ำน 
(โปรดระบุ) 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
............................... 
 

4. ชื่อ-สกุล : นำงสำวภำเกลำ้  ภมูิใหญ ่
ต าแหน่ง : อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเคม ี
สังกัด :   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
มหำวิทยำลยัรำชภฏัก ำแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : xxx-xxx-xxx 
Email : dokmai_p@kpru.ac.th  

เลขำนุกำร / - - - / 
มรภ.

ก ำแพงเพชร 
2558 

-วท.ม. (เคมี) 
มหำวิทยำลยันเรศวร, 
2551 

/ - - - - - จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Email) 
- ที่อยู่ที่ท ำงำน 

 

  

mailto:cthongpoon@gmail.com
mailto:dokmai_p@kpru.ac.th
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ขอรับรองว่ำได้พิจำรณำและตรวจสอบคุณวุฒิและคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรครบถ้วนตำมที่ก ำหนด  และสำมำรถเป็นผู้
ประเมินคุณภำพภำยในหลักสูตรเคมี  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

 
 

 
ลงชื่อ .................................................อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
     (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีชำ  ปัญญำ) 
  ลงวันที่..........เดือน .......................พ.ศ.  .............. 

 
ลงชื่อ ...........................................................คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
      (ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปรัชญำ  ชะอุ่มผล) 
ลงวันที่..........เดือน ...........................พ.ศ.  .............. 
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มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ   

ล ำดับ 13 รำยละเอียดกำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรตำมอัตรำที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี)  ประจ าปีการศึกษา 2559 

ค าอธิบาย    
 แสดงรำยละเอยีดค่ำใช้จ่ำยในกำรรับตรวจประเมินคณุภำพภำยในระดับหลักสตูรให้ครบถ้วน  ประกอบด้วยค่ำตอบแทนวิทยำกร   ค่ำใช้สอย  ท่ีประกอบด้วย  ค่ำอำหำรกลำงวัน  

อำหำรเย็น (ถ้ำมี) ค่ำอำหำรว่ำง คำ่ที่พัก  ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลง  ค่ำแท็กซี่  ค่ำตั๋วเครื่องบิน  ค่ำเบี้ยเลี้ยง  และค่ำวัสดุ (ถ้ำมี)  อย่ำงละเอียดเพื่อควำมครบถ้วน ถูกต้อง  ทันเวลำ และสะดวก ต่อกำร
ตรวจสอบรำยละเอียดในล ำดับต่ำง ๆ ของผู้เกี่ยวข้อง  และทันเวลำในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  จ ำแนกรำยกำร  ดังนี ้

 

หมวด 1  วัสด ุ(ถ้ามี) (กง.1) 

หมวด 2  คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน (กง.2)   กรณ ีบัตรประชาชนหมดอายุ  ใช้ส าเนาบตัรใบขับขี่แทน 
หมวด 3  คา่ใช้สอย 

 1. ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (กง.2)  กรณี บัตรประชาชนหมดอายุ  ใช้ส าเนาบตัรใบขับขี ่แทน 
 2. ค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
  2.1 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร.. กง.3 ชุดที่ 1 (รถมหาวทิยาลัย) 

  2.2 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร.. กง.3 ชุดที่ 2 (รถส่วนตวั) :อาจารย์ประจ าหลักสตูร  
      2.2.1 ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร.. กง.3 ชุดที ่3 ระบุเฉพาะค่าที่พักของคณะกรรมการ 
  2.3 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร..กง.3 ชดุที ่4 (รถส่วนตัว) : คณะกรรมการตรวจประเมิน กรณี  คณะกรรมการต่าง

สถาบัน   2.4 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร..กง.3 ชดุที ่5 (รถส่วนตัว) : คณะกรรมการตรวจประเมิน 

  2.5 ค่าใช้จ่ายในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสตูร.กง.3 ชุดที ่6 (เดินทางโดยเครื่องบิน) /เดินทาง 2 คนขึ้นไป ลงลายมือรับรองแทนใบเสร็จรับเงินในเอกสาร หน้าที ่2 คนละ 1 
แผ่น 
          รวมคา่ใช้จา่ยทั้งหมดของหลกัสูตร.......10........  จ านวนเงิน 133,775 (หนึ่งแสนสามหมืนสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสบิห้าบาทถ้วน) 

 

หมายเหตุ   1.  ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร จ ำนวนช่ัวโมงกำรเดินทำงไม่ถึง 6 ช่ัวโมงไมส่ำมำรถเบิกได้  (6 ช่ัวโมงขึ้นไป) 
       2. ค่ำที่พักเหมำจ่ำย 400 บำท  (ไม่ต้องแนบเอกสำร)  /พักคู่ 850 บำท/ พักเดี่ยวไมเ่กิน 1,000 บำท  (จ่ำยจริง ให้แนบใบเสร็จรับเงิน) 
       3. กำรเดินทำงไปรำชกำรเปน็หมู่คณะ  หมำยถึง  กำรเดินทำงไปปฏิบตัิรำชกำรด้วยกันตั้งแต่  2 คน ข้ึนไป  โดยไปในเนื้องำนเดียวกัน  ณ  สถำนท่ีปฏิบัตริำชกำรเดยีวกัน  กำรเบิก
ค่ำที่พักต้องเลือกเบิกค่ำเช่ำท่ีพักในลักษณะเดียวกันทั้งคณะ 
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       4. กำรเดินทำงโดยยำนพำหนะประจ ำทำง  ดังตำรำง 
ลักษณะการเดินทาง หลักฐานขอเบิก 

1. รถโดยสำรประจ ำทำง -เบิกได้เท่ำท่ีจ่ำยจริงไม่เกินอัตรำที่ คกก.ควบคุมกำรขนส่งทำงบกกลำงก ำหนด และไม่ต้องแนบกำกตัว๋รถ
โดยสำรประจ ำทำง 

 -เขียนสรุปรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยในใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน แบบ บก.111 
2. เครื่องบิน -ระดับชั้นโดยสำรเครื่องบิน  ช้ันประหยดัหรือช้ันต่ ำสุด 

หลักฐำนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งคือ 
 1. กรณีมีหนังสือให้บริษัทออกบัตรโดยสำรให้ก่อนให้ใช้ใบแจ้งหนี้เป็นหลักฐำนในกำรเบิกเงิน 
 2. กรณีจ่ำยเป็นเงินสด ให้ใช้หลักฐำนใบเสร็จรับเงิน และกำรบตัรโดยสำร 
 3. กรณีซื้อ E-Ticket  ให้ใช้ใบรับเงินท่ีแสดงรำยละเอียดกำรเดินทำง (ITINERY RECEIPT 
  4. กรณเีลื่อนกำรเดินทำงจำกกำรซื้อตำมข้อ 3 ให้แนบบัตรขึ้นเครือ่ง (Boarding Pass) 

3. รถรับจ้ำง (TAXI) 
  1.เฉพำะกรณไีม่มีพำหนะประจ ำทำง 
  2. กรณีมีพำหนะประจ ำทำง มีเหตุจ ำเป็นและต้องช้ีแจง 

- ไป-กลับระหว่ำงที่อยู่  ที่พัก  หรือท่ีท ำงำน กับสถำนยำนพำหนะประจ ำทำง/สถำนท่ีจัด ยำนพำหนะ 
-ไป-กลับ ระหว่ำงที่อยู่  ที่พัก  กับสถำนท่ีปฏิบัตริำชกำรในเขตจังหวัดเดียวกัน  วันละไมเ่กิน 2 เที่ยว 
-ไปรำชกำรในเขต  กทม. 
  1. เฉพำะกรณีมสีัมภำระเดินทำง  หรือช้ีแจงเหตุจ ำเป็น  ตำมจ่ำยจริงโดยผู้ขอเบิกรับรองค่ำใช้จ่ำย 
  2. จ่ำยจริงเที่ยวละไมเ่กิน 300 บำท 

 
   
 
 
 
 
 
   

แสดงรายละเอียดในหน้าถัดไป  ........................  
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สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    
ชื่อหลักสูตร วัน เดือน ปี

ที่รับตรวจ
ประเมิน 

กง.1 
วัสดุ 

กง.2
ค่าตอบแทน 

(บาท) 

กง.2 
ค่าอาหาร 
(บาท) 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในการรับส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน (บาท)  
 

รวมเงินต่อ
หลักสูตร 

กง.3 ชุดที่ 1 
(รถ
มหาวิทยาลัย) 

กง. 3 ชุดที่ 2 
(รถยนต์
ส่วนตัว :
อาจารย์
ประจ า
หลักสูตร 

กง.3 ชุดที่ 3 
ระบุเฉพาะ
ค่าที่พักของ

คณะกรรมการ 

กรรมการต่างสถาบัน กง.3 ชุดที่ 6  
(เดินทาง

โดย
เคร่ืองบิน 
และค่า 
TAXI 

กง.3 ชุดที่ 4 
(รถยนต์ส่วนตัว
คณะกรรมการ) 
(ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

กง.3 ชุดที่ 5 
(รถยนต์
ส่วนตัว
คณะกรรมการ) 
(ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

กง.3 ชุดที่.. 
(รถยนต์
ส่วนตัว
คณะกรรมการ) 
(ค่าน้ ามัน
เชื้อเพลิง) 

หมายเหตุ แนบส ำเนำขออนุญำต
ไปรำชกำร 

หมายเหตุ  ไม่ต้องท ำเรื่องไปรำชกำร  ใช้หนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจ
ประเมิน และเอกสำรอื่น ๆ  ตำมที่ก ำหนด 

เคมี (วท.บ.) 1 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,240 - - - - - - 10,540 
เคมี (คบ.) 2 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,240 - - - - - - 10,540 
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรอำหำร 

14 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,740 - - 824 - - - 11,864 

สำธำรณสุข
ศำสตร ์

15 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 4,720 - 2,700 - - - - 15,720 

วิทยำกำร
คอมพิวเตอร ์

28 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 - 2,008 2,700 1,928 412 - 4,730.90 19,179 

เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

29 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,240 - - 412 824 - - 11,776 

ฟิสิกส ์ 28 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,240 - 900 - - - - 11,440 
ชีววิทยำ 29 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 2,240 - - - - - - 11,540 
วิทยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม 

3ก.ค.60 - 6,900 1,400 - 1,888 2,700 1,416 1,928 - - 16,232 

คณิตศำสตร ์ 5 มิ.ย. 60 - 6,900 1,400 - - 2,700 2,184 936 824 - 14,944 
รวม 69,000 14,000 18,660 3,896 11,700 6,764 4,100 824 4,730.90 133,674.90 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จ านวนเงิน  133,775   บาท  ( หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)  
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สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาเคมี (วท.บ.) ประจ าปีการศึกษา 2559  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ชื่อ
หล

ักสู
ตร

 

วัน
 เด

อืน
 ป

ีที่ร
ับต

รว
จป

ระ
เม

ิน 

รายชือ่คณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ/ผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 

กง.2
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมิน 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  x 
10 คน  x 2 
ม้ือและ
ค่าอาหาร
กลางวันหรือ
อาหารเย็น  
80 บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร (บาท) 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ค่า
แท

็กซ
ี่เด

ินท
าง

จา
กบ

้าน
ไป

ไป
-ก

ลับ
สน

าม
บิน

 จ
่าย

จร
ิงไ

ม่เ
กิน

 6
00

 บ
าท

  
 

ค่า
ตั๋ว

เค
รื่อ

งบ
ินต

้นท
าง

-ป
ลา

ยท
าง

 
(ร

ะบ
ุยอ

ดเ
งิน

)/บ
าท

 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตามบิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

 
พขร. 

ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ  
(ไม่ต้องท าเร่ือง

ไปราชการ) 

เค
ม ี

(ว
ท.

บ.
) 

1 
มิถ

ุนา
ยน

 2
56

0   ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่ม ี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูล
สงครำม 

2,500 
ประธำน 

- - - - - - - - 
 

- - - - 

ดร.ศรำรตัน์ มหำศรำนนท์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

2,000 
กรรมกำร 

- - - - - - - - 
 

- - - - 

รศ.ดร.วำรีรัตน์  แก้วอไุร 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 

2,000 
กรรมกำร 

- - - - - - - - 
 

- - - - 

อ.ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ ่
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร (เบิกจ่ำยไม่
ซ้ ำซ้อนกับค่ำอำหำร) 

400 
เลขำนุกำร 

- - - - / - 2,000 - - 120, 
6 ช.ม.
ขึ้นไป
แต่ไม่

เกนิ 12
ช.ม. 

- - 

ชื่อ-สกุล  พขร. 
นำยอำคม  มูลน้อย 

- - - - - / -  - - - 120, 
6 ช.ม.ขึน้

ไปแต่ไม่เกิน 
12ช.ม. 

- 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 
(กง.2) 

6,900 - - - - - - - - 
 

- - - (ชรินรัตน์/ 
ผศ.ดร.พิทักษ์) 
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ชื่อ
หล

ักสู
ตร

 

วัน
 เด

อืน
 ป

ีที่ร
ับต

รว
จป

ระ
เม

ิน 
รายชือ่คณะกรรมการ

ตรวจประเมนิ/ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

 

กง.2
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมิน 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  x 
10 คน  x 2 
ม้ือและ
ค่าอาหาร
กลางวันหรือ
อาหารเย็น  
80 บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร (บาท) 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ค่า
แท

็กซ
ี่เด

ินท
าง

จา
กบ

้าน
ไป

ไป
-ก

ลับ
สน

าม
บิน

 จ
่าย

จร
ิงไ

ม่เ
กิน

 6
00

 บ
าท

  
 

ค่า
ตั๋ว

เค
รื่อ

งบ
ินต

้นท
าง

-ป
ลา

ยท
าง

 
(ร

ะบ
ุยอ

ดเ
งิน

)/บ
าท

 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตามบิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

 
พขร. 

ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ  
(ไม่ต้องท าเร่ือง

ไปราชการ) 

6,900 บาท 

 ชื่อ-สกุลผู้รับจ้ำงค่ำอำหำร - 1,400 - - - -  - - - - - - 

รวมค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวัน  
(กง.2) 

- 1,400 - - - -  - - - - - (ชรินรตัน์) 
1,400 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร..  
กง.3 ชุดที่ 1 (รถมหาวิทยาลัย) 

- - - - - - - 2,000 - - 120 120 (อ.ภาเกล้า) 
2,240 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของหลักสตูร เคมี (วท.บ.) 10,540 (หนึ่งหมื่นห้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน) 
 

รับรองควำมถูกต้อง............................................................ 
(อำจำรย์ภำเกล้ำ  ภูมิใหญ่) 

            เลขำนุกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

      ระดับหลักสูตรสำขำวิชำเคมี (วท.บ.) 
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สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจ าปีการศึกษา 2559  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ชื่อ
หลักสูตร 

วัน 
เดอืน ปี
ท่ีรับ
ตรวจ

ประเมิน 

รายชือ่
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน/ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

กง.2
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  
x 10 คน  
x 2 ม้ือ/
ค่าอาหาร
กลางวัน
หรือ
อาหาร
เย็น  80 
บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าแท็กซี่
เดินทาง
จากบ้าน
ไปไป-
กลับ

สนามบิน 
จ่ายจริงไม่
เกิน 600 

บาท  
 

ค่าตั๋ว 
เครื่องบิน 
ต้นทาง-

ปลายทาง 
(ระบุ

ยอดเงิน) 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตาม

บิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

พขร. 

ผู้ท าบันทึก
ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ 
(ไม่ต้องท า
เร่ืองไป
ราชการ) 

วิท
ยา

กา
รค

อม
พิว

เต
อร

์ 

28
 ม

ิถนุ
าย

น 
25

60
 อ.ชัยวุฒิ โกเมศ 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ล ำปำง 

2,500 
ประธำน 

- เข้ำ 27 
มิ.ย.60 
ออก 28 
มิ.ย 60 

=จ ำนวน 1 
ห้อง รำคำ 
900 บำท 

- - - ล ำปำง-
ก ำแพงเพชร

(241.) 
และ

ก ำแพงเพชร-
ล ำปำง 
(241)= 

241*2*4 = 
1,928 บำท 

- - - - - - 

ผศ.ดร.อ ำนำจ สวัสด์ิ
นะที 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
จันทรเกษม 

2,000 
กรรมกำร 

- 
 

เข้ำ 27 
มิ.ย.60 
ออก 28 
มิ.ย 60 

=จ ำนวน 1 
ห้อง รำคำ 
900 บำท 

- - - - - 600 นำนำชำติ
ดอนเมือง-ท่ำ
อำกำศยำน
พิษณุโลก

(1,615.45) 
และท่ำ

อำกำศยำน
พิษณุโลก-
นำนำชำติ
ดอนเมือง

(1,615.45)=
3,230.90 

บำท 

- - - 
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ชื่อ
หลักสูตร 

วัน 
เดอืน ปี
ท่ีรับ
ตรวจ

ประเมิน 

รายชือ่
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน/ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

กง.2
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  
x 10 คน  
x 2 ม้ือ/
ค่าอาหาร
กลางวัน
หรือ
อาหาร
เย็น  80 
บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าแท็กซี่
เดินทาง
จากบ้าน
ไปไป-
กลับ

สนามบิน 
จ่ายจริงไม่
เกิน 600 

บาท  
 

ค่าตั๋ว 
เครื่องบิน 
ต้นทาง-

ปลายทาง 
(ระบุ

ยอดเงิน) 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตาม

บิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

พขร. 

ผู้ท าบันทึก
ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ 
(ไม่ต้องท า
เร่ืองไป
ราชการ) 

  ผศ.ดร.อรสำ  
เตติวัฒน์ 
มหำวิทยำลัยนเรศวร 
 

2,000 
กรรมกำร 

- 
 

เข้ำ 28 
มิ.ย. 60 
ออก 29 
มิ.ย. 60 

=จ ำนวน 1 
ห้อง รำคำ 
900 บำท 

- 
 

- - พิษณุโลก-
ก ำแพงเพชร

(103) = 
103*1*4 = 
412 บำท 

- - - - - - 

อ.กีรศักดิ์  พะยะ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร (เบิกจ่ำย
ไม่ซ้ ำซ้อนกับ
ค่ำอำหำร) 

400 
เลขำนุกำร 

- - - - ก ำแพงเพชร-
พิษณุโลก
(103ก.ม.) 

และ
พิษณุโลก-

ก ำแพงเพชร
(103 ก.ม.) = 
103*4*4 = 
1,648 บำท 

- - - - 240 
12 ช.ม.
ขึ้นไป/
120 

12 ช.ม.
ขึ้นไป 
=360 

- - 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน (กง.2) 

6,900 - - - - - - - - 
 

- - - (ชรินรัตน์/ 
อ.ชัยวุฒิ)  

6,900 บาท 
 ช่ือ-สกุลผู้รับจ้ำง

ค่ำอำหำร 
- 1,400 - - - - - - - - - - - 

รวมค่าอาหารวา่งและอาหารกลางวัน  
(กง.2) 

- 1,400 - - - -  - - - - - (ชรินรตัน์) 
1,400 บาท 
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ชื่อ
หลักสูตร 

วัน 
เดอืน ปี
ท่ีรับ
ตรวจ

ประเมิน 

รายชือ่
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน/ผูเ้กี่ยวขอ้ง 

กง.2
ค่าตอบแทน

คณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  
x 10 คน  
x 2 ม้ือ/
ค่าอาหาร
กลางวัน
หรือ
อาหาร
เย็น  80 
บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง ค่าแท็กซี่
เดินทาง
จากบ้าน
ไปไป-
กลับ

สนามบิน 
จ่ายจริงไม่
เกิน 600 

บาท  
 

ค่าตั๋ว 
เครื่องบิน 
ต้นทาง-

ปลายทาง 
(ระบุ

ยอดเงิน) 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตาม

บิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

พขร. 

