
 
 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ที ่1159 /๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ระดับคณะ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕๕๘  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   

…………………………………………… 
 
  ตำมประกำศหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ 
พ.ศ. ๒๕๕๗  ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ก ำหนดให้ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ระดับหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย  โดยคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยในที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิตำมหลักเกณฑ์ที่
สกอ.และมหำวิทยำลัยก ำหนด  และรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพของหน่วยงำน ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘  
ต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ภำยใน ๑๒๐ วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำนั้น  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเสร็จตำมเวลำที่ก ำหนด  อำศัยอ ำนำจ
ตำมควำมในมำตรำ  ๓๑  แห่งพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร   จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ก ำแพงเพชร (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๑)  โดยให้มีกำรปฏิบัติดังนี้ 

   ๑.  ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ให้เป็นไปตำมกระบวนกำรอย่ำง
ครบถว้น (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง  ๒ ก ำหนดกำร)  

   ๒.  คณะกรรมกำรให้ผลกำรประเมินเชิงคุณภำพรำยองค์ประกอบ ประกอบด้วย จุดแข็ง/
แนวทำงเสริมจุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงในระดับคณะ 

    ๓.  คณะกรรมกำรสรุปผลกำรตรวจประเมินคุณภำพภำยในและข้อเสนอแนะเพ่ือกำร
พัฒนำของคณะด้วยวำจำและเป็นลำยลักษณ์อักษร 

    ๔. เลขำนุกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับคณะ น ำเสนอต่อ
หน่วยงำนต้นสังกัด และส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  (เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๓  แบบฟอร์มรำยงำนผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ดำวน์โหลดได้ที่ http://qa.kpru.ac.th/web/doc.php) 
    

สั่ง  ณ  วันที่  27  กรกฎำคม  พ.ศ.๒๕๕๙ 
 

                                        
(รองศำสตรำจำรย์สุวิทย์  วงษ์บุญมำก) 

อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
หมายเหตุ เอกสำรแนบท้ำยค ำสัง่ ๑  รำยชื่อคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  ประจ ำปีกำรศึกษำ  
๒๕๕๗ ระดับหน่วยงำน  
๒. เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๒ ก ำหนดกำรตรวจประเมินคณุภำพกำรศึกษำภำยใน  
 
 
 

เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง  2 



 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา  2558  ระดับคณะ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

 
วัน เดือน ปี กิจกรรม 

 คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ศึกษำรำยละเอียด SAR และตรวจสอบเอกสำร
หลักฐำน ผ่ำนระบบ     Che Qa Online /ผ่ำนรูปเล่ม SAR ล่วงหน้ำก่อนกำรประเมิน 7 
วัน 

วันก่อนวันตรวจ 
 

12.00 น.  เป็นต้นไป  คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ เข้ำที่พัก ณ  แพรพิมพำลัย
ไทยสปำ  (055-722-411 ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ มรภ.ก ำแพงเพชร ประสำน
และติดต่อเรียบร้อยแล้ว)  

วันแรก 
 

08.20-09.00 น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ประชุมเพ่ือเตรียมกำรติดตำม 
ตรวจสอบ ฯ ณ ห้องประชุมส ำนักงำนคณบดี 
09.00 -09.20 น. กล่ำวต้อนรับ คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ระดับคณะ  และ
แนะน ำคณะผู้บริหำร และบุคลำกร  โดยคณบดีคณะ.... 
09.20-09.35 น.   คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ กล่ำวแนะน ำคณะกรรมกำร ฯ  
พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และแนวทำงกำรตรวจประเมินคุณภำพ 
09.35-10.00 น.   คณะน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนวิดีทัศน์ 
10.00-10.15  น.  รับประทำนอำหำรว่ำง   
10.30-12.00  น.  -คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ตรวจเอกสำร สัมภำษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และผู้จัดเก็บข้อมูล  
                       -กำรตรวจกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและเก็บข้อมูล      
12.00-13.00  น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ  หน่วยงำนที่ด ำเนินกำรรับตรวจ
ประเมินภำยใน ฯ 
13.00-16.00  น.  สัมภำษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (จ ำนวนตำมควำมเหมำะสม) 

เวลา (น.) สัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุมส านักงาน

คณบดี 

สัมภาษณ์  
ณ ห้องประชุม….. 

13.00-
14.00 

คณะกรรมกำรประจ ำคณะ -ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้ปกครอง 

14.00-
15.00 

คณบดีและรองคณบดี -ตัวแทนศิษย์เก่ำ/ตัวแทนนักศึกษำ
ปัจจุบัน 

15.00-
16.00 

ตัวแทนคณำจำรย์ -บุคลำกรสำยสนับสนุน 

หมำยเหตุ :  มีบัญชีรำยชื่อ-นำมสกุล โดยมีรำยละเอียดข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียพอสังเขป 
และมอบให้กับคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ (รับประทำนอำหำรว่ำง 14.30-14.45น.) 
16.00-17.00  น.   -คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ตรวจเอกสำร  สัมภำษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ     ผู้จัดเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) 
17.30  น.           -คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ประชุมสรุปผลกำรประเมิน