ผู้ท าบันทึก
ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ 
(ไม่ต้องท า
เร่ืองไป
ราชการ) 

รวมค่าใช้จา่ยในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูร.. 
กง.3 ชุดที่ 2 (รถส่วนตัว) : อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- - - - - 1,648 - - - - 360 
 

- (กีรศักดิ์) 
2,008 บาท 

 

รวมค่าใช้จา่ยในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูร.. 
กง.3 ชุดที่ 4 (รถส่วนตัว) : คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

- - 900 - - - 1,928 - - - - - (ชรินรัตน์/ 
อ.ชัยวุฒิ) 

2,828 บาท 

รวมค่าใช้จา่ยในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูร.. 
กง.3 ชุดที่ 5 (รถส่วนตัว) : คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

- - 900 - - - 412 - - - - - (ชรินรัตน์/ 
ผศ.ดร.อรสา) 
1,312 บาท 

รวมค่าใช้จา่ยในการรบั-ส่งคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในระดบัหลักสตูร. 
กง.3 ชุดที่ 6 (เดินทางโดยเครื่องบิน) / 
เดินทาง 2 คนขึ้นไป ลงลายมือรับรองแทน
ใบเสร็จรบัเงินในเอกสาร หน้าที่ 2 คนละ 1 แผ่น 

- - 900 - - - - - 600 3,230.90 - - (ชรินรัตน์/ 
ผศ.ดร.อ านาจ) 
4,730.90 บาท 

รวมค่าใช้จา่ยทั้งหมดของหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  จ านวน  19,179 บาท  (หนึ่งหมื่นเกา้พันหนึ่งร้อยเจ็ดสบิเก้าบาทถ้วน) 

รับรองควำมถูกต้อง............................................................      
                                (อำจำรย์กีรศักดิ์  พะยะ) 

            เลขำนุกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 
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                                                                                                                                     ระดับหลักสูตรสำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2559  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ชื่อ
หล

ักสู
ตร

 

วัน
 เด

อืน
 ป

ีที่ร
ับต

รว
จป

ระ
เม

ิน 

รายชือ่คณะกรรมการ
ตรวจประเมนิ/ผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 

กง.2
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมิน 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  x 
10 คน  x 2 
ม้ือและ
ค่าอาหาร
กลางวันหรือ
อาหารเย็น  
80 บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร (บาท) 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ค่า
แท

็กซ
ี่เด

ินท
าง

จา
กบ

้าน
ไป

ไป
-ก

ลับ
สน

าม
บิน

 จ
่าย

จร
ิงไ

ม่เ
กิน

 6
00

 บ
าท

  
 

ค่า
ตั๋ว

เค
รื่อ

งบ
ินต

้นท
าง

-ป
ลา

ยท
าง

 
(ร

ะบ
ุยอ

ดเ
งิน

)/บ
าท

 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตามบิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

 
พขร. 

ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ  
(ไม่ต้องท าเร่ือง

ไปราชการ) 

วิท
ยา

ศา
สต

ร์ส
ิง่แ

วด
ลอ้

ม 

3 
 ก

รก
ฎา

คม
  2

56
0   ผศ.ดร.ปำจรีย์ ทองสนิท 

มหำวิทยำลัยนเรศวร 
2,500 

ประธำน 
- เข้ำ 2 

ก.ค. 60 
ออก 3 
ก.ค. 60 

= 
จ ำนวน 1 
ห้องรำคำ 

900 
บำท 

- - - - - - - - - - 

อ.ดร.สุภำภรณ์  
พงศ์ธรพฤกษ ์
มหำวิทยำลัยรำชภฏัอุตรดิตถ ์

2,000 
กรรมกำร 

- เข้ำ 2 
ก.ค. 60 
ออก 3 
ก.ค. 60 

= 
จ ำนวน 1 
ห้องรำคำ 

900 
บำท 

- - - อุตรดิตถ์-
ก ำแพงเพชร
(177)และ

ก ำแพงเพชร
-อุตรดิตถ์

(117) 
=117*2*4= 
1,416  บำท 

- - - - - - 
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ชื่อ
หล

ักสู
ตร

 

วัน
 เด

อืน
 ป

ีที่ร
ับต

รว
จป

ระ
เม

ิน 
รายชือ่คณะกรรมการ

ตรวจประเมนิ/ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

 

กง.2
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมิน 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  x 
10 คน  x 2 
ม้ือและ
ค่าอาหาร
กลางวันหรือ
อาหารเย็น  
80 บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร (บาท) 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ค่า
แท

็กซ
ี่เด

ินท
าง

จา
กบ

้าน
ไป

ไป
-ก

ลับ
สน

าม
บิน

 จ
่าย

จร
ิงไ

ม่เ
กิน

 6
00

 บ
าท

  
 

ค่า
ตั๋ว

เค
รื่อ

งบ
ินต

้นท
าง

-ป
ลา

ยท
าง

 
(ร

ะบ
ุยอ

ดเ
งิน

)/บ
าท

 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตามบิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

 
พขร. 

ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ  
(ไม่ต้องท าเร่ือง

ไปราชการ) 

  อ.ละมำย  จันทะขำว 
มหำวิทยำลัยรำชภฏัล ำปำง 

2,000 
กรรมกำร 

- เข้ำ 2 
ก.ค. 60 
ออก 3 
ก.ค. 60 

= 
จ ำนวน 1 
ห้องรำคำ 

900 
บำท 

- - - ล ำปำง-
ก ำแพงเพชร
(241)และ

ก ำแพงเพชร
-ล ำปำง
(241) 

=241*2*4 
=1,928  
บำท 

- - - - - - 

อ.ขวัญฤทยั ทองบุญฤทธิ ์
มหำวิทยำลัยรำชภฏั
ก ำแพงเพชร(เบิกจำ่ยเบีย้เล้ียง
ไม่ซ้ ำซ้อนกับค่ำอำหำร) 

400 
เลขำนุกำร 

- - - - ก ำแพงเพช
ร-พิษณุโลก
(103)และ
พิษณุโลก-
ก ำแพงเพช
ร(103) = 
103*4*4= 

1,648 

- - - - 120, 
6 ช.ม.

ข้ึนไปแต่
ไม่เกิน 
12ช.ม.) 

- - 

ช่ือ-สกุล  พขร. 
นำยอำคม  มูลน้อย 

- - - - - - - - - - - - - 

รวมค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน 
(กง.2) 

6,900 - - - - - - - - 
 

- - - (ชรินรัตน์/ 
ผศ.ดร.ปาจารีย์) 

6,900 บาท 
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ชื่อ
หล

ักสู
ตร

 

วัน
 เด

อืน
 ป

ีที่ร
ับต

รว
จป

ระ
เม

ิน 
รายชือ่คณะกรรมการ

ตรวจประเมนิ/ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

 

กง.2
ค่าตอบแทน
คณะกรรม 
การตรวจ
ประเมิน 

กง. 2 
ค่าอาหาร
ว่าง 30 
บาท/ม้ือ  x 
10 คน  x 2 
ม้ือและ
ค่าอาหาร
กลางวันหรือ
อาหารเย็น  
80 บาท /ม้ือ 
x 1 ม้ือ   

รายการประมาณการค่าใช้จ่าย 

(กง.3 ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ) 
ค่าเบี้ยเลี้ยงในการรับ-ส่ง
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร (บาท) 

ผู้เบิก 
ในระบบ 3DGF 
ด าเนินการโดย
ส านักประกัน ฯ 

ค่าท่ีพัก ค่าน้ ามนัเชื้อเพลิง 

ค่า
แท

็กซ
ี่เด

ินท
าง

จา
กบ

้าน
ไป

ไป
-ก

ลับ
สน

าม
บิน

 จ
่าย

จร
ิงไ

ม่เ
กิน

 6
00

 บ
าท

  
 

ค่า
ตั๋ว

เค
รื่อ

งบ
ินต

้นท
าง

-ป
ลา

ยท
าง

 
(ร

ะบ
ุยอ

ดเ
งิน

)/บ
าท

 

วิท
ยา

กร
 

 

 พ
ขร

.เห
มา

จ่า
ยไ

ม่เ
กนิ

 4
00

 บ
าท

 
(ก

รณี
 เด

นิท
าง

ไก
ล)

 

ผู้ท
 าบ

ันท
กึข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

(เบ
ิกไ

ด้ไ
ม่เ

กนิ
 1

,00
0 

บา
ท)

 กรณี รถส่วนตัว  
กิโลเมตรละ 4 บาท 

(ไป-กลับ) 

กรณี  
รถยนต์

มหาวิทยาลัย  
เบิกจรงิตามบิล 

ผู้ท
 าบ

ันท
ึกข

ออ
นุญ

าต
ไป

รา
ชก

าร
 

 
พขร. 

ขออนุญาต
ไปราชการ  

คณะกรรมการ  
(ไม่ต้องท าเร่ือง

ไปราชการ) 

 ชื่อ-สกุลผู้รับจ้ำงค่ำอำหำร - 1,400 - - - -  - - - - - - 

รวมค่าอาหารว่างและอาหารกลางวนั  
(กง.2) 

- 1,400 - - - -  - - - - - (ชรินรัตน์) 
1,400 บาท 

รวมค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร.. กง.3 ชุดท่ี 3 ระบุเฉพาะ
ค่าท่ีพักของคณะกรรมการ 

- - 900 - - - - - - - - - (ชรินรัตน์/ 
ผศ.ดร.ปาจารยี์) 

900 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร..กง.3 ชุดท่ี 4 (รถส่วนตัว) 
: คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- - 900 - - - 1,416 - - - - - ชรินรัตน์/ 
อ.ดร.สุภาภรณ์) 

2,316 บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร..กง.3 ชุดท่ี 5 (รถส่วนตัว) 
: คณะกรรมการตรวจประเมิน 

- - 900 - - - 1,928   - - - - - ชรินรัตน์/ 
อ.ละมาย) 2,828 

บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร.. กง.3 ชุดท่ี 2 (รถส่วนตวั) 
:อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

- - - - - 1,648 - - - - 240 - อ.ขวัญฤทัย 
1,888 

รวมค่าใช้จ่ายท้ังหมดของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  16,232 (หนึ่งหม่ืนหกพันสองร้อยสามสบิสองบาทถ้วน) 

รับรองควำมถูกต้อง............................................................      
                            (อำจำรย์ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ์) 

            เลขำนุกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน 

     ระดับหลักสูตรสำขำวิชำวทิยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม 
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กรุงเทพฯ           สระแกว้ 174 184 127 98 218 148 258 217 174 245 286 242 225 249 237                                                        

76 พระนครศรีอยธุยา    นครราชสีมา 152 213 194 399 332 345 280 237 293 257 214 256 256 259       

105 31 อ่างทอง    สระบุรี 58 86 380 313 272 201 150 137 102 58 101 101 107    

แผนภูมิระยะทาง 
    

142 71 40 สิงห์บุรี    นครนายก 29 322 255 214 143 100 137 160 116 101 100 107        

194 121 92 53 ชยันาท  ปราจีนบุรี 309 245 186 119 76 147 188 144 127 151 136        

219 156 119 83 42 อุทยัธานี    ตราด 70 179 234 319 295 413 402 342 328 315    

ระหว่างจังหวัด ถึง จังหวัด 
    

240 172 141 101 64 50 นครสวรรค ์    จนัทบุรี 110 164 249 228 343 332 272 259 245        

358 289 258 218 181 167 117 ก าแพงเพชร    ระยอง 98 140 162 277 266 207 192 179        

426 357 326 286 249 234 185 68 ตาก  ชลบุรี 43 64 180 169 109 95 81    

ในประเทศไทย (กม.) 
    

599 531 500 460 423 408 359 241 174 ล าปาง  ฉะเชิงเทรา 71 167 148 89 76 82        

670 602 571 531 494 479 428 316 244 71 ล าพูน  สมุทรปราการ 127 133 66 42 29        

696 623 592 552 515 500 449 337 265 92 21 เชียงใหม่  สุพรรณบุรี 44 80 89 100       

924 856 825 785 748 733 683 569 499 412 342 349 แม่ฮ่องสอน  อ่างทอง 88 99 105         

691 620 589 549 516 497 448 382 304 131 201 222 543 พะเยา  ปทุมธานี 26 45         

785 714 683 643 606 591 542 477 398 225 295 182 634 94 เชียงราย    นนทบุรี 20    
หมายเหต ุ ระยะทางท่ีสั้นและสะดวกท่ีสุด 

    

668 597 566 526 489 747 425 359 362 227 297 318 639 176 270 น่าน  กรุงเทพฯ        

551 479 448 408 371 357 307 241 244 109 180 201 521 141 235 118 แพร่     

491 419 388 349 311 297 247 177 179 140 210 231 552 214 308 191 74 อุตรดิตถ์     

427 285 327 287 250 238 188 77 79 207 277 298 578 337 400 282 165 100 สุโขทยั                                                         

344 285 254 214 177 163 113 90 157 332 385 406 656 379 474 359 239 189 125 พิจิตร    นราธวาส 128 92 303 194 197 299 355 360 491 671 581 503 725 699 869 1026 1080 1164 1230 1124 1079 1114 1149  

377 301 270 230 193 179 129 103 138 244 312 333 637 319 413 295 178 118 59 73 พิษณุโลก    ยะลา 35 237 128 132 234 288 295 425 606 515 437 659 633 804 961 1014 1098 1164 1058 1014 1049 1084  

153 98 67 33 85 111 130 247 315 489 558 579 814 578 672 554 437 377 316 243 259 ลพบุรี    ปัตตานี 208 99 103 205 260 266 396 577 486 408 630 604 775 932 985 1069 1135 1029 985 1020 1055  

107 63 58 79 128 157 175 293 361 535 604 625 860 624 718 600 483 423 362 289 305 46 สระบุรี    สตูล 125 98 134 140 233 376 453 366 372 549 523 693 851 904 988 1054 948 904 939 973  

342 298 293 276 282 268 259 368 436 548 619 640 961 631 722 600 482 413 380 278 321 243 235 ชยัภูมิ    สงขลา 26 121 176 161 313 494 403 304 525 500 670 827 880 964 1030 925 880 915 950  

346 302 297 232 217 233 184 273 308 414 485 506 807 489 583 465 348 288 229 129 170 251 239 215 เพชรบูรณ์    หาดใหญ่ 95 148 187 285 466 375 329 508 483 653 810 863 947 1013 907 863 898 933  

520 476 471 466 462 424 374 372 407 513 581 602 906 588 682 564 447 387 328 301 296 441 413 225 190 เลย    พทัลุง 56 99 193 370 283 238 415 389 560 716 770 854 920 814 770 805 840  

259 215 210 231 280 309 327 445 513 687 756 777 1012 776 870 752 635 575 514 441 457 198 152 119 310 344 นครราชสีมา    ตรัง 123 131 312 221 226 403 378 548 705 758 842 908 802 758 793 828  

449 405 400 421 432 418 409 422 457 563 631 652 956 638 732 614 497 437 378 352 319 388 342 150 240 206 190 ขอนแก่น    นครศรีธรรมราช 233 336 245 134 356 330 500 658 711 795 861 755 711 746 780  

564 520 515 536 548 534 525 537 572 678 746 767 1071 753 847 729 612 552 493 467 434 503 457 266 342 152 305 115 อุดรธานี    กระบ่ี 175 86 211 296 363 534 691 744 828 894 788 744 778 814  

615 571 566 587 599 585 576 588 623 729 797 818 1122 804 898 780 663 603 544 518 485 554 508 317 393 202 356 166 51 หนองคาย    ภูเก็ต 87 287 300 412 582 740 793 877 943 837 792 827 862  
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647 603 598 619 631 617 608 627 662 768 836 857 1161 843 937 819 702 642 583 557 524 586 540 349 444 311 388 205 159 210 สกลนคร    พงังา 196 226 338 508 666 719 803 869 763 718 753 788  

740 696 691 712 724 710 701 720 755 861 929 950 1254 936 1030 912 795 735 676 650 617 679 633 442 537 404 481 298 252 303 93 นครพนม    สุราษร์ธานี 219 193 364 521 574 658 724 618 574 609 644  

475 431 426 447 458 444 435 495 530 636 704 725 1029 711 805 687 570 510 451 423 392 414 368 176 278 278 216 73 188 239 172 265 มหาสารคาม    ระนอง 117 288 445 498 582 648 542 498 532 568  

512 450 445 466 498 484 475 535 570 676 744 765 1069 751 845 727 610 550 491 463 432 433 387 216 318 318 235 113 228 179 175 268 40 ร้อยเอ็ด    ชุมพร 183 340 393 478 544 438 393 428 463  

383 339 334 355 404 433 441 550 618 730 801 822 1136 823 904 782 664 595 562 460 503 322 276 182 407 407 124 200 315 366 321 414 145 146 บุรีรัมย ์    ประจวบคีรีขนัธ์ 158 211 295 361 255 211 245 281  

426 382 377 398 447 476 491 600 668 780 851 872 1179 873 954 832 714 645 612 510 553 365 319 232 457 457 167 256 373 422 312 350 177 137 50 สุรินทร์    เพชรบุรี 54 144 204 98 53 88 123  

531 487 482 503 552 581 596 705 773 885 956 977 1284 978 1059 937 819 750 717 615 658 470 424 337 552 552 272 347 462 513 347 332 274 230 155 105 ศรีษะเกษ    ราชบุรี 87 147 41 43 78 100  

519 475 470 491 540 569 479 499 533 640 708 729 1033 715 809 691 574 514 455 429 396 458 412 220 283 283 260 77 192 243 128 221 44 47 184 184 279 กาฬสินธ ์    กาญจนบุรี 91 65 112 119 128  

531 484 482 503 552 581 520 606 641 747 818 839 1140 822 916 799 681 621 562 536 503 470 424 261 391 391 272 184 303 350 230 215 115 71 191 135 159 118 ยโสธร    สุพรรณบุรี 105 160 123 100  

592 548 543 564 613 642 660 704 739 845 916 937 238 920 1014 879 779 719 660 634 601 531 485 359 489 489 333 282 401 448 286 271 213 169 216 166 61 216 98 อุบลราชธานี    นครปฐม 63 48 56  

642 598 593 614 663 692 631 849 700 806 877 898 1199 881 975 858 740 680 621 595 562 679 535 372 437 437 383 243 278 329 119 104 210 162 302 246 228 166 111 167 มุกดาหาร    สมุทรสงคราม 37 72  

585 538 536 557 606 635 653 660 695 801 872 893 1194 876 970 853 735 675 616 590 557 524 478 315 445 445 326 238 357 404 207 192 165 125 245 189 136 172 54 75 88 อ านาจเจริญ    สมุทรสาคร 36  

577 533 528 463 448 464 415 425 460 566 634 649 933 635 729 611 494 434 381 377 322 319 409 174 106 106 351 161 46 97 205 298 234 274 361 419 508 238 349 447 320 324 หนองบวัล าภู           กรุงเทพฯ  
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อัตราค่าใช้จ่ายและการเบิกจ่ายในการรับตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร และคณะ 
 
มาตรฐานส าหรับวิธีการปฏิบัติ  หน้า4/ 6   ข้อ 56-59   
  มหาวิทยาลัย ก าหนดมีการการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงานเป็นประจ าทุกปีการศึกษา ประกอบด้วย  ระดับหลักสูตรในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม    
ระดับคณะและส านัก สถาบันในเดือนสิงหาคม  และระดับมหาวิทยาลัย ในเดือนกันยายน ของทุก ๆ  ปี  ในกระบวนการตรวจประเมินภายในระดับหน่วยงาน มี  3 
ช่วงเวลา ได้แก่  การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยม  การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม  และการด าเนินการภายหลังการตรวจเยี่ยม  โดยได้จัดท าเป็นมาตรฐานส าหรับ
วิธีการปฏิบัติงาน (Standard Operation  Procedure : SOP) และข้ันตอนการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการตรวจประเมินภายใน  (ชรินรัตน์  บุญมาก,2558)  กิจกรรม  
การตรวจประเมินภายใน ระดับหน่วยงาน  มีกระบวนงานเบิกจ่ายเงินประมาณในหมวดค่าตอบแทนวิทยากร  หมวดค่าใช้สอย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการได้แก่ 
น้ ามันเชื้อเพลิง  ทางด่วนพิเศษ ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าที่พัก   และค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง และอาหารเย็น)   และหมวดวัสดุ  ซ่ึงการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ  รายละเอียดและยกตัวอย่าง  ดังนี้ 
 สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559(ระหว่างวันที่  1-30 มิ.ย.- 1-7 ก.ค. 2560)  ภาพรวมโดยประมาณการ 
จ าแนกตามคณะดังตาราง    
งปม.โครงการตรวจประเมินภายใน 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  
2558  รหัส 201100540121 
 

ชื่อหน่วยงาน  

ครุศาสตร์    
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลย ี
มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มร.กพ.แม่สอด วิทยาการจัดการ รวมคชจ. 

(10 สาขาวิชา)  (10 สาขาวิชา) (10 สาขาวิชา)  (7 สาขาวิชา)  (6 สาขาวิชา)  (8 สาขาวิชา)   
 69,000 69,000 69,000 41,400 21,900 55,200 325,500 


 
14,000 14,000 14,000 8,400 8,400 11,200 70,000 

 
51,040 50,508 55,088 34,204 20,900 42,240 253,980 

 134,040 133,508 138,088 84,004 51,200 108,640 649,480 
 
 
 



98 
 

1. รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินภายใน  จ าแนกข้อมูลดังตารางต่อไปนี้   
  1.1  หมวดค่าตอบแทน (กง.2) 
   1) ระดับหลักสูตร   

ล าดับ  
ต าแหน่ง 

จ านวนเงิน (บาท) 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรภายใน หรือภายนอกหลักสูตร  

คนท่ี  1   ประธาน :  
  -หลักสูตรระดับ ป.ตร ี 
  -หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       -ป.โท 
       -ป.โทและป.เอก (ตรวจประเมิน 2หลักสตูร) 
       -ป.เอก 
       -ป.วิชาชีพครู 

 
ไม่เกิน 2,500 

 
ไม่เกิน3,500 /ท่าน 
ไม่เกิน 5,000 /ท่าน 
ไม่เกิน 4,000 บาท 
ไม่เกิน 3,000 บาท 

 

คนท่ี 2   กรรมการ  
  -หลักสูตรระดับ ป.ตร ี 
  -หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
       -ป.โท 
       -ป.โทและป.เอก (ตรวจประเมิน 2หลักสตูร) 
       -ป.เอก 
       -ป.วิชาชีพครู 

 
ไม่เกิน 2,000 

 
ไม่เกิน3,500 /ท่าน 
ไม่เกิน 5,000 /ท่าน 
ไม่เกิน 4,000 บาท 
ไม่เกิน 3,000 บาท 

 

คนท่ี 3   กรรมการ  
  -หลักสูตรระดับ ป.ตร ี 
  -หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
        -ป.โท 
       -ป.โทและป.เอก (ตรวจประเมิน 2หลักสตูร) 
       -ป.เอก 
       -ป.วิชาชีพครู 

 
ไม่เกิน2,000 

 
ไม่เกิน3,500 /ท่าน 
ไม่เกิน 5,000 /ท่าน 
ไม่เกิน 4,000 บาท 
ไม่เกิน 3,000 บาท 
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ล าดับ  
ต าแหน่ง 

จ านวนเงิน (บาท) 

บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคลากรภายใน หรือภายนอกหลักสูตร  

คนท่ี 4  เลขานุการ    
  -หลักสูตรระดับ ป.ตร ี 
  -หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
        -ป.โท 
       -ป.โทและป.เอก (ตรวจประเมิน 2หลักสตูร) 
       -ป.เอก 
       -ป.วิชาชีพครู 

 
- 
 
 
- 
 
 

 
ไม่เกิน 400 

 
ไม่เกิน 1,000 /ท่าน 
ไม่เกิน 1,000 /ท่าน 
ไม่เกิน 1,000 บาท 
ไม่เกิน 400 บาท 

 

   หมายเหตุ :   1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เบิกจ่ายงบประมาณของส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
     2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ป.โทและป.เอก) เบิกจ่ายงบประมาณของบัณฑิตวิทยาลัย 
     3. หลักสูตรป.วิชาชีพครู เบิกจ่ายงบประมาณของคณะครุศาสตร์ 
 

2)  ระดับคณะ 
ล าดับ ต าแหน่ง จ านวนเงิน (บาท) 

  บุคลากร (ภายนอก
มหาวิทยาลัย) 

บุคลากรภายนอกคณะ สังกัด
มหาวิทยาลัย   ราชภัฏก าแพงเพชร 

บุคลากรที่สังกัดในคณะที่
รับการประเมิน 

คนท่ี 1    ประธาน   5,000   
คนท่ี 2   กรรมการ   5,000   

คนท่ี 3   กรรมการ    5,000   
คนท่ี 4 กรรมการ     1,000  
คนท่ี  5  เลขานุการ      500 
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3)  ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย  (ค่าตอบแทน ชั่วโมงละ 100 บาท)     
 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวนเงิน (บาท) 
บุคลากร (ภายนอกหาวิทยาลัย) บุคลากร (ภายในมหาวิทยาลัย) 

คนท่ี  1   ประธาน   - 300 
คนท่ี  2  กรรมการ   - 300 
คนท่ี  3  กรรมการ    - 300 
คนท่ี  4 กรรมการ    - 300 
คนท่ี  5  เลขานุการ    - 150 

 
4) ระดับมหาวิทยาลัย 

ล าดับ ต าแหน่ง จ านวนเงิน (บาท) 
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย บุคลากรภายในคณะหรือบุคลากรของส านัก 

สถาบัน 
คนท่ี  1   ประธาน   5,000+7,000 ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยงบประมาณ

เพิ่มเตมิ  เนื่องจากเป็นผู้ประเมินที่มีความ
เชี่ยวชาญ 

คนท่ี 2  กรรมการ   5,000+5000 

คนท่ี 3  กรรมการ    5,000+5000 

คนท่ี 4 กรรมการ    5,000+5000 

คนท่ี  5  กรรมการ    5,000+5000 

คนที 6-10 เลขานุการ (5 คน) เป็นบุคลากรของ
ส านักประกันคุณภาพการศึกษา หรือ
ที่เห็นมีความเหมาะสม 

- - 
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   1.2  หมวดค่าใช้สอย (กง.2 ค่าใช้สอย)  มี 2 ประเภท  ประกอบด้วย   

       1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ค่าน้ ามัน  
เชื้อเพลิง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าทางด่วนพิเศษ (ถ้ามี)  ค่าเครื่องบิน (ถ้ามี) การค านวณพิจารณาข้อมูลจากตารางดังต่อไปนี้ 

   1.1)  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง   
รายการ การเดินทางจากต้นทาง-ปลายทาง จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

กรณี  ใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยและคณะ ก าแพงเพชร-พิษณุโลก (4 เที่ยว) 2,000 โดยประมาณ -เบิกจ่ายจริงตามบิลน้ ามัน
เชื้อเพลิง 
 

ก าแพงเพชร-นครสวรรค์ (4 เที่ยว) 2,000 โดยประมาณ 
ก าแพงเพชร-ล าปาง  (4 เที่ยว) 3,300 โดยประมาณ 
ก าแพงเพชร-เพชรบูรณ์ (4 เที่ยว) 3,600 โดยประมาณ 
ก าแพงเพชร-อุตรดิตถ์ (4 เที่ยว) 3,600 โดยประมาณ 
ก าแพงเพชร-แม่สอด (4 เที่ยว) 2,700 โดยประมาณ 
-ค่าทางด่วนพิเศษ (ถ้ามี) ตามจริง  
-ค่าตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี) ตามจริง  

 

รายการ การเดินทาง 
-จากต้นทาง-ปลายทาง (เที่ยวไปรับ) 
-จากต้นทาง-ปลายทาง (เที่ยวไปรับ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
-ยานพาหนะส่วนตัวผู้ท าเร่ืองไปรับ-ส่งคณะกรรมการ (เนื่องจากยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยหรือคณะมีบุคลากรใช้เป็นยานพาหนะในการไปราชการ) 

-ยานพาหนะส่วนตัวของคณะกรรมการ 

กรณี  
ใช้ยานพาหนะส่วนตัว 
ต้องท าบันทึกขอ
อนุญาตใช้รถสวนตัว 
  
   
 
 

-ก าแพงเพชร-พิษณุโลก  
-พิษณุโลก-ก าแพงเพชร 

-103 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 824 บาท 
-103 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 824 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,648  บาท 

103 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท 
รวมเป็นเงิน 824 บาท 

-ก าแพงเพชร-นครสวรรค์  
-นครสวรรค-์ก าแพงเพชร 

-117 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 936 บาท 
-117 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 936 บาท 
รวมเป็นเงิน 1,872 บาท 

-117 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท 
รวมเป็นเงิน 936 บาท 

ก าแพงเพชร-ล าปาง  
ล าปาง-ก าแพงเพชร 

-241 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 1,928 บาท 
-241 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 1,928 บาท 

-241 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท 
เป็นเงิน 1,928 บาท 
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รายการ การเดินทาง 

-จากต้นทาง-ปลายทาง (เที่ยวไปรับ) 
-จากต้นทาง-ปลายทาง (เที่ยวไปรับ) 

จ านวนเงิน (บาท) 
-ยานพาหนะส่วนตัวผู้ท าเร่ืองไปรับ-ส่งคณะกรรมการ (เนื่องจากยานพาหนะ
มหาวิทยาลัยหรือคณะมีบุคลากรใช้เป็นยานพาหนะในการไปราชการ) 

-ยานพาหนะส่วนตัวของคณะกรรมการ 

รวมเป็นเงิน 3,856 บาท 
 ก าแพงเพชร-เพชรบูรณ์  

เพชรบูรณ-์ก าแพงเพชร 
-273 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 2,184 บาท 
-273 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  เป็นเงิน 2,184 บาท 
รวมเป็นเงิน 4,368 บาท 

-273 ก.ม.x 2 เที่ยว x 4 บาท  
รวมเป็นเงิน 2,184 บาท 

ก าแพงเพชร-อุตรดิตถ์  
อุตรดิตถ-์ก าแพงเพชร 

-177 ก.ม. X 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน  1,416 บาท 
-177 ก.ม. X 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน  1,416 บาท 
รวมเป็นเงิน 2,832 บาท 

-177 ก.ม. X 2 เที่ยว x 4 บาท 
รวมเป็นเงิน  1,416 บาท 

ก าแพงเพชร-แม่สอด 
แม่สอด-ก าแพงเพชร 

-150 ก.ม. x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
-150 ก.ม. x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 1,200 บาท 
รวมเป็นเงิน  2,400 บาท 

-150 กม. X 2 เที่ยว x 4 บาท   
รวมเป็นเงิน 1,200 บาท 

ก าแพงเพชร-กทม. 
กทม.-ก าแพงเพชร 

-358 ก.ม. x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 2,864 บาท 
-358 ก.ม. x 2 เที่ยว x 4 บาท เป็นเงิน 2,864 บาท 
รวมเป็นเงิน  5,728 บาท 

-358 ก.ม. x 2 เที่ยว x 4 บาท  
รวมเป็นเงิน 2,864 บาท 
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1.2) ค่าท่ีพัก 

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ค่าที่พักคณะกรรมการ (วิทยากร) ไม่เกิน 1,000 บาท/คืน 1,000 บาท ส าหรับคณะกรรมการที่เดินทางมาไกล อาจพัก 2 คืน 
1. ค่าที่พักพนักงานขับรถ   กรณี  รับ-ส่ง
คณะกรรมการต่างจังหวัด เช่น จ.ล าปาง   
จ.อุตรดิตถ์  จ.เพชรบูรณ์  เหมาจ่าย 
2. ค่าที่พักส าหรับบุคลากรที่เดินทางไปรบั-
ส่งคณะกรรมการ   
 

เหมาจ่าย 
 
 
-พักคู่ 850 บาท   
-พักเดี่ยว ไม่เกิน 1,000 บาท/คืน 
หมายเหตุ การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ  
หมายถึง  การเดินทางไปปฏิบัติราชการด้วยกัน
ตั้งแต่  2 คน ขึ้นไป  โดยไปในเนื้องานเดียวกัน  
ณ  สถานที่ปฏิบัติราชการเดียวกัน  การเบิก
ค่าท่ีพักต้องเลือกเบิกค่าเช่าที่พักในลักษณะ
เดียวกันทั้งคณะ 

400 บาท  

    

1.3)  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

รายการ รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 
ค่าเบี้ยเลี้ยงบุคลากรรับ-ส่งคณะกรรมการ (วิทยากร) 240 บาท /วัน (12 

ชั่วโมงข้ึนไป) 
240 บาท ไม่ควรมีชื่อซ้ าและเบิกค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง หรืออาหารเย็น

ในวันรับตรวจประเมินภายใน 
เบี้ยเลี้ยงส าหรับพนักงานขับรถ 240 บาท /วัน (12 

ชั่วโมงข้ึนไป) 
240 บาท  

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ : จ านวนชั่วโมงการเดินทางไม่ถึง 6 ชั่วโมงไม่สามารถเบิกได้  (6 ชั่วโมงข้ึนไป  ไม่เกิน 12 ชั่วโมง) 
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 2)  ค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่าง  อาหารกลางวัน  และอาหารเย็น รายละเอียดดังนี้ 

2.1)  ระดับหลักสูตร 
  2.1.1)  ค่าอาหารว่าง 30 บาท/มื้อ  x  10  คน  x 2 มื้อ      เป็นเงิน  600 บาท 
  2.1.2)  ค่าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น  80 บาท /มื้อ x 1 มื้อ      เป็นเงิน  800 บาท 
   รวมเป็นเงิน   1,400  บาท  (หนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 
 2.2)  ระดับคณะ 
  2.1.1)  ค่าอาหารว่าง 30 บาท/มื้อ  x  30  คน  x 2 มื้อ       เป็นเงิน  1,800 บาท 
  2.1.2)  ค่าอาหารกลางวันหรืออาหารเย็น  80 บาท /มื้อ x 30 คน x 1 มื้อ    เป็นเงิน  2,400 บาท 
   รวมเป็นเงิน   4,200  บาท  (สี่พันสองร้อยบาทถ้วน) 
 2.3)  ระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิตวิทยาลัย 

2.3.1)  ค่าอาหารว่าง 30 บาท/มื้อ  x  (เบิกตามจริงไม่เกิน 10  คน)  x 1 มื้อ       เป็นเงิน  300 บาท 
  2.3.2)  ค่าอาหารเย็น 80 บาท /มื้อ x  (เบิกตามจริงไม่เกิน 10 คน)  x 1 มื้อ        เป็นเงิน  800 บาท 
   รวมเป็นเงิน  1,100  บาท  (หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  

2.4)  ระดับมหาวิทยาลัย 
2.4.1)  ค่าอาหารว่าง 30 บาท/มื้อ  x  60  คน  x 4 มื้อ           เป็นเงิน  7,200  บาท 
2.4.2)  ค่าอาหารกลางวัน 80 บาท /มื้อ x 60  คน x 2  มื้อ       เป็นเงิน  9,600 บาท 

  2.4.3)  ค่าอาหารเย็น  80 บาท /มื้อ x 60 คน x 1 มื้อ             เป็นเงิน 1,800 บาท 
   รวมเป็นเงิน  18,600  บาท  (หนึ่งหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  

  1.4  หมวดค่าวัสดุ (กง.1) 
   -จัดซื้อจัดจ้าง ค่าถ่ายเอกสารรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ คณะละ 3,000 บาท โดยจัดท าใบเสนอซื้อจ้าง มาที่ส านักประกันคุณภาพ
การศึกษา  และส านักประกันคุณภาพการศึกษาด าเนินการต่อไป 
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2. เตรียมเอกสารเบิก-จ่ายงปม.ในการตรวจประเมินภายในให้คณะกรรมการลงนาม  ได้แก่  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน หรือ
เย็นและค่าใช้จ่ายในการไปราชการ   

 
การด าเนินการหลังการตรวจประเมิน 
   เอกสารแนบการเบิกค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนวิทยากร 

 
 

กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

1. ใบขออนุมัติเบิกเงิน กง. 2 และใบงบหน้าใบส าคัญ
เบิกเงิน (พิมพ์จากระบบ)   

x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) หรือบุคลากร
ของส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและใช้
งบประมาณ 

 -อาจารย์ประจ า
หลักสตูร (กรณี 
ด าเนินการก่อน
หรือหลังหลักสตูร
อื่น ๆ) 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) หรือบุคลากร
ของส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

 
 
 

3. โครงการ กิจกรรม/ก าหนดการ  ที่ได้รับอนุมัติ x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) หรือบุคลากร
ของส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 

4. เตรียมเอกสารการเบิก-จ่ายเงินค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ (ส าหรับคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในระดับส านัก สถาบัน และบัณฑิต
วิทยาลัย (ถ้ามี) 

x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
(ถ้ามี) 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา) หรือบุคลากร
ของส านักประกันคณุภาพ
การศึกษา 

5.หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
(ถ้ามี) 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

6.ใบส าคัญรับเงิน พร้อมลงลายมือ จ านวน 1 ฉบับ   -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า

   -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

หลักสตูร  หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

7. ส าเนาบัตรประชาชน หรือส าเนาใบขับขี่ของ
คณะกรรมการ  พร้อมรับรองส าเนา  จ านวน 1 ฉบับ 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

   -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25.. 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 
 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
(ถ้ามี) 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

9. โครงการ กิจกรรม/ก าหนดการ  ที่ได้รับอนุมัติ x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ
บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

ประกันคณุภาพการศึกษา 
10. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม  -เลขานุการในการ

ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

11. ส าเนาใบยืมเงิน 1 ฉบับ  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ  

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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 หมวดค่าใช้สอย 
    เอกสารแนบการเบิกค่าใช้จ่ายในทางเดินทางไปราชการ  (กรรมการภายนอกมหาวิทยาลัย)    
 

 
 

กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

1.ใบขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอยไปราชการ แบบกง. 3 
และใบงบหน้าใบส าคัญเบิกเงิน (พิมพ์จากระบบ)   

x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

2.รายงานการเดินทาง (แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8707) 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-ตัวแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

3.กรณีใช้รถยนต์ส่วนตัวไปราชการ กรอกรายละเอียด
จ่าย  ระยะทางในใบรับรองแทนใบเสร็จ (พร้อมรายมือ
ชื่อ) 
4.กรณีเดินทางไปราชการโดยรถโดยสาร กรอก
รายละเอียดรายจ่าย ในใบรับรองแทนใบเสร็จ (พร้อม
รายมือชื่อ) 
5.ใบเสร็จรับ และ/หรือ ใบแจ้งค่าที่พัก (Folio) โดย
ออกใบเสร็จรับเงินในนามชื่อผู้พัก  ที่อยู่  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร  ต.นครชุม อ.เมือง จ า.ก าแพงเพชร 



110 
 

 
 

กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

  5.1 กรณีพักห้องคู่  จะต้องมีชื่อผู้พักในใบเสร็จรับเงิน  
และ  /หรือ ใบแจ้งค่าท่ีพัก (Folio) ทั้งสองราย 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

6. ใบเสร็จรับเงินค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ออกใบเสร็จใน
นามมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ต.นครชุม  
อ.เมือง จ า.ก าแพงเพชร   ลงหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
   6.1 กรณีมีค่าทางด่วน  ต้องแนบใบเสร็จค่าทางด่วน    

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 
 
 
 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

7.หนังสือเชิญคณะกรรมการตรวจประเมิน  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

8. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25.. 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 
 
 
 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

9. โครงการ กิจกรรม/ก าหนดการ  ที่ได้รับอนุมัติ x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

10. บันทึกขออนุญาตจัดกิจกรรม  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

11.ส าเนาขออนุญาตไปราชการที่ได้รับการอนุมัติ
เรียบร้อยแล้ว  1 ฉบับ 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

  การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

      

12. ค าสั่ง/หนังสือให้ไปราชการ (ถ้ามี)  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 

13. บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการโดยใช้รถยนต์
ส่วนตัว 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 
 

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ  (ถ้ามี) 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

14. ส าเนาใบยืมเงิน 1 ฉบับ  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ  

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพการศึกษา 
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  เอกสารแนบการเบิกค่าใช้จ่ายค่าอาหารว่าง อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น (กง.2 ค่าใช้สอย) 

 
 

กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

1. ใบขออนุมัติเบิกเงิน กง. 2 และใบงบหน้าใบส าคัญ
เบิกเงิน (พิมพ์จากระบบ)   

x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

2. บันทึกข้อความขออนุญาตจัดกิจกรรมและใช้
งบประมาณ 

 -อาจารย์ประจ า
หลักสตูร (กรณี 
ด าเนินการก่อน
หรือหลังหลักสตูร
อื่น ๆ) 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป (ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ 
 
 
 
 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) (ถ้ามี) 
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) หรือ
บุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

3. โครงการ กิจกรรม/ก าหนดการ  ที่ได้รับอนุมัติ x - x - x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) หรือ
บุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

4. ใบส าคัญรับเงิน ค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม   
จ านวน 1 ฉบับ   

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-ตัวแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

5.ส าเนาบัตรประชาชน ของผู้รับจ้างท าอาหารว่าง  
อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น พร้อมรับรองส าเนา  
จ านวน 1 ฉบับ   

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-ตัวแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

6.รายชื่อพร้อมลายมือชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจ
ประเมินภายใน  ครบตามจ านวนคนที่เบิกค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-ตัวแทนอาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
 

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
-หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

7. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25.. 

 -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน
ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ (ถ้ามี) 
 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ
คณะ   

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
(ถ้ามี) 

 -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 

8. ส าเนาใบยืมเงิน 1 ฉบับ  -เลขานุการในการ
ตรวจประเมิน 
-อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
-จนท.บริหารงาน
ทั่วไป(ปฏิบัติงาน

 -เลขานุการในการตรวจ
ประเมิน 
-อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
-จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ระดับ

x -  -จนท.บริหารงานท่ัวไป
(ปฏิบัติงานประกัน
คุณภาพการศึกษา)  
หรือบุคลากรของส านัก
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 
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กิจกรรม 

หน่วยรับตรวจ/และผู้ด าเนินการ  (หมายเหตุ  x = ไม่ต้องด าเนินการ ,= ด าเนินการ) 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

ระดับมหาวิทยาลัย 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
  ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

กา
รด

 าเน
ินก

าร
 ผู้ด าเนินการ 

ประกันคณุภาพ
การศึกษา) ระดบั
คณะ  

คณะ   
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ล ำดับ 14  บันทึกข้อควำมขออนุญำตใช้รถส่วนตัวไปรำชกำร (ถ้ำมี) 
 
 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   หลักสูตร ..................... คณะ ......................................  

ที ่     วันที่   ...   มิถุนำยน  25.... 

เรื่อง   ขออนุญำตใช้รถส่วนตัวไปรำชกำร   

เรียน   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
ด้วย  หลักสูตร .....................   คณะ ..........................    ก ำหนดรับตรวจประเมินคุณภำพ 

กำรศึกษำภำยใน   ประจ ำปีกำรศึกษำ  25...  ระดับหลักสูตร  ในวันที่  .....-... มิถุนำยน  25... โดยมี
คณะกรรมกำรตรวจประเมินจำกคณะ.............มหำวิทยำลัย  .......................และคณะ ......................
มหำวิทยำลัย .........................   ทั้งนี้เนื่องจำกยำนพำหนะประจ ำคณะมีบุคลำกรใช้เป็นยำนพำหนะในกำรไป
รำชกำรต่ำงจังหวัด    

ในกำรนี้  จึงขออนุญำตใช้รถส่วนตัว ทะเบียน .........................โดยมีนำงสำว/นำย ..............  
เป็นผู้ขับ  เดินทำงไปรับ –ส่ง  คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ณ ...ระบุหน่วยงำน และจังหวัดที่
ไป ....................... มีค่ำใช้จ่ำยเป็นค่ำน้ ำมันเชื้อเพลง จ ำนวน  ................บำท  และค่ำเบี้ยเลี้ยง                
จ ำนวน ......................บำท   รวมเป็นเงิน  .......................บำท (.......................................) โดยใช้งบประมำณ
โครงกำรประเมินภำยใน  ระดับหลักสูตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2559 รหัส 201006030121 (รหัสปัจจุบัน- 
กรุณำลบข้อควำมนี้ด้วย)  ของส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ   
 
 

                  (นำงสำว/นำง/นำย................................) 
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร .................../ผู้ได้รับมอบหมำย 

 
 
หมายเหตุ     กรณีใช้รถส่วนตัวของบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ต้องใช้บิลน้ ำมัน แนบท้ำยใบเบิกค่ำใช้จ่ำย
ในกำรเดินทำงไปรำชกำร  
  กรณีใช้รถส่วนตัวของผู้ประเมิน  ไม่ต้องแนบบิลน้ ำมัน  แต่เขียนรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยใน
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน หน้ำที่ 2  ของชุดใบเบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร   
 



120 
เลขอ้างอิง ๖๐I๐๐๐๔๓ 

 
 

 
เรื่อง     ขออนุญาตไปราชการ 
เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เลขที่ 2222. 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา 13:07. 

   ด้วย  ข้าพเจ้า นางสาวภาเกล้า  ภูมิใหญ่ และ/คณะ                         -                                           . มีความจ าเป็นจะต้องไป
ราชการ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก   เพื่อ รับและส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  หลักสูตรเคมี  คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ..หรือ คณะ (ระบุ / ข้อความใดไม่ใช้กรุณาลบออก)  จึงขออนุญาตไปราชการมีก าหนด ๑ วัน  ตั้งแต่วันที่  ๑ มิถุนายน 
๒๕๖๐ , ๑ มิถุนายน  ๒๕๖๐ และขออนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๒๗๑๖              ..  โดยมี นายชัยพร  กุลฉิม,. เป็นพนักงานขับรถยนต์
มหาวิทยาลัยฯ  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการใช้รถยนต์ 

 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ควรอนุมัติโดยใช้งบ ขอแสดงความนับถือ 
 
( ) บ.กศ. รหสักิจกรรม..... ผู้อ านวยการส านัก จะเป็นผู้ระบุรหสั .................. 
( ) กศ.บป. รหัสกิจกรรม........................................... 
( ) บัณฑิตศึกษา รหัสกิจกรรม........................................... 
( ) งปม.งาน / โครงการ.........ผู้อ านวยการส านัก จะเป็นผู้ระบุรหัส 
...................รหัสกิจกรรม..................... 
( ) งบอ่ืน  รหัสกิจกรรม........................................... 

 
(นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ)่ 

ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของหน่วยงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ่ายครั้งนี ้๓,๓๖๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 

 

ลงช่ือ……………….…....…………………….    
(                                                ) 

     /          /       . 
                คณบด/ีผอ.ส านักฯ/ผอ.สถาบันฯ 
                    ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ 

ลงช่ือ ........................................ 
(                                           ) 

     /          /       . 
         คณบด/ีผอ.ส านักฯ/ผอ.สถาบันฯ 

 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เพื่อโปรดพิจารณา 
           ………………………………………………...      
           ………………………………………………...  

 
 
……………………………..…………………. 
……………………………..………………… 

 
 

(                                        ) 
(                                        ) 

        /             /           . 
                    หัวหน้างานธุรการ 
 

          ………………………………………………...      
          ………………………………………………...      
                    รองอธิการบดี 

        /             /           . 
         ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

………….………………….………………… 
………….………………….………………… 
            อธิการบดี 
 

 หมายเหตุ       ๑. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทาง หรือใช้รถยนต์มหาวิทยาลยัฯ เสนอผ่านผู้รับผิดชอบแต่ละแผนการด้วย 

 ๒. กรณีมีงานสอนหรืองานพิเศษให้แนบใบมอบงานด้วย 

ล าดับ 15   ขออนุญาตไปราชการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับหลักสูตร   
      1)  กง.3  ชุดท่ี 1  (รถมหาวทิยาลยั) 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 

ไปราชการ สนามบนิพิษณุโลก  พิษณุโลก  รับและส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ชื่อ - สกุล 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ประเภท 
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ/ค่าลงทะเบียน 

จ านวนเงิน รวมเงิน อัตรา 
วันละ 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
เงิน 

อัตรา 
วันละ 

จ านวน 
เงิน 

รายการ 

๑. นางสาวภาเกล้า  ภูมิใหญ่ ๑๒๐ ๑ ๑๒๐ - ๐ ๐ น้ ามันเชื้อเพลิง ๒,๐๐๐ ๒,๑๒๐ 

๒. นายชัยพร  กุลฉิม ๑๒๐ ๑ ๑๒๐ - ๐ ๐   ๑๒๐ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
       ยอดยกไปหรือรวมเงิน  ๒,๒๔๐ 

         คณบดี /ผอ.ส านัก / ผอ.สถาบัน   ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ  
 (                                                ) 

 
 คณบด/ีผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน 
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เลขอ้างอิง ๖๐I๐๐๐๔๓ 

 
 

 
เรื่อง     ขออนุญาตไปราชการ 
เรียน     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เลขที่ 2222. 
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
เวลา 13:07. 

   ด้วย  ข้าพเจ้า นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธ์ิ และ/คณะ                         -                                           . มีความจ าเป็นจะต้อง
ไปราชการ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัด พิษณุโลก   เพื่อ รับและส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  วิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...หรือ คณะ (ระบุ / ข้อความใดไม่ใช้กรุณาลบออก)  จึงขออนุญาตไปราชการมีก าหนด ๑ วัน  ตั้งแต่วันท่ี  
3 กรกฎาคม ๒๕๖๐ , 3 กรฎาคม  ๒๕๖๐ และขออนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน กจ. xxxx       ..  โดยมี ……-…………. เป็นพนักงานขับรถยนต์
มหาวิทยาลัยฯ  โดยข้าพเจ้าเป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบในการใช้รถยนต์ 

 

        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 
 

ควรอนุมัติโดยใช้งบ ขอแสดงความนับถือ 
 
( ) บ.กศ. รหสักิจกรรม..... ผู้อ านวยการส านัก จะเป็นผู้อนุมัตริหัส .................. 
( ) กศ.บป. รหัสกิจกรรม........................................... 
( ) บัณฑิตศึกษา รหัสกิจกรรม........................................... 
( ) งปม.งาน / โครงการ....ผู้อ านวยการส านัก จะเป็นผู้อนุมัติรหัส ......รหัส
กิจกรรม......... 
( ) งบอ่ืน  รหัสกิจกรรม........................................... 

 
(นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธ์ิ ) 
ต าแหน่ง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ของหน่วยงาน กลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา 
จ่ายครั้งนี ้๓,๓๖๐ บาท  คงเหลือ ๐ บาท 

 

ลงช่ือ……………….…....…………………….    
(                                                ) 

     /          /       . 
                คณบด/ีผอ.ส านักฯ/ผอ.สถาบันฯ 
                    ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ 

ลงช่ือ ........................................ 
(                                           ) 

     /          /       . 
         คณบด/ีผอ.ส านักฯ/ผอ.สถาบันฯ 

 เรียน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 เพื่อโปรดพิจารณา 
           ………………………………………………...      
           ………………………………………………...  

 
 
……………………………..…………………. 
……………………………..………………… 

 
 

(                                        ) 
(                                        ) 

        /             /           . 
                    หัวหน้างานธุรการ 
 

          ………………………………………………...      
          ………………………………………………...      
                    รองอธิการบดี 

        /             /           . 
         ผู้อ านวยการกองกลาง 

 

………….………………….………………… 
………….………………….………………… 
            อธิการบดี 
 

 หมายเหตุ       ๑. กรณีเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงพาหนะเดินทาง หรือใช้รถยนต์มหาวิทยาลยัฯ เสนอผ่านผู้รับผิดชอบแต่ละแผนการด้วย 

 ๒. กรณีมีงานสอนหรืองานพิเศษให้แนบใบมอบงานด้วย 

ล าดับ  15   ขออนุญาตไปราชการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน ระดับหลักสูตร   
      1)  กง.3  ชุดท่ี 2  รถส่วนตวั : (อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร) 

ใบขออนุญาตไปราชการ 
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ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของ นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก 

ไปราชการ สนามบนิพิษณุโลก  พิษณุโลก  รับและส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ชื่อ - สกุล 
ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 

ประเภท 
ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ/ค่าลงทะเบียน 

จ านวนเงิน รวมเงิน อัตรา 
วันละ 

จ านวน 
วัน 

จ านวน 
เงิน 

อัตรา 
วันละ 

จ านวน 
เงิน 

รายการ 

๑. นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธิ ์ ๑๒๐ ๑ ๑๒๐ - ๐ ๐ 
น้ ามันเชื้อเพลิงจาก จ.ก าแพงเพชร-
จ.พิษณุโลก จ านวน 103 ก.ม. x 4 
เท่ียว x 4 บาท 

๑,๖๔๘ ๑,๗๖๘ 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
       ยอดยกไปหรือรวมเงิน  ๑,๗๖๘ 

         คณบดี /ผอ.ส านัก / ผอ.สถาบัน   ผู้ควบคุมดูแลงบประมาณ  
 (                                                ) 

 
 คณบด/ีผอ.ส านัก/ผอ.สถาบัน 
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ล ำดับ 20  บันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตร     

 1)  รำยหลักสูตร 
 

 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่     วันที่ ... พฤษภำคม  2560 

เรื่อง   ขออนุญำตจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับ
หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560   

เรียน   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ด้วย  หลักสูตร  .................................คณะ ....................................................   ก ำหนดรับ 
กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 25........ในวันที่  ..... มิถุนำยน  
2560   โดยผู้ประเมินคุณภำพภำยในที่ขึ้นบัญชีของสกอ.หรือมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ   

ในกำรนี้  จึงขออนุญำตจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณโครงกำรประเมินภำยใน  ระดับ
หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 รหัส 201006030121 (รหัสปัจจุบัน- กรุณำลบข้อควำมนี้ด้วย)  ของ
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนคณะกรรมตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรับ-ส่งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพำยใน  และอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน  
รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น .................. บำท (.................................................. ) รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดัง
เอกสำรแนบท้ำย  (ตัวอย่ำงของหลักสูตร สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  และขออนุมัติจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณ 
 
 

                       (อำจำรย์...................................) 
   หลักสูตร ......................................  

    คณะ..................................................... 
 

 ควำมเห็นผู้บริหำรระดับหน่วยงำน          
   ............................................................... 
 ............................................................ 

 
         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ล ำดับ 20  บันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับ
หลักสูตร     

 2)  ภำพรวมหลักสูตร 
 
ส่วนราชการ   ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

ที ่     วันที่ ... พฤษภำคม  2560 

เรื่อง   ขออนุญำตจัดกิจกรรมและขออนุมัติใช้งบประมำณในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับ
หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2560   

เรียน   อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
ด้วย  คณะ .................................. ก ำหนดรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับ 

หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ 25........ในระหว่ำงวันที่  .........-....... มิถุนำยน  25....   โดยผู้ประเมินคุณภำพ
ภำยในที่ข้ึนบัญชีของสกอ.หรือมีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

ในกำรนี้  จึงขออนุญำตจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณโครงกำรตรวจประเมินภำยใน  ระดับ
หลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559  รหัส 201006030121 (รหัสปัจจุบัน- กรุณำลบข้อควำมนี้ด้วย)  ของ
ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรตอบแทนคณะกรรมตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  
ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงรับ-ส่งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพำยใน  และอำหำรว่ำง อำหำรกลำงวัน  
รวมจ ำนวนเงินทั้งสิ้น .................. บำท (.................................................. ) รำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยดัง
เอกสำรแนบท้ำย  (ตัวอย่ำงของหลักสูตร สังกัดคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี) 
 
 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำ  และขออนุมัติจัดกิจกรรมและใช้งบประมำณ 
 
 

                  (นำงสำว/นำง/นำย................................) 
เจ้ำหน้ำทีป่ระกันคุณภำพกำรศึกษำ/ ผู้ได้รับมอบหมำย 

 
ควำมเห็นผู้บริหำรระดับหน่วยงำน          

   ............................................................... 
 ............................................................ 

 
 
         (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดร.ขวัญดำว  แจ่มแจ้ง) 
       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
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ล ำดับ  35 จัดท ำค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน 
 

ระดบัหลกัสตูร 

   
 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที่ ๗๐๕ /๒๕๖๐ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับหลักสูตร 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๙  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

…………………………………………… 
 ตำมประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ก ำหนดให้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย  โดย
คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตำมหลักเกณฑ์ที่สกอ.และมหำวิทยำลัยก ำหนด  และรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพของหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นสุดปี
กำรศึกษำนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   จึง
แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๑)  โดย
ให้มีกำรปฏิบัติดังนี้ 

  ๑.  คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศกึษำภำยในระดับหลกัสูตรให้เป็นไปตำมกระบวนกำรอย่ำงครบถว้น 
(เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง  ๒ ก ำหนดกำร)  

  ๒.  คณะกรรมกำรให้ผลกำรประเมินเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพรำยองค์ประกอบ ประกอบด้วย จุดแข็ง /แนวทำงเสริม  
จุดแข็ง   โอกำสในกำรพฒันำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง และกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม ในระดับหลักสูตร 

  ๓.   คณะกรรมกำรสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในและข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำของหลักสูตรด้วยวำจำและ
เป็นลำยลักษณ์อักษร 

  ๔.  เลขำนุกำร ประสำนคณะกรรมกำร  จัดเตรียมเอกสำรที่เกี่ยวข้องส ำหรับคณะกรรมกำร  อ ำนวยควำมสะดวกในกำร
รับตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับทุกสูตร  และอื่น ๆ  ตำมควำมเหมำะสม 

  ๕.  เลขำนุกำร รวบรวมและจัดท ำข้อมูลรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร โดยคณะกรรมน ำเสนอ
ต่อหน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๓)  แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ดำว์นโหลดได้ที่ http://lms.kpru.ac.th/ : คู่มือกำรปฏิบัติงำนเพื่อรองรับกำรตรวจประเมินภำยใน ระดับหลักสูตร คณะ ส ำนัก สถำบัน 
และมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 ๖.  ผู้ช่วยเลขำนุกำร  ติดตำมและอ ำนวยควำมสะดวก ในกำรรับตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร  อำทิ กำร
ประสำนกำรเดินทำงของคณะกรรมกำร  ที่พักส ำหรับวิทยำกร  กำรค ำนวณค่ำใช้จ่ำยในกิจกรรม  กำรบันทึกขออนุญำตจัดกิจกรรม  
เตรียมเอกสำรเบิก-จ่ำยในรับตรวจประเมินคุณภำพ และอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๙  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

                                                            
รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
http://lms.kpru.ac.th/course/view.php?id=446
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ภายใน (เอกสารแนบท้ายค าสั่ง ๑)   
 

รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ประกอบด้วย 

 
1. หลักสูตรนิติศาสตร์   ได้แก ่
 

วัน เดือน ปี 
ที่รับการตรวจประเมิน 

ชื่อ-สกลุ 
 

 
ต าแหน่ง 

9 มิถุนายน  2560 1.ช่ือ-สกุล  : อาจารย์ยิ่งศักดิ์  เพชรนิล 
ต าแหน่ง :  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม และ
ประกันคณุภาพ 
สังกัด :   ส านักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  09-5365-0138 
Email : arjan.kai@hotmail.com 

  
ประธาน  

2. ช่ือ-สกุล :  อาจารย์เครือวลัย ์อินทรสุข 
ต าแหน่ง :   รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร/์อาจารย์ประจ า
หลักสตูรนิตศิาสตร ์
สังกัด :  มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบูรณ ์
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-6939-7763  
Email :  banana-nongpop@hotmail.com 

  
กรรมการ   

3. ช่ือ-สกุล :  อาจารย์พิมล เกษมเสาวภาคย ์
ต าแหน่ง :   รองคณบดีฝา่ยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
สังกัด :  มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม    
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9553-5840 
Email : phimol_psru@hotmail.com 

 
กรรมการ 

4. ช่ือ-สกุล : อาจารย์จันทิมา ก้อนจันทร์เทศ 
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสตูรนิติศาสตร ์
สังกัด :   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-8281-2200, 097-194-2292  
Email : chantima.k3@gmail.com  

เลขานุการ 

5. ช่ือ-สกุล :  นางสาวขนิษฐา  ศิริรัตน ์
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรหิารงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับคณะ) 
สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09-0984-8497 
Email : sirirat.nian@gmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 

 

 

mailto:banana-nongpop@hotmail.com
mailto:chantima.k3@gmail.com
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2.  หลักสูตรภาษาอังกฤษ  ได้แก ่
วัน เดือน ปี 

ที่รับการตรวจประเมิน 
ชื่อ-สกลุ 

 
 

ต าแหน่ง 

 
10  มิถุนายน  2560 

 

1. ช่ือ-สกุล  : ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สดุสรวง ยุทธนา 
ต าแหน่ง :  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ   
สังกัด :   คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ :  08-3216-6800 
Email : sudsuang@gmail.com 

  
ประธาน  

2. ช่ือ-สกุล :  อาจารย์ทิศากร  ไชยมงคล 
ต าแหน่ง :  รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
สังกัด : หลักสูตรสาขาวิชาภาษาองักฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06-3541-4965 
Email: thisakorn.c@psru.ac.ch 

  
กรรมการ   

3. ช่ือ-สกุล :  อาจารย์ปทมุพร บญุชุม 
ต าแหน่ง :   ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
สังกัด :  หลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม   
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-9641-5121 
Email :  aoyeng@hotmail.com 

 
กรรมการ 

4. ช่ือ-สกุล : อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ 
ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 086-913-7244 
Email : donut090@gmail.com 

เลขานุการ 

5. ช่ือ-สกุล : อาจารย์ประสิทธ์ิ  สทิธิดา 
ต าแหน่ง: อาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์แลสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-3622-9420 
Email : sittidadoy@hotmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 

6. ช่ือ-สกุล :  นางสาวขนิษฐา  ศิริรัตน ์
ต าแหน่ง : เจ้าหน้าที่บรหิารงานท่ัวไป (ปฏิบัติงานด้านประกันคณุภาพการศึกษา
ระดับคณะ) 
สังกัด: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่: 09-0984-8497 
Email : sirirat.nian@gmail.com 

ผู้ช่วยเลขานุการ 
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(เอกสารแนบท้ายค าสั่ง 2)   
 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  255๙ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
เวลา กิจกรรม 

 คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ศึกษารายละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ผ่านระบบ 
Che Qa Online  ผ่านรปูเลม่ SAR ล่วงหน้าก่อนการประเมิน 7 วัน 

วันก่อนวันตรวจ
ประเมิน 

12.00 น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ เข้าที่พัก ณ  ...... 

08.20-09.00 น.  คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ ประชุมเพื่อเตรียมการการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
ณ ... 

09.00 -09.30 น. กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน และแนะน าคณะผู้บริหาร และบุคลากร ระดับหลักสูตร 
โดยคณบดีคณบด/ีประธานหลักสตูร 

09.30-10.00 น.    คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายในกล่าวแนะน าคณะกรรมการ  พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนว
ทางการประเมินภายใน ระดับหลกัสูตร /หลักสูตรน าเสนอผลการด าเนินงานผ่านวิดีทัศน์ 

10.00-10.15  น.   รับประทานอาหารว่าง   
10.15-11.00 น. สัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย   

เวลา (น.) สัมภาษณ์ (กรรมการกลุ่ม 1) 
ณ ห้องประชุม.... 

สัมภาษณ์  (กรรมการกลุม่ 2) 
ณ ห้องประชุม.... 

10.15-
10.40 

ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน  ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน  ราชการ และ
รัฐวิสาหกิจ/ผู้ปกครอง 

10.40-
11.00 

ตัวแทนศิษย์เก่า/ตัวแทนนักศึกษา
ปัจจุบัน 

บุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ :  มีบัญชีรายชื่อ-นามสกุล โดยมีรายละเอียดข้อมลูผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป และมอบให้กับ
คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ฯ 

11.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ี  ตรวจเยี่ยมหน่วย
การเรยีนรู้ต่าง ๆ 

12.00-13.00  น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ  หน่วยงานท่ีด าเนินการรับตรวจประเมินภายใน  
13.00-14.30  น.   คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  ตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ผูร้ับผดิชอบตัวบ่งช้ี  ตรวจเยี่ยมหน่วย

การเรยีนรู้ต่าง ๆ (ต่อ) 
14.30.14.45 รับประทานอาหารว่าง   
14.45-15.30 น. -คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน ประชุมสรุปผลการประเมิน  
15.30-16.40 น. -คณะกรรมการตรวจประเมินคณุภาพภายใน  แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะด้วยวาจา 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ล ำดับ 36  จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก ขอควำมอนุเครำะห์บุคลำกรเป็นคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
 
 
 
 
ที ่ ศธ ๐๕๓๖/ ว 1857                     มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                                                        อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 
      ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง    ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นคณะกรรมการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

เรียน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  ๒๕60 โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด  อนึ่งด้วยเป็น
ที่ประจักษ์แก่สาธารณชนว่าบุคลากรในสังกัดของท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพื่อการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ  จึงขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากรในการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕59  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
มาท้ายหนังสือนี้   ทั้งนี้เบิก-จ่ายงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

 
 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 

     ขอแสดงความนับถือ 
                                                      

                    
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โทร.๐๕๕-๗๒๒๕๐๐ -๑๔๐๑ ,๐๘๖-๔๓๒-๖๖๑๘ 
โทรสำร ๐๕๕-๗๐๖๕๑๘  
ผู้จัดส่งหนังสือ :  น.ส.ชรินรัตน์  บุญมำก   
E-mail:  qakpru54@gmail.com 
ผู้ประสำนงำนรับตรวจประเมินคณุภำพภำยใน : นำงสำวขนิษฐำ ศริิรัตน ์
โทร. 094-9109586 , 090-9848497 
E-mail:  sirirat.nian@gmail.com 
 

mailto:qakpru54@gmail.com
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รายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2559 

 
ชื่อ-สกุล ตรวจประเมินหลักสูตร ต าแหน่ง วัน เดือน ปีท่ีตรวจ 

ดร.มุยรี  รัตนเสริมพงศ์ รัฐประศาสนศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรรมการ 16  มิถุนายน   ๒๕60 
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ล ำดับ 37 จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยนอก เรียนเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน (รำยบุคคลที่เป็น
บุคลำกรภำยนอกมหำวิทยำลัย) 
 
 
ที ่ ศธ ๐๕๓๖/ ว 1858                           มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
                                                                 อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 
      28  เมษายน  ๒๕๕9 
 
เรื่อง    ขอเชิญเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

เรียน    ดร.มยุรี  รัตนเสริมพงศ์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕9   จ านวน  ๑  ฉบับ 
           ๒. ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร    
ประจ าปีการศึกษา  ๒๕59             จ านวน  ๑  ฉบับ 

  ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร  ในระหว่างเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม  ๒๕๕๙  โดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา โดยผู้ทรงคุณวุฒิตามหลักเกณฑ์ที่สกอ.และมหาวิทยาลัยก าหนด  อนึ่งด้วยเป็นที่ประจักษ์แก่
สาธารณชนว่าบุคลากรในสังกัดของท่านมีความเชี่ยวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์เพ่ือการพัฒนาองค์กรได้เป็นอย่างดี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ  จึงขอเรียนเชิญท่านเป็นวิทยากรในการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕9  หลักสูตรหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์หลักสูตรรัฐประศาสน
ศาสตร์   คณะ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   ในวันที่ ต าแหน่ง ต าแหน่งกรรมการ   

ทั้งนี้เบิก-จ่ายงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
                   

                                                          
(รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 

ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โทร.๐๕๕-๗๒๒๕๐๐ -๑๔๐๑ ,๐๘๖-๔๓๒-๖๖๑๘ 
โทรสำร ๐๕๕-๗๐๖๕๑๘  
ผูจ้ัดส่งหนังสือ :  น.ส.ชรินรัตน์  บุญมำก   
E-mail:  qakpru54@gmail.com 
ผู้ประสำนงำนรับตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน : นำงสำวขนิษฐำ ศิริรัตน์ 
โทร. 094-9109586 , 090-9848497 
E-mail:  sirirat.nian@gmail.com 
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ชื่อ-สกุล ตรวจประเมินหลักสูตร ต ำแหน่ง วัน เดือน ปีท่ีตรวจ 
ดร.มุยรี  รัตนเสริมพงศ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรรมการ 16  มิถุนายน   ๒๕60 
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ล ำดับ 37 จัดท ำหนังสือรำชกำรภำยใน  เรียนเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน (รำยบุคคล
คนที่เป็นบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย) 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  โทร. 055-706555-1401/E-mail : qakpru54@gmail.com 

ที ่     วันที่  9  พฤษภำคม   2560 

เรื่อง   ขอเชิญเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร  
           ประจ ำปีกำรศึกษำ 255๙ 

เรียน    อำจำรย์จันทิมำ ก้อนจันทร์เทศ 
 

  ด้วย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร ก ำหนดให้มีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับหลักสูตร  ในระหว่ำงเดือนมิถุนำยน-กรกฎำคม  ๒๕๖๐  โดยด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตำมหลักเกณฑ์ที่สกอ.และมหำวิทยำลัยก ำหนด  อนึ่งด้วยท่ำน
เป็นบุคลำกรทีส่ำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรได้เป็นอย่ำงดี 

ในกำรนี้ มหำวิทยำลัย ฯ  จึงขอเรียนเชิญท่ำนเป็นคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร  ประจ ำปีกำรศึกษำ  255๙  รำยละเอียดดังตำรำง 

ตรวจประเมินหลักสูตร คณะ ต าแหน่ง วัน เดือน ปีท่ีตรวจ 

หลักสูตรนิติศำสตร์ 
คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ เลขำนุกำร 9  มิถุนำยน  2560 

 
 จึงเรียนมำเพ่ือพิจำรณำ และขอขอบคุณมำ ณ  โอกำสนี้ 

                    
                                                       

            
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

รักษำรำชกำรแทน 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 



135 
 
ล ำดับ 39  หนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

1) บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ยละเอียดตามกิจกรรมที่ด าเนินารในแต่ละระดับ 

เอกสาร 6 (2) 
 

บันทกึข้อควำม 
ส่วนรำชกำร   ..............................................โทร. ๐๕๕-๗๐๖๕๕๕-..................... / E-mail : ............................  

ที ่     วันที่  ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง   ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เรียน  (ระบุชื่อ-สกุล  ผู้ให้สมัภาษณ์) 
 

ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  
ของสกอ. ในเดือน ............................. ๒๕๕๙  โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด  ประกอบกับในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้  ส่วน
เสีย อาทิ เช่น  ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนบุคลากรสายผู้สอน และบุคลากรสายสนับสนุน 

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ  จึงขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเกี่ยวข้องเป็น 
........ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน.โปรดระบุ.........ร่วมให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็น และให้ข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร ..... (เติมชื่อหลักสูตร) ............. ในวันที่  ......... เดือน ....................
พ.ศ. ๒๕........ เวลา...........(ตามก าหนดการ) .. น.  ณ  หอ้ง............ ......... คณะ..............................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบพระคุณ  มา  ณ  โอกาสนี้ 
 

                                                                    
          (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

        รักษาราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ล ำดับ 39  หนังสือเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  

2)  บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัย 

 เอกสำร 6 (2) 
 
ที ่ ศธ ๐๕๓๖/ ว ๒๑๑๑                    มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
                                                  อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร  ๖๒๐๐๐ 
 

      ๑๘  พฤษภาคม   ๒๕๖๐ 
 
เรื่อง  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

เรียน  (ระบุชื่อ-สกุล  ผู้ให้สัมภาษณ์) 
 

ด้วย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ก าหนดให้มีประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๗  ของสกอ. ในเดือน .............  ๒๕๕๙ โดยคณะกรรมการตรวจประเมินภายในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสกอ.ก าหนด  ประกอบกับในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
อาทิ เช่น  ผู้ใช้บัณฑิตภาคเอกชน  ราชการ และรัฐวิสาหกิจ ผู้ปกครอง และศิษย์เก่า   

ในการนี้ มหาวิทยาลัย ฯ  จึงขอเรียนเชิญท่านซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเกี่ยวข้องเป็น 
........ผู้ใช้บัณฑิต ฯ. โปรดระบุ.....ร่วมให้สัมภาษณ์ แสดงความคิดเห็นและให้ข้อมูลด้านการการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน หลักสูตร ..... (เติมชื่อหลักสูตร) ....... ในวนัที่  .... เดือน ....................พ.ศ. ๒๕... เวลา.........
(ตามก าหนดการ) .. น.         ณ  ห้อง.............................................. คณะ......................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  และขอขอบพระคุณ  มา  ณ  โอกาสนี้ 
 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

                              
          (รองศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 

    รักษาราชการแทน 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา 
โทร.๐๕๕-๗๒๒๕๐๐ -๑๔๐๑ ,๐๘๖-๔๓๒-๖๖๑๘ 
โทรสาร ๐๕๕-๗๐๖๕๑๘  
ผู้จัดท าหนังสือ : นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก   
E-mail :  qakpru54@gmail.com 
ผู้ประสาน  : โปรดระบ ุ
โทร. : โปรดระบ ุ
โทรสาร : โปรดระบ ุ
E-mail :  โปรดระบ ุ
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แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ปีการศึกษา คลิกที่นี่ เพ่ือพิมพ์ ปี พ.ศ. 
หลักสูตรคลิกที่นี่ เพ่ือพิมพ์ ชื่อหลักสูตร 

คณะคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ ชื่อคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 41  แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
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สารบัญ 

  หน้า 
 หนังสือราชการน าส่ง  
 หนังสือภายนอก เรื่อง  ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับ... 
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

  1.1  บทสรุปผู้บริหาร  การประเมินตนเอง    
  1.2  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร โดยกรรมการ  (จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การตรวจสอบเอกสาร 
        การสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้ การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ 
        ส่วนเสีย) 

A 

2. หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล และรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับ .......... 

 
B 

3. บทน า  
 3.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน ...... (โดยย่อ) 

3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ (คะแนน)  และผลการวิเคราะห์คุณภาพระดับหลักสูตร   
5. ผลการประเมินเชิงคุณภาพตามองค์ประกอบ  

การประเมินตนเอง 
  -จุดเด่นและแนวทางเสริม - จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง  
ส าหรับกรรมการ 
  -จุดเด่นและแนวทางเสริม - จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

6. ภาคผนวก 1  
     ภาพบรรยากาศในการตรวจเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  25.. ระดับ.. 

 

 

 ภาคผนวก 2  
  ระดับหลักสูตร  
     ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ ........... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับหลักสูตร 
     ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 (ตัวอย่าง)               มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 
                                                            อ.เมือง จ.พิษณุโลก  ๖๕๐๐๐ 
 

      ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 
 

เรื่อง    ขอส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
เรียน    คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สิ่งที่แนบมาด้วย   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  จ านวน  ๓  ฉบับ 
 

  ตามท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ก าหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๕๘  เมื่อวันที่   ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๕๘  นั้น  บัดนีค้ณะกรรมตรวจประเมิน
ภายในได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

ในการนี้  จึงขอความอนุเคราะห์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาจารย์ประจ า
หลักสูตรพิจารณาผลการประเมินและข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา หากเห็นชอบ หรือมีข้อทักท้วงประการใด  
กรุณาจัดท ารายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม  และแจ้งให้ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ทราบ  เพ่ือจักได้ด าเนินการแก้ไข  ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา   
 

ขอแสดงความนับถือ 
 

 

          (ดร.โชติ  บดีรัฐ) 
                  ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
 

ความคิดเห็นผู้บริหาร 
     มอบงานประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะ 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตรรปศ.  และส านกัประกนัคุณภาพการศกึษา   
ใช้เป็นขอ้มูลประกอบการวางแผนและพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่อไป 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

        ความคิดเห็นประธานหลักสูตร 
มอบอาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุท่านพจิารณาข้อเสนอแนะที่ไดจ้าก 

คณะกรรมการและร่วมประชุมวิเคราะห์และจัดแผนพัฒนาคุณภาพ 
การด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะจากการตรวจประเมิน  ในวนัที ่ .....  25 มิ.ย 59  

        (อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม) 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
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หลักสูตรคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ ชื่อหลักสูตร 
คณะคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ ชื่อคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 62000 

 
เว็บไซต ์  :   www.kpru.ac.th 
โทรศัพท์  :   055-706555  
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1. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  
1. บทสรุปส าหรับผู้บริหารโดยกรรมการ  
  1.1  บทสรุปผู้บริหาร  (ผลการประเมินตนเอง) 
    หลักสูตร .................คณะ ...........มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. ......)  ได้รับการรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ... เดือน  ... พ.ศ. 25....  
ด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปีการศึกษา  25..  จนถึงปัจจุบัน ปี
การศึกษา 25...  โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ....คน ท าหน้าที่บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คือ  1. อาจารย์ .....2.อาจารย์ .....  3. อาจารย์ ..... 4.อาจารย์ .....  5. 
อาจารย์ ..... 
  ในปีการศึกษา  2558  หลักสูตร .................คณะ ........... ได้ด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ  6  
องค์ประกอบ และเกณฑ์มหาวิทยาลัยกลุ่ม ข  (สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี) ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   โดยมี
ผลการประเมินคุณภาพ  ดังนี้ 
      ผลการประเมินการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ. คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ ......  อยู่
ในระดับคุณภาพ (น้อย/ปานกลาง/ดี/ดีมาก)   หลักสูตรสามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกัน
คุณภาพ  คือ  ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)  และผลผลิต  (Output)  จ าแนกได้ดังนี้ 
       1.  ด้านปัจจัยน าเข้า  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  .....ระดับคุณภาพ  (น้อย/ปานกลาง/ดี/ดีมาก)         
  2.  ด้านกระบวนการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  .....ระดับคุณภาพ  (น้อย/ปานกลาง/ดี/ดีมาก)         
       3.  ด้านผลผลิต       มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  .....ระดับคุณภาพ  (น้อย/ปานกลาง/ดี/ดีมาก)         

           สรุปได้ว่าหลักสูตร สามารถด าเนินงานในการผลิตบัณฑิตและจัดการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัยได้    
แม้จะมีผลการประเมินด้าน ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตที่ไม่พร้อมสมบูรณ์  ซึ่งหลักสูตรต้องพัฒนาในเรื่อง
เช่น  ด้านจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ    
จ านวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์ (พิจารณาจากผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ที่มีคุณภาพน้อย
ในด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวน และด้านผลผลิต)   เมื่อพิจารณาผลการประเมินของหลักสูตร     
ในภาพรวมที่จ าแนกตามองค์ประกอบคุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้ง  6  องค์ประกอบ  พบว่ามีผลการประเมิน
ต่อไปนี้ 
 ผลการประเมินในภาพรวมตามองค์ประกอบคุณภาพ 
      ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 25.... ตามองค์ประกอบคุณภาพของ 6  องค์ประกอบ  
พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ เท่ากับ  .....  ระดับคุณภาพ (น้อย/ปานกลาง/ดี/ดีมาก)  สามารถจ าแนกตาม
องค์ประกอบได้ดังนี้ 

องค์ประกอบที่  1  การก ากับมาตรฐาน หลักสูตรผ่าน/ไม่ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

องค์ประกอบที่  2  การวิจัย     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ......  ระดับคุณภาพ .... 
องค์ประกอบที่  3  นักศึกษา   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ......  ระดับคุณภาพ .... 
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องค์ประกอบที่  4  อาจารย์     ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ......  ระดับคุณภาพ .... 
องค์ประกอบที่  5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ......  

ระดับคุณภาพ .... 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  ......  ระดับคุณภาพ .... 
 

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
 1.   

2.   
3.   

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง (ภาพรวม) 
  1. 
  2.  
  3. 
 
  1.2  บทสรุปผู้บริหาร โดยกรรมการ  (จากการวิเคราะห์ สังเคราะห์  การตรวจสอบเอกสาร   การ
สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบตามตัวบ่งชี้  การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  
   
  หลักสูตร .................คณะ ...........มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......)  ได้รับ
การรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่  ... เดือน  ... พ.ศ. 25....  ด าเนินการจัดการเรียน
การสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ตั้งแต่ปีการศึกษา  25..  จนถึงปัจจุบัน ปีการศึกษา 25...  มีนักศึกษา
คงอยู่  .. ปี   จ านวน  ....คน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ได้แก่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า  ผู้ปกครอง  ผู้ใช้บัณฑิต  และอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  รวมถึงการวิเคราะห์  สังเคราะห์  และการตรวจสอบเอกสาร  มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  รวมคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้ .......ผลการประเมินคุณภาพระดับ..(น้อย/ปานกลาง/ดี /ดีมาก)  
  เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินเฉลี่ยตามตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยน าเข้า (Input)    คะแนนเฉลี่ย .... ผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ..น้อย/ปานกลาง/ดี /ดีมาก   ด้านกระบวนการ (Process)  คะแนนเฉลี่ย ..... ผลการ
ประเมินคุณภาพระดับ..น้อย/ปานกลาง/ดี /ดีมาก   พบว่า ควรทบทวนการด าเนินงานในเรื่อง   ........................
ควรสนับสนุน เร่งพัฒนาในเรื่อง  ...อธิบายเรื่องท่ีมีผลการประเมินคุณภาพน้อย  ........และสิ่งที่ควรจะต้อง
พัฒนาการด าเนินงานตัวบ่งชี้นั้น ๆ 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริมของหลักสูตร  (เด่นจริง ๆ  ที่อ่ืน ๆ  ไม่มี) 
 1. 
 2. 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง (ภาพรวม) 
 1. 
 2.  



143 
 

B 
(ตัวอย่าง) 

 
2. หนังสือรับรองการประเมิน  การตัดสินผล และรายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษา  25..  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   
 
 2.1 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์      ซึ่งเป็นหลักสูตรหนึ่งที่ส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการศึกษาและด าเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงานต้นสังกัด  โดยได้รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ในวันที่ 17  มิถุนายน   2559  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ได้ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลประกอบการตัดสิน  ผลการประเมิน  มีการวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง  
หลักฐานอ้างอิงต่าง ๆ  การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับหน่วยงาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของหลักสูตร 

2.2 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   เห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ทุกประการ 
 

 

(อาจารย์ดร.โชติ  บดีรัฐ) 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 
 

 

(อาจารย์ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี) 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

กรรมการ 

(อาจารย์ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต) 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

กรรมการ 
 

 (อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า) 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

เลขานุการ 
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3.  บทน า 
 3.1 ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน ...... (โดยย่อ) 
 
  ............................................................................................................................. ................................ 
................................................................................................. ..........................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 

3.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

ข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
ตัวอย่าง หลักสตูรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
1. พัฒนากิจกรรมเตรียมความพรอ้มท่ีเน้นการสร้างความรู้
ความเข้าใจด้านความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาใน
หลักสตูร 

  ในปีการศึกษา 2558 มีนักศึกษาที่ผ่านการคดัเลือกเข้า
ศึกษาจ านวน 27 คน แบ่งเป็นสายวิทย์ 5 คน ,สายศิลป์
ค านวณจ านวน 20 คนและจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ จ านวน 
2 คน โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมอบรมเสริมการเรยีนรูว้ิชาพื้นฐานทางด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมดังนี ้
 C = โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจดัการประชุม
ครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี ...  เดือน ... พ.ศ.  โดยมีการน าเสนอให้
อบรมเสริมความรู้พื้นฐานให้กับนกัศึกษาที่ไม่ได้จบทางด้าน
สายวิทย์และสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งมีจ านวนนักศึกษา 20 คน 
มอบหมายให้อาจารย์อัษฎางค์ บุญศร ีและอาจารย์อภิรักษ์ 
ทัดสอน รับผดิชอบการจัดการอบรมในระหวา่งวันท่ี 17 - 
30 สิ่งหาคม 2558 (เทอม 1 /2558) ดังนี้ 
     จัดอบรมความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า
อุตสาหกรรม ประกอบด้วยวิชา คณิตศาสตร์, ฟิสิกส,์ เคมี, 
วิชาพื้นฐานทางด้านไฟฟ้า โดยมุ่งเน้นเนื้อหาที่จ าเป็นของ
รายวิชาต่าง ๆ ภายในหลักสูตร   
 A = จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมการเรียนรู้
เกี่ยวกับวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นทางดา้นของเทคโนโลยไีฟฟ้า
อุตสาหกรรม พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้พื้นฐานที่
จ าเป็นในการเรียนภายในหลักสูตรดีขึ้น โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
 

วิชา ก่อนอบรม หลังอบรม 
ผ่าน 
(คน) 

ร้อย
ละ 

ผ่าน
(คน) 

ร้อย
ละ 

คณิตศาสตร ์ 6 25 16 80 
ฟิสิกส ์ 4 20 14 70 
เคม ี 5 30 12 60 
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ข้อเสนอแนะในปีท่ีผ่านมา ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
พื้นฐาน
ทางด้านไฟฟ้า 

8 40 18 90 

  
   ผลการจัดกิจกรรมอบรมวิชาพืน้ฐานที่จ าเป็นทางด้านของ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมพบวา่ วิชาพื้นฐานทางด้าน
ไฟฟ้าเป็นวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญจ่ะมีความรู้เบื้องต้นมา
ก่อนเนื่องจากความสนใจในการเข้ามาเรยีนหลักสูตร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมท าให้มีคะแนนก่อนอบรมและ
หลังอบรมสูงที่สุด ส่วนรายวิชาเคมีเป็นรายวิชาที่นักศึกษา
ส่วนใหญ่จะม ี  พื้นฐานความรู้น้อยที่สุดเนื่องจากไม่เคยเรยีน
ในหลักสูตรของมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งต้องอาศัย
ระยะเวลาการท าความเข้าใจมากพอสมควร ส่วนในรายวิชา
คณิตศาสตร์และวิชาฟิสิกส์นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความรู้อยู่
พอสมควรเนื่องจากเป็นรายวิชาที่เกี่ยวกับการค านวณโดยมี
เนื้อหาท่ีนักศึกษาเคยได้เรียนมาบา้งแล้วในหลักสตูรของ
มัธยมศึกษาตอนปลายส าหรบันักศึกษาสายศลิป์ค านวณ 

ตัวอย่าง หลักสตูรเทคโนโลยีไฟฟ้า 
ตัวบ่งช้ี  3.1  การรับนักศึกษา 
พิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การก าหนดคุณสมบัต ิ
ของนักศึกษาท่ีจะรับเข้าให้เหมาะสมกับกลุม่เป้าหมายเพื่อ
เพิ่มโอกาสใหม้ีผูส้ามารถเข้าศึกษาต่อได้มากข้ึน 

C= มีการประชุมทบทวน เมื่อวันที่ ....เดือน .... พ.ศ. ....... ณ 
. ............ เพื่อก าหนดเกณฑ์การรบันักศึกษาโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรมโดยก าหนดรับนักศึกษาที่จบ
ด้านสายวิทยาศาสตร์หรือสาขาอ่ืนๆ ท่ีมีผลการเรียนตั้งแต่ 
2.50 ข้ึนไป และรับผูจ้บการศึกษาในระดับประกาศนียบตัร
วิชาชีพในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
A = มีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าศึกษาต่อเป็น
นักศึกษาท่ีจบสายวิทยาศาสตร์มผีลการเรียนโดยเฉลี่ย 2.70 
จ านวน 5 คน ,สายศิลป์ค านวณ จ านวน 20 คน มีผลการ
เรียนโดยเฉลี่ย 2.80 และมีนักศึกษาท่ีจบการศึกษาในระดับ
ประกาศนียบตัรวิชาชีพสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกสม์ีผลการ
เรียน เฉลี่ย 2.60 จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้นจ านวน 27 คน  
และนักศึกษา ทั้ง  27  คน  มหาวิทยาลัยได้จัดใหม้ีการอบ
และสอบมาตรฐานคอมพิวเตอร์   

………  
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4. ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้   
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ คะแนน หมายเหตุ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร ตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 
สกอ. 

ผ่าน  

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

  

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

  

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา   
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา   
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา   

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์   
4.2 คุณภาพอาจารย์   
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์   

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร   
5.2 การวางระบบผู้สอนและ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

  

5.3 การประเมินผู้เรียน   
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

  

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

  

  
 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตร 
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รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
องค์ประกอบ
ที ่

คะแนน
ผ่าน 

I P O คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคณุภาพนอ้ย 
2.01-3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01-5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1 ผ่าน/ไมผ่่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

2 คะแนนเฉลีย่
ของทุก 
ตัวบ่งช้ี 

ใน
องค์ประกอบ 

ที่ 2 - 6 

- - 2.1+2.2 0.00 - 

3 3.1+3.2+3.3 - - 0.00 - 

4 4.1+4.2+4.3 - - 0.00 - 

5 5.1 5.2+5.3+5.4 - 0.00 - 

6 - 6.1 - 0.00 - 

รวม xx/7 xx/4 xx/2 0.00 หลักสูตรได้มาตรฐาน/ 
ไม่ได้มาตรฐาน 

ผลการประเมิน   0.00  
 
 
5. ผลประเมินเชิงคุณภาพ  
 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากับมาตรฐาน 
การประเมินตนเอง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

การประเมินตนเอง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

 
องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

การประเมินตนเอง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
การประเมินตนเอง 

จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 
1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

การประเมินตนเอง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 
 
 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

 
องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

การประเมินตนเอง 
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 

ส าหรับกรรมการ  
จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการปรับปรุง 

1.  
2. 
3. 

1.  
2. 
3. 
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ภาคผนวก 1 

ภาพบรรยากาศในการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา 25..     
ระดับหลักสูตร........ คณะ......... มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ภาคผนวก 2 

 
 
 
ระดับหลักสูตร  
     -ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรที่ ........... เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ประจ าปีการศึกษา  25..  ระดับหลักสูตร 
     -ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การด าเนินการระหว่างการตรวจเยี่ยม 
  1. หมวดค่าตอบแทน   
     -การเตรียมเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร (กง.2) 
 
 
ระดับหลักสูตร        (ตัวอย่าง) 

 
ใบส าคัญรับเงิน 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2559..... 
 
 
 

          วันที่....1.......เดือน....มิถุนายน.....พ.ศ. ...2560...... 
 
 

  ข้าพเจ้า.......ผศ.ดร.พิทักษ์  อยู่มี.........อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.........เมือง.....................จังหวัด.......พิษณุโลก...................................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (หลักสูตรปริญญาตรี) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร     
ปีการศึกษา  2559  หลักสูตรเคมี (วทบ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2560                                           เป็นเงิน 
 

(ประธาน)   

 
 
 

2,500 

 
จ านวนเงิน  (.................................สองพันห้าร้อยบาทถ้วน)..............)           รวมเงิน 

 
2,500 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(นายพิทักษ์  อยู่มี) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
(นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน) 

ระบุ วัน เดือนปีที่รับตรวจประเมิน 

 

ชื่อผู้ยืมเงิน 

 

ชื่อคณะกรรมการ 

 

-ทีอ่ยู่ตามบัตรประชาชน หรือท่ีอยู่ของมหาวิทยาลัยทีส่ังกัด 
-ข้อควรระวัง วัน เดือน ปีบัตรวันหมดอายไุมส่ามารถแนบ
เป็นเอกสารเบิก-จ่ายงบประมาณได้ 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2559..... 
 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (หลักสูตรปริญญาตรี) 
        ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร     
ปีการศึกษา  2559  หลักสูตรเคมี (วทบ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2560                                           เป็นเงิน 
 

(กรรมการ)                                       

 
 
 

2,000 

 
จ านวนเงิน  (.................................สองพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
2,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(..................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2559..... 
 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...................... .....ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (หลักสูตรปริญญาตรี) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร     
ปีการศึกษา  2559  หลักสูตรเคมี (วทบ.)  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เมื่อวันที่ 1  เดือน   มิถุนายน  พ.ศ. 2560                                           เป็นเงิน 
 

(เลขานุการ)   

 
 
 

400 

 
จ านวนเงิน  (.................................สี่ร้อยบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
400 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(..................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ระดับหลักสูตร  (บัณฑิตศึกษา)         (ตัวอย่าง) 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาเอก  ..... 
 
 
 
          วันที่....28....เดือน.....กรกฎาคม......พ.ศ. .....2560...... 

 
 

  ข้าพเจ้า..........ผศ.ดร.ชัชภูมิ  สีชมพู........อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..............อุตรดิตถ.์............................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาเอก) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(ประธาน/กรรมการ) 

 
 
 

4,000 

 
จ านวนเงิน  (.................................สี่พันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
4,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาเอก  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาเอก) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 
ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   

(เลขานุการ) 

 
 
 
 

1,000 
 
จ านวนเงิน  (.................................หนึ่งพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
1,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาเอก  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาเอก+ปริญญาโท) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 
ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   

(ประธาน/กรรมการ) 

 
 
 
 

5,000 
 
จ านวนเงิน  (.................................ห้าพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
5,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 

 
 
 

 
 
 
 



158 
 

ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาเอก  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................................  
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาเอก+ปริญญาโท) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(เลขานุการ) 

 
 
 
 

1,000 
 
จ านวนเงิน  (.................................หนึ่งพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
1,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด......................... ................................ 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา :  ปริญญาโท) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(ประธาน/กรรมการ) 

 
 
 
 

3,500 
 
จ านวนเงิน  (.................................สามพันห้าร้อยถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
3,500 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรปริญญาโท  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขที่...........................ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ปริญญาโท) 
    ได้รับเงินค่าตอบคณะแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(เลขานุการ) 

 
 
 
 

1,000 
 
จ านวนเงิน  (.................................หนึ่งพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
1,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรป.วิชาชีพครู  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี.......................... .ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา :  ป.วิชาชีพครู ) 
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(ประธาน/กรรมการ) 

 
 
 
 

3,000 
 
จ านวนเงิน  (.................................สามพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
3,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ............สนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรป.วิชาชีพครู  ..... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด.........................................................  
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 
 

รายการ จ านวนเงิน 
ระดับหลักสูตร  (ระดับบัณฑิตศึกษา : ป.วิชาชีพครู) 
    ได้รับเงินค่าตอบคณะแทนกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา  2559   
หลักสูตร ...............................................คณะ ...........................................…… 

ระหว่างวันที่  ......  เดือน .................. พ.ศ. 25........                                 เป็นเงิน   
(เลขานุการ) 

 
 
 
 

400 
 
จ านวนเงิน  (.................................สี่ร้อยบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
400 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ระดับคณะ 
 
 
 

ใบส ำคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559.............. 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ปีการศึกษา  2559   
ระดับคณะ   คณะ ............................................ เมื่อวันที่ .........  เดือน ........................... 
พ.ศ. 25........ ถึง วันที่  .........  เดือน ........................... พ.ศ. 25........   
                                                                                                เป็นเงิน 

(ประธำน/กรรมกำร)   

 
 
 
 

5,000 
 

 
จ านวนเงิน  (.................................ห้าพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
5,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส ำคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559................ 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี........................ ...ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ปีการศึกษา  2559   
ระดับคณะ   คณะ ............................................ เมื่อวันที่ .........  เดือน ........................... 
พ.ศ. 25........ ถึง วันที่  .........  เดือน ........................... พ.ศ. 25........                                                                                                    

เป็นเงิน 
(กรรมกำรบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย)   

 
 
 
 

1,000 

 
จ านวนเงิน  (.................................หนึ่งพันบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
1,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ใบส ำคัญรับเงิน 
ส ำหรับวิทยำกร 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2558 ............... 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ปีการศึกษา  2559   
ระดับคณะ   คณะ ............................................ เมื่อวันที่ .........  เดือน ........................... 
พ.ศ. 25........ ถึง วันที่  .........  เดือน ........................... พ.ศ. 25........  เป็นเงิน 

(เลขำนุกำร)   

 
 
 
 

500 
 
จ านวนเงิน  (.................................ห้าร้อยบาทถ้วน.........................)           รวมเงิน 

 
500 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ระดับส ำนัก สถำบัน และบัณฑิตวิทยำลัย (ถ้ามี) 

 
ใบส ำคัญรับเงิน 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559................ 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน....................... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
     ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน  ระดับส านัก 
สถาบัน   ปีการศึกษา  2559  
วันที่ ...  เดือน .....พ.ศ. 25......ถึง วันที่ .....  เดือน .... พ.ศ. 25.... 

เป็นเงิน 
(ประธำน/กรรมกำร)   

 
 
 

300 
 

 
จ านวนเงิน  (..............สามร้อยบาทถ้วน................................................)           รวมเงิน 

 
300 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 

 
 
 
 

ใบส ำคัญรับเงิน 
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ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559................ 
 
 
          วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน  ระดับส านัก 
สถาบัน   ปีการศึกษา  2559  
วันที่ ...  เดือน .....พ.ศ. 25......ถึง วันที่ .....  เดือน .... พ.ศ. 25.... 

เป็นเงิน 
(เลขำนุกำร)   

 
 
 

150 
 

 
จ านวนเงิน  (..............สามร้อยบาทถ้วน................................................)           รวมเงิน 

 
150 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (              ) 
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ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ใบส าคัญรับเงิน 

 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559................ 
 
          วันที่.....13.....เดือน......กันยายน.....พ.ศ. .....2560...... 

 
 

  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน             
ระดับมหาวิทยาลัย   ปีการศึกษา  2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ระหว่างวันที่ 12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

          (ประธาน) 
เป็นเงิน   

 
 
 
 
 

12,000 
 
จ านวนเงิน  (.......................หนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน........................)           รวมเงิน 

 
12,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
(นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก) 
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ใบส าคัญรับเงิน 
 
ชื่อส่วนราชการผู้จัดฝึกอบรม   .........ส านักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร....... 
โครงการ/หลักสูตร  ..........................ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   ประจ าปีการศึกษา  2559................ 
 
 
          วันที่.....13.....เดือน......กันยายน.....พ.ศ. .....2560...... 

 
      

 
  ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................ ....... 
ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..................................... .................... 
ได้รับเงินจาก................มหาวทิยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................................................ดังรายการต่อไปนี้  
 

รายการ จ านวนเงิน 
  
    ได้รับค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย   ปีการศึกษา  2559  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
ระหว่างวันที่ 12  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 13  เดือน กันยายน พ.ศ. 2560  

          (กรรมการ) 
เป็นเงิน     

 
 
 
 

10,000 

 
จ านวนเงิน  (.......................หนึ่งหมื่นบาทถ้วน........................)           รวมเงิน 

 
10,000 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
(นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก) 



170 
 
 
ล ำดับ  66 ค่ำอำหำร 
 
 
ระดับหลักสูตร 

 
ใบส ำคัญรับเงิน 

 
 

      วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................อยู่บ้ำนเลขที่....................ถนน.............................................. 
ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด............................................... 
ได้รับเงินจำก..........................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................กระทรวงศึกษาธิการ........... 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
(หลักสูตรระดับปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ) 
 
    ได้รับเงินค่าอาหารในกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร            
ปีการศึกษา  2559  หลักสูตร................................. คณะ ............................เมื่อวันที่  ...  
เดือน ...................... พ.ศ. ................เป็นค่าอาหารว่าง  จ านวน 30 บาท x 10 คน x 2 
มื้อ เป็นเงิน  600 บาท   และ อาหารกลางวัน / อาหารเย็น จ านวน 80 บาท  x 10 คน x 
1 มื้อ เป็นเงิน 800 บาท  รวมเป็นเงิน  
 

 
 
 
 
 
 

1,400 

 
จ ำนวนเงิน  (....................หนึง่พันสี่ร้อยบาทถ้วน.....................) 

 
1,400 

      
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
    (              ) 

 
 
 ผู้ยืมเงิน 

วัน  เดือน ปี ที่รับตรวจประเมิน 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภำพภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 
หลักสูตร ............................................ คณะ .......................................... 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ในวัน ................ ที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ..............   

ณ ........................................... 
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลงลำยมือชื่อ 
หมำยเหตุ 

08.30-12.00 น. 13.00-16.40 น. 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน  เดือน ปี ที่รับตรวจประเมิน 
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ล ำดับ  66 ค่ำอำหำร 

ระดับคณะ    
ใบส ำคัญรับเงิน 

 
 

      วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................อยู่บ้ำนเลขที่....................ถนน.............................................. 
ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด............................................... 
ได้รับเงินจำก..........................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................กระทรวงศึกษาธิการ........... 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
 
    ได้รับเงินค่าอาหารในกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน              
ปีการศึกษา  2559  คณะ ...............................เมื่อวันที่  .......  เดือน ...................... พ.ศ. 
................. เป็นอาหารว่าง  จ านวน 30 บาท x 30 คน x 2 มื้อ เป็นเงิน 1,800  บาท   
และ อาหารกลางวัน/อาหารเย็น จ านวน 80 บาท x 30 คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 2,400 บาท   

รวมเป็นเงิน  
 

 
 
 
 
 

4,200 

 
จ ำนวนเงิน  (....................สี่พนัสองร้อยบาทถ้วน.....................) 
 

 
4,200 

 
      

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
    (              ) 
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รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 
ระดับคณะ  คณะ ..........................................มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ในวัน ................ ที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ..............   
ณ ........................................... 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลงลำยมือชื่อ 
หมำยเหตุ 

08.30-12.00 น. 13.00-16.40 น. 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
29      
30      
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ล ำดับ  66 ค่ำอำหำร 

ระดับส ำนัก สถำบัน และบัณฑิตวิทยำลัย  (ถ้ามี) 

 
ใบส ำคัญรับเงิน 

 
 

      วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 
 ข้ำพเจ้ำ..................................................อยู่บ้ำนเลขที่....................ถนน.............................................. 
ต ำบล/แขวง......................................อ ำเภอ/เขต................................จังหวัด............................................... 
ได้รับเงินจำก..........................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................กระทรวงศึกษาธิการ........... 
 

รำยกำร จ ำนวนเงิน 
 
    ได้รับเงินค่าอาหารในกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2559 
ส านัก/ สถาบัน  .... ............................เมื่อวันที่  ...  เดือน ...................... พ.ศ. ................
เป็นค่าอาหารว่าง  จ านวน 30 บาท x 10 คน x 1 มื้อ เป็นเงิน  300 บาท   และ อาหาร
เย็น จ านวน 80 บาท  x 10 คน x 1 มื้อ เป็นเงิน 800 บาท  รวมเป็นเงิน  
 

 
 
 
 
 

1,100 

 
จ ำนวนเงิน  (....................หนึง่หนึ่งร้อยบาทถ้วน.....................) 

 
1,100 

      
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
    (              ) 

 
 
 

 
 
 
 
 



175 
 

 
รำยช่ือผู้เข้ำร่วมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  2559 

ระดับส ำนัก สถำบัน และบัณฑิตวิทยำลัย ส ำนัก /สถำบัน.......................มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ในวัน ................ ที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ..............   

ณ ...........................................  
 

ล ำดับ ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง ลงลำยมือชื่อ 
หมำยเหตุ 

16.40-18.00 น. 19.00-21.40 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
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 ระดับมหาวิทยาลัย 
 
    

ใบส าคัญรับเงิน 
 
 

      วันที่...............เดือน..........................พ.ศ. ..................... 
 ข้าพเจ้า..................................................อยู่บ้านเลขที่....................ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง......................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด............................................... 
ได้รับเงินจาก..........................มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร.......................กระทรวงศึกษาธิการ........... 

รายการ จ านวนเงิน 
 
    ได้รับเงินค่าอาหารในกิจกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา  2559  
ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  เมื่อวันที่  ......... เดือน 
...................... พ.ศ. ................ ถึง    เป็นอาหารว่าง  จ านวน 30 บาท x 60 คน x 4  มื้อ 
เป็นเงิน 7,200  บาท  อาหารกลางวัน จ านวน 80 บาท  x 60 คน x 2  มื้อ เป็นเงิน 
9,600 บาท ค่าอาหารเย็น   จ านวน 80 บาท  x 60 คน x   มื้อ เป็นเงิน 4,800 บาท  
รวมเป็นเงิน  
 

 
 
 
 
 
 

14,400 

 
จ านวนเงิน  (...................หนึง่หมื่นสี่พันสี่บาทถ้วน.....................) 

 
14,400 

 
      

ลงชื่อ...................................................ผู้รับเงิน 
(....................................................) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้จ่ายเงิน 
(นางสาวชรินรัตน์  บุญมาก) 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 
ระดับมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ในวัน ................ ที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ..............   
ณ ........................................... 

 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลงลายมือชื่อ 

08.30-12.00 น. 13.00-16.40 น. 17.40-21.40 
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หน้าที่ 1 

สัญญาเงินยืมเลขที่……………มุมขวาบนของใบยืมเงิน………….………..วันที่………………ส่วนที่ 7 หน้าแรกของสัญญาการยืมเงิน (ใบรับเงิน) ........…    ( ส่วนที่ 1) 
ชื่อผู้ยืม………………………นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน……………………….………………….จ านวนเงิน……ส่วนที่ 7 หน้าแรกของสัญญาการยืมเงิน….……………บาท                        

    ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 

                             ที่ท าการ…มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
                     วันที…่2….….เดือน……มิถุนายน…….พ.ศ……2560………..… 
เร่ือง    ขออนุมัติเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ 
เรียน    อธกิารบดีมหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร 

               ตามค าสั่ง/บันทึกที่………ตรวจสอบจากใบบันทกึขออนญุาตไปราชการที่อนุมัติแล้ว………..ลงวันที่… ธุรการลงเลขรับหนังสือ………… ได้อนุมัติให้ 
ข้าพเจ้า…………อาจารยภ์าเกลา้  ภูมิใหญ่……….….............................................ต าแหน่ง…………....................อาจารย์ประจ าหลกัสูตร................................... 
สังกัด……………มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร  ….……….พร้อมด้วย… ............ระบุชื่อ (ถา้มี)   ยกเว้น  พนักงานขับรถ .................................................. 
(ระบุเรื่อง/สถานที่/จงัหวัดที่ไป..รับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร   หลักสูตรเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพิษณุโลก       
โดยออกเดินทางจาก.......................... 
[     ]    บ้านพกั    [  /   ]  ส านักงาน   [     ] ประเทศไทย    ตั้งแต่      วันที…่…1…..เดือน…มิถุนายน .พ.ศ...…2560..……เวลา…05.00….......…..….น. 
และกลับถึง    [     ] บ้านพัก  [     ] ส านักงาน  [     ] ประเทศไทย       วันที…่…1…..เดือน…มิถุนายน .พ.ศ...…2560..……เวลา…22.50….......…..….น. 
รวมเวลาไปราชการครั้งนี้…..-……….วัน…( ขารับ)05.00-09.00 น., (ขาส่ง) 16.40-23.00 น.   …6.  ….ชั่วโมง  20  นาที 
               ข้าพเจ้าขอเบิกค่าใช้จา่ยในการเดินทางไปราชการ ส าหรับ   [  /   ]  ข้าพเจ้า    [      ] คณะเดินทาง         ดังนี ้ 
ค่าเบี้ยเล้ียงเดินทางประเภท…………………..………………………..จ านวน………1..………..วัน รวม…………240………….……….… บาท 
ค่าเช่าที่พักประเภท………………….…………………….…………..จ านวน…………..………..วัน รวม……….....-.......………....  บาท 
ค่าพาหนะ…………………………..………………………………….…………………………….... รวม…………………2,000…………………... บาท 
ค่าใช้จ่ายอื่น……………..………………………………….……………………….……………….      รวม……………..………………….……บาท 
                       รวมเงินทั้งสิ้น….………2,240…….…บาท 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร)………สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถว้น…………………………………………............………………. 

               ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้างต้นเป็นความจริง และหลักฐานการจา่ยที่ส่งมาด้วย   
จ านวน………..ฉบับ  รวมทั้งจ านวนเงินที่ขอเบิกถูกตอ้งตามกฎหมายทุกประการ 
                                            ลงชื่อ………………………………………….  ผู้ขอรับเงิน 
                                                  (…นางสาวภาเกล้า  ภูมิใหญ…่...)  
                                                                     ต าแหน่ง…อาจารย์ประจ าหลักสูตร...... 
ได้ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจา่ยเงินที่แนบถูกต้องแลว้                                           อนุมตัิให้จ่ายได ้
เห็นสมควรอนุมัติให้เบิกจ่ายได้ 
      
 

  ลงชื่อ…………………………………………                                                                ลงชื่อ………………………………………… 
       (…นางสาวนฤมล  ส่งต่าย.......)                                                                             ( ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา  รักการ) 
    ต าแหน่ง…นักวิชาการเงินและบัญช…ี…                                                         ต าแหน่ง     รองอธิการบด ี ปฏบิัติราชการแทน          
                                                                                                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
    วันที…่…………………………………………..                                                                วันที…่………………………………………….. 

      ได้รับเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จ านวน...............2,240.........................…….บาท (....สองพันสองร้อยสี่สิบบาทถ้วน...) 
ไว้เป็นการถูกต้องแลว้                            *** กรณีไปคนเดียว เซ็นชื่อผู้รับเงิน ตรงน้ี *** 
ลงชื่อ…………………………………………..……….. .ผู้รับเงิน                                             ลงชื่อ………………………..………………………….ผู้จ่ายเงิน 
       (นางสาวภาเกล้า  ภูมิใหญ่)                                                                               (…นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน.....…..) 
ต าแหน่ง……………………………………………                                                         ต าแหน่ง………เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป….. 
วันที่……………………………………………..                                                                   วันที…่…2 มิถุนายน  2560…………………. 
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่……มุมขวาบนของใบยืมเงิน………………     วันที…่……ระบุวันที่ตามสว่นที่ 7 หนา้แรกของสัญญาการยืมเงิน (ใบรับเงิน) ………….. 

 
 
 
 

 
 

ระบุวนัหลงักิจกรรม
กิจกรรม 

ผูย้มืเงิน/ 
ระบุ ว ด ป  
เหมือนขา้งตน้ 
จ่ยเหมือน 

หา้มลืมคะ 
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หน้าที่ 2 
 
หมายเหต ุ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
                     เร่ิมต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ี แตกต่างกันของบุคคลน้ันในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน  
     กรณีที่มีการยืม เงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
3.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังน้ี 
     ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2) 
                

ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111  ใช้ใน-กรณ ี
1.  เบิกค่าพาหนะประจ าทางและพาหนะรบัจ้างเหมาจ่าย 
2.  ใช-้พาหนะส่วนตวัเดนิทาง(เหมาจ่าย)  
กรณใีช้รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน 

                                                                              ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน                                                       
แบบ บก.111 

                        ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจา่ย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 เดินทางโดยพาหนะ.............................    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
      รวมเป็นเงิน (………………………………….……………………….)    
 
 ข้าพเจ้า…………….......................................................ต าแหน่ง........................................................…………………. 
สังกัด กรม / มหาวิทยาลัย......................................………..………………….ขอรับรองว่า รายจา่ยข้างต้นนี้ไม่สามารถเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าไดจ้่ายไปในงานของราชการโดยแท ้
                                           (ลงช่ือ)........................................................…… 
                              วันท่ี ………………………………………… 

ค่าใช้จ่ายในการรับ-ส่งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลกัสูตร.. กง.3 ชุดที ่1 (รถมหาวิทยาลัย)  ไม่ต้องเขยีน
รายละเอียด 

ด าเนินการในหน้าถัดไป 

เวลาพิมพเ์อกสาร ใหห้นา้ 1 
และ หนา้ 2 อยูแ่ผน่เดียวกนั 
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                                                             หน้าที ่3 

         หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ              ส่วนที่2                                                                         
ชื่อส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร    จังหวัด ก าแพงเพชร                                                         

       ประกอบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ....นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน  ลงวันที่….2....เดือน……มิถุนายน……….พ.ศ…..2560……. 

ล าดับ 
ช่ือ ต าแหน่ง 

ค่าใช้จ่าย 
รวม ลายมือชื่อ วัน,เดือน,ปี หมายเหตุ 

   ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าท่ีพัก ค่ายานพาหนะ ค่าใช้จ่ายอื่น  ผู้รับเงิน ที่รับเงิน  
1 นางสาวภาเกล้า ภูมิใหญ ่ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 120  2,000  1,120 ลายมืออ.ภาเกลา้ 1 มิ.ย. 60  
2 

ชื่อ-สกุล พขร 
พนักงานขับรถ 120    120  ลายมือพนักงานขับ

รถ 
1 มิ.ย. 60  

           
           
           
           
           
           
           
                                                                                      
รวมเงิน                         

    2,240 ตามสัญญาเงินยืมเลขที่………..วันที…่………….................. 

                                                                                                                                    
                                                                                                                                         ****  กรณีไปเป็นหมู่คณะ และผู้เขยีนรายงานยืมเงินไป ให้ลงชื่อผู้จ่ายเงนิ ตรงน้ีด้วย *** 

 
จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น (ตัวอักษร)…………ระบุ……………………………………………………….                                                    ลงชื่อ……………..…………………………….ผู้จ่ายเงิน 

                    ค าชี้แจง                                                                                                                                                        (…………นางสาวนงนุช  ดวงอ่อน………) 
  1. ค่าเบีย้เลี้ยงและค่าเช่าที่พักใหร้ะบุอัตราวันละและจ านวนวันที่ขอเบิกของแต่ละบุคคลในช่องหมายเหตุ                                                         ต าแหน่ง……เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป…….. 
  2. ให้ผู้มีสิทธแิต่ละคนเป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปีที่ได้รับเงิน กรณีเป็นการรบัเงินจากเงินยืม ให้ระบุวนัที่ได้รับจากเงินยืม                                    วันที่……ระบุเหมือนข้างต้น………… 
                3. ผู้จ่ายเงิน หมายถึง ผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการ และจ่ายเงินยืมนั้นให้แก่ผู้เดินทางแตล่ะคน เป็นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน       

ระบุ ว ด ป  เหมือน
หนา้แรก 

ระบุ เหมือนหนา้แรก 
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กง.3  ชดุที่ 2 (รถส่วนตัว) : อาจารยป์ระจ าหลักสตูรหรือรถส่วนตัวคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 
หน้าที่ 2 

 
หมายเหต ุ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
                     เร่ิมต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ี แตกต่างกันของบุคคลน้ันในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน  
     กรณีที่มีการยืม เงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
3.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังน้ี 
     ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2) 
                

ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111  ใช้ใน-กรณ ี
1.  เบิกค่าพาหนะประจ าทางและพาหนะรบัจ้างเหมาจ่าย 
2.  ใช-้พาหนะส่วนตวัเดนิทาง(เหมาจ่าย)  
กรณใีช้รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน 

                                                                              ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน                                                       
แบบ บก.111 

                        ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจา่ย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 เดินทางโดยพาหนะสว่นตัว    
3 กรกฎาคม 2560 เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  

ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณโุลก จ านวน 103 ก.ม. x 4 
บาท x2 เที่ยว (ขาไปรับ) 

412  รถส่วนตัว : อาจารย์
ประจ าหลักสตูร 

 เดินทางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก มา
มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  จ านวน 
103 ก.ม. x 4 บาท x 2 เที่ยว  (ขาไปส่ง) 

412  

     
     
3 กรกฎาคม 2560 เดินทางจากมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณุโลก มา

มหาวิทยาลยัราชภฏัก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  จ านวน 
103 ก.ม. x 4 บาท x 2 เที่ยว  (ขาไปมา) 

  รถส่วนตัว : อาจารย์
ประจ าหลักสตูรหรือ
รถส่วนตัว
คณะกรรมการ 

 เดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จ.ก าแพงเพชร  
ไป มหาวิทยาลัยนเรศวร  จ.พิษณโุลก จ านวน 103 ก.ม. x 4 
บาท x2 เที่ยว (ขาไปกลับ) 

  

     
     
     
     
      รวมเป็นเงิน (………………………………….……………………….)    
 
 ข้าพเจ้า………นางสาวขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธ์ิ..........................ต าแหน่ง...........อาจารย์ประจ าหลักสตูร.....…………………. 
สังกัด กรม / มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  ….ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่สามารถเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าไดจ้่ายไปในงานของราชการโดยแท ้
                                           (ลงช่ือ)..........ขวัญฤทัย  ทองบุญฤทธ์ิ...........…… 
                              วันท่ี ………………………………………… 

เวลาพิมพเ์อกสาร ใหห้นา้ 1 
และ หนา้ 2 อยูแ่ผน่เดียวกนั 
 

ลงลายมือช่ือผูข้ออนุญาต 
ใชร้ถ และ 
ระบุ ว ด ป   
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กง.3  ชดุที่ 6 (เดินทางโดยเครื่องบิน)   
 

หน้าที่ 2 
 
หมายเหต ุ………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ค าช้ีแจง  1.  กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะและจัดท าใบเบิกค่าใช้จ่ายรวมฉบับเดียวกัน หากระยะเวลาในการ 
                     เร่ิมต้นและสิ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้แสดงรายละเอียดของวันเวลาท่ี แตกต่างกันของบุคคลน้ันในช่องหมายเหตุ 

2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรายบุคคล ให้ผู้ขอรับเงินเป็นผู้ลงลายมือช่ือผู้รับเงินและวันเดือนปีท่ีรับเงิน  
     กรณีที่มีการยืม เงิน ให้ระบุวันท่ีท่ีได้รับเงินยืม เลขท่ีสัญญายืมและวันท่ีอนุมัติเงินยืมด้วย 
3.  กรณียื่นขอเบิกค่าใช้จ่ายรวมเป็นหมู่คณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือช่ือในช่องผู้รับเงิน ท้ังน้ี 
     ให้ผู้มีสิทธิแต่ละคนลงลายมือช่ือผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน  (ส่วนท่ี 2) 
                

ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบ บก.111  ใช้ใน-กรณ ี
1.  เบิกค่าพาหนะประจ าทางและพาหนะรบัจ้างเหมาจ่าย 
2.  ใช-้พาหนะส่วนตวัเดนิทาง(เหมาจ่าย)  
กรณใีช้รถราชการเดินทางไม่ต้องเขียน 

                                                                              ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน                                                       
แบบ บก.111 

                        ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
วัน เดือน ป ี รายละเอียดรายจา่ย จ านวนเงิน หมายเหต ุ

 เดินทางโดยพาหนะ.............................    
3 กรกฎาคม 2560 เดินทางโดยรถประจ าทาง TAXI จากบ้านพักมาสนามบิน

ดอนเมือง   
300   

 เดินทางโดยเครื่องบิน ณ สนามบนิดอนเมือง  มาสนามบินจ.
พิษณุโลก 

????   

     
4 กรกฎาคม  
2560 

เดินทางโดยเครื่องบิน ณ สนามบนิ จ.พิษณุโลก ไป สนามบิน
ดอนเมือง 

????   

 เดินทางโดยรถประจ าทาง TAXI จากสนามบินดอนเมือง ไป
บ้านพัก 

300    

     
     
     
     
     
     
     
     
      รวมเป็นเงิน (………………………………….……………………….)    
 
 ข้าพเจ้า………ช่ือคณะกรรมการ  ..........................ต าแหน่ง.........................ระบ.ุ....…………………. 
สังกัด กรม / มหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร  ….ขอรับรองว่า รายจ่ายข้างต้นนี้ไม่สามารถเรียก 
ใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ และข้าพเจ้าไดจ้่ายไปในงานของราชการโดยแท ้
                                           (ลงช่ือ)...............ช่ือคณะกรรมการ  ......…… 
                              วันท่ี ………………………………………… 

เวลาพิมพเ์อกสาร ใหห้นา้ 1 
และ หนา้ 2 อยูแ่ผน่เดียวกนั 
 

ระบุ ว ด ป  
เหมือนหนา้แรก 
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ล ำดับ 80   แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  
 

 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม   
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ ....................... 

ครั้งที่ .... / ๒๕๕... 
วัน.....ที ่ .....เดอืน ...............  พ.ศ. ๒๕.....  เวลา  .................. น.   

ณ  ห้องประชมุ........ ชั้น.................. อาคาร.................  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วาระเพ่ือพิจารณา 

วาระท่ี .....  พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557 
  

 
หลักสูตร ....................คณะ ....................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระท่ี เพื่อพิจารณา 
วาระท่ี ........... พิจารณาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินภายใน ประจ าปีการศึกษา  25.... 
 
ความเป็นมา 

  ด้วยหลักสูตร .........................คณะ .........................  ได้รับกำรตรวจประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ ....................... เมื่อวันที่  ... เดือน ......... พ.ศ.  
25.................  โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัย ทีมี่ควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เป็นผู้ประเมิน
ภำยในที่มีรำยชื่อขึ้นบัญชีของสกอ.และบุคลำกรของมหำวิทยำลัยที่ผ่ำนอบรมเป็นผู้ประเมินภำยใน  จำกกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในคณะกรรมกำรได้ให้ข้อเสนอแนะ
ที่ควรพัฒนำหลำยประเด็น   หลักสูตร .................ไดป้ระชุมเพ่ือทบทวนกำรด ำเนินงำนในรอบปีที่ผ่ำนมำและวำงแผนกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน และจัดท ำแผนพัฒนำกำร
ด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 25.......  โดยมีเกณฑ์พิจำรณำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของผลการด าเนินงานตามข้อแนะการประเมนิที่ด าเนินการ 
             เกณฑ์การให้คะแนน :    คะแนน  1  ด ำเนินกำร  20 %  , คะแนน  2  ด ำเนินกำร  40 %  , คะแนน  3  ด ำเนินกำร  60 %  , 
     คะแนน  4  ด ำเนินกำร  80 %  , คะแนน  5  ด ำเนินกำร  100 %   
 
   ประเด็นพิจารณา   
 

พิจำรณำแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน ประจ ำปีกำรศึกษำ  25....   
 
มติที่ประชุม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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(ตัวอย่าง)  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2557   
 

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา 
ข้อเสนอแนะจาก 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา / 
โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ในปีการศึกษา 2558 
 

(ระบุ ว  / ด / ป) 
ในการด าเนินการ 

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

ร้อ
ยล

ะค
วำ

มส
 ำเร

จ็ 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(รอ
บ 

6, 
12

 เด
ือน

) ผู้รับผิดชอบ 
)ระบุชื่อคน(  

วัน
เริ่ม

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

วัน
สิ้น

สุด
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

1. พัฒนำกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมที่เน้นกำรสร้ำง
ควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรู้พื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อ
กำรศึกษำในหลักสูตร 

1. จัดกิจกรรมอบรมเสรมิกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวิชำพื้นฐำน
ที่จ ำเป็นทำงด้ำนของเทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรมเช่น 
วิชำคณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, วิชำพื้นฐำนทำงด้ำน
ไฟฟ้ำ ส ำหรบันักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ที่ไม่ได้จบสำยด้ำนวิทย์
ฯ 

17 สิงหำคม 
2558 

30 สิงหำคม 
2558 

- - -อำจำรย์อัษฎำงค์ บุญศร ี
-อำจำรย์อภิรักษ์ ทัดสอน 

2. พิจำรณำปรับปรุงเกณฑ์กำรก ำหนดคุณสมบตัิ
ของนักศึกษำท่ีจะรับเข้ำให้เหมำะสมกับ
กลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเพ่ิมโอกำสให้มผีู้สำมำรถเข้ำ
ศึกษำต่อไดม้ำกขึ้น 

1. ทบทวนเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรรบันักศึกษำโปรแกรม
วิชำเทคโนโลยไีฟฟ้ำอุตสำหกรรมโดยก ำหนดรับ
นักศึกษำท่ีจบด้ำนสำยวิทย์หรือสำขำอ่ืนๆ ท่ีมีผลกำร
เรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป และรับผู้จบกำรศึกษำในระดับ
ประกำศนียบตัรวิชำชีพในสำขำไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์
หรือสำขำที่เกีย่วข้อง 

พฤศจิกำยน
2558 

พฤษภำคม 
2559 

 
- 
 

 
- 

- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
- นำยรุ่งโรจน์ สงวนวัฒนำ 
- นำงสำวสุดำรัตน์ ใบโม ้
 

 
ร้อยละของผลการด าเนินงาน (รอบ 12 เดือน  1 มิ.ย.58- 30 พ.ค. 59) 

 

สูตรค ำนวณ 
โครงกำร/กิจกรรมท่ีด ำเนินกำรเสร็จสิ้น

โครงกำร/กิจกรรมท้ังหมด
x 100 

 

=   x 100= …..% 
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ล ำดับ 82  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน 
 
 

 

 
 
 
 

เอกสารประกอบการประชุม   
คณะกรรมการประจ าคณะ คณะ ....................... 

ครั้งที่ .... / ๒๕๕... 
วัน.....ที ่ .....เดอืน ...............  พ.ศ. ๒๕.....  เวลา  .................. น.   

ณ  ห้องประชมุ........ ชั้น.................. อาคาร.................  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 

 
 วาระเพ่ือพิจารณา 

วำระที่  .....กำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 
หลักสูตร ....................คณะ ....................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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วาระเพื่อพิจารณา 
วำระท่ี ........... พิจำรณำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557 

ความเป็นมา 
  ด้วยหลักสูตร .........................คณะ .........................  แผนพฒันำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 
25.......  โดยมีเกณฑ์พิจำรณำกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 ตัวบ่งชี้ : ร้อยละของผลการด าเนินงานตามข้อแนะการประเมนิที่ด าเนินการ 
             เกณฑ์การให้คะแนน :    คะแนน  1  ด ำเนินกำร  20 %  , คะแนน  2  ด ำเนินกำร  40 %  , คะแนน  3  ด ำเนินกำร  60 %  , 
     คะแนน  4  ด ำเนินกำร  80 %  , คะแนน  5  ด ำเนินกำร  100 %   
 
  พร้อมนี้  หลักสูตร .........................คณะ .........................  จงึขอน ำเสนอรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะ
จำกกำรตรวจประเมินภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2557  (รอบ 6,12 เดือน)  สรุปได้ดังนี้   
 
 

ข้อเสนอแนะ จ านวนโครงการ /กิจกรรม
ทั้งหมด 

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีด าเนินการ 

จ านวนโครงการ /กิจกรรมท่ี
ด าเนินการยังรม่เสรงจสิ้นกิจกรรม  

(อยู่ระหว่างด าเนินการ)  

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมท่ียังรม่จิง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 

ร้อยละความส าเรงจในการด าเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะการประเมินที่ด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษำ 2 2 - - ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
กำรประเมินท่ีด ำเนินกำร  100  คะแนน 5.00 

องค์ประกอบท่ี 4: อำจำรย ์ 1 1 - - ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
กำรประเมินท่ีด ำเนินกำร 100  คะแนน 5.00 

องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 

2 2 - - ร้อยละของผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะ
กำรประเมินท่ีด ำเนินกำร 100  คะแนน 5.00 

รวมทั้งหมด 5 5  -  
คิดเป็นร้อยละ  100 คะแนน 5.00 - -  
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   ประเดงนพิจารณา   
พิจำรณำกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตำมข้อเสนอแนะจำกกำรตรวจประเมินภำยใน   
  
มติที่ประชุม

.......................................................................................................................................... ....................................................................................................... 
.......................................................................... ..................................... .......................................................................................................................................... .................... 
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11.2  รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศิกษาภายใน ประจ าปีการศิกษา  2557   
 

องค์ประกอบที่ 3: นักศิกษา 
 

ข้อเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศิกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา / 
โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ในปีการศิกษา 2558 
 

)ระบุ ว  / ด / ป( 
ในการด าเนินการ 

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

ร้อ
ยล

ะค
วำ

มส
 ำเร

จ็ 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(รอ
บ 

12
 เด

ือน
) ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อคน)  

วัน
เริ่ม

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

วัน
สิ้น

สุด
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

1. พัฒนำกิจกรรมเตรียมควำมพรอ้มท่ีเน้นกำร
สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนควำมรู้พื้นฐำนที่
จ ำเป็นต่อกำรศึกษำในหลักสูตร 
 
 

1. จัดกิจกรรมอบรมเสรมิกำรเรียนรู้เกี่ยวกับวิชำพื้นฐำนท่ี
จ ำเป็นทำงด้ำนของเทคโนโลยไีฟฟ้ำอุตสำหกรรมเช่น วิชำ
คณิตศำสตร์, ฟิสิกส์, เคมี, วิชำพื้นฐำนทำงด้ำนไฟฟ้ำ ส ำหรับ
นักศึกษำช้ันปีท่ี 1 ที่ไม่ได้จบสำยดำ้นวิทย์ฯ 

17 สิงหำคม 
2558 

30 สิงหำคม 
2558 

- 100 
อธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนพอ

สังเขป 

-อ.อัษฎำงค์ บุญศร ี
-อ.อภิรักษ์ ทัดสอน 

2. พิจำรณำปรับปรุงเกณฑ์กำรก ำหนด
คุณสมบัติของนักศึกษำท่ีจะรบัเข้ำให้เหมำะสม
กับกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อเพ่ิมโอกำสให้มีผูส้ำมำรถ
เข้ำศึกษำต่อได้มำกข้ึน 

1. ทบทวนเพื่อก ำหนดเกณฑ์กำรรบันักศึกษำโปรแกรมวิชำ
เทคโนโลยีไฟฟ้ำอุตสำหกรรมโดยก ำหนดรับนักศึกษำที่จบ
ด้ำนสำยวิทยห์รือสำขำอ่ืนๆ ท่ีมีผลกำรเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้น
ไป และรับผูจ้บกำรศึกษำในระดับประกำศนียบตัรวิชำชีพใน
สำขำไฟฟ้ำ อิเล็กทรอนิกส์หรือสำขำท่ีเกี่ยวข้อง 

พฤศจิกำยน
2558 

พฤษภำคม 
2559 

 
 
 
- 
- 

100 
อธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนพอ

สังเขป 

- อ.ประจ ำหลักสูตร 
- นำยรุ่งโรจน์  
สงวนวัฒนำ 
- น.ส.สุดำรัตน์ ใบโม ้
 

 
ร้อยละของผลการด าเนินงาน )รอบ 12 เดือน  1 มิ.ย.58- 30 พ.ค. 59( 

 

สูตรค ำนวณ 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น

โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด
x 100 

= 
2

2
  x 100= 100  % 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย์ 
 

 

 

ข้อเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศิกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา / 
โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ในปีการศิกษา 2558 
 

)ระบุ ว  / ด / ป( 
ในการด าเนินการ 

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

ร้อ
ยล

ะค
วำ

มส
 ำเร

จ็ 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(รอ
บ 

12
 เด

ือน
) ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อคน)  

วัน
เริ่ม

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

วัน
สิ้น

สุด
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

1. ควรมีมำตรกำร /วำงแผนกำรด ำเนินกำร
พัฒนำอำจำรย์ให้สำมำรถผลติผลงำนเพื่อเข้ำสู่
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำ
อำจำรย์ที่ก ำหนดไว ้
 
 

1. จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับคณะฯ และทำงมหำวิทยำลัย 
ให้กับคณำจำรย์โปรแกรมวิชำเทคโนโลยไีฟฟ้ำอุตสำหกรรม
ในกำรก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำรในระดับ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์และศำสตรำจำรย ์

ตุลำคม
2558 

มีนำคม 2559 - 100 
อธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนพอ

สังเขป 

-อำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร 
- นำยรุ่งโรจน์  
  สงวนวัฒนำ 
- นำงสำวสุดำรัตน์ ใบโม้ 
 

 
ร้อยละของผลการด าเนินงาน )รอบ 12 เดือน  1 มิ.ย.58- 30 พ.ค. 59( 

 

สูตรค ำนวณ 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น

โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด
x 100 

= 
1

1
  x 100= 100  % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



191 
 

 
 

 

ข้อเสนอแนะจาก 
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ 

การประกันคุณภาพการศิกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนา / 
โครงการกิจกรรมที่ด าเนินงาน 

ในปีการศิกษา 2558 
 

)ระบุ ว  / ด / ป( 
ในการด าเนินการ 

งบ
ปร

ะม
ำณ

 

ร้อ
ยล

ะค
วำ

มส
 ำเร

จ็ 
ใน

กำ
รด

 ำเน
ินก

ำร
 

(รอ
บ 

12
 เด

ือน
) ผู้รับผิดชอบ 

(ระบุชื่อคน)  

วัน
เริ่ม

ด ำ
เน

ินก
ำร

 

วัน
สิ้น

สุด
ด ำ

เน
ินก

ำร
 

1. ควรน ำผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่ผ่ำนมำ
ใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงกำรจดักำรเรียน
กำรสอนโดยระบุไว้ใน มคอ.3 หรือมีกำรบันทึก
ผลกำรจัดกำรเรยีนรู้ที่มีกำรปรับปรุงระหว่ำง
ภำคกำรศึกษำไว้ใน มคอ.5  

1.อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรและอำจำรยผ์ู้สอนได้น ำผลกำร
ประเมินของนักศึกษำท่ีระบุใน มคอ.5 มำปรับปรุงกำรจดักำร
เรียนกำรสอนใน มคอ.3 ปีกำรศึกษำ 2558 

มิถุนำยน
2558 

สิงหำคม2558 - 100 
อธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนพอ

สังเขป 

-อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 
- อำจำรย์ผูส้อน 

2. ควรพัฒนำเทคนิคกำรจดักำรเรยีนกำรสอน
ที่บูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนผ่ำนกิจกรรม
ต่ำงๆ เช่น กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรที่
หลักสตูรมักไดร้ับกำรขอควำมอนุเครำะห์จำก
หน่วยงำนอ่ืนๆ 

 1. จัดกิจกรรมอบรมร่วมกับคณะเกี่ยวกับเทคนิคกำรจัดกำร
เรียนกำรสอนที่บูรณำกำรกับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กำรบูรณำ
กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน, กำรบรูณำกำร
วิชำกำรกับกำรวิจัย 

กันยำยน 
2558 

กุมภำพันธ์
2559 

- 100 
อธิบำยผลกำร
ด ำเนินงำนพอ

สังเขป 

-อำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 
- อำจำรย์ผูส้อน 
 

 
ร้อยละของผลการด าเนินงาน )รอบ 12 เดือน  1 มิ.ย.58- 30 พ.ค. 59( 

 

สูตรค ำนวณ 
โครงกำร/กิจกรรมที่ด ำเนินกำรเสร็จสิ้น

โครงกำร/กิจกรรมทั้งหมด
x 100 

= 
2

2
  x 100= 100  % 
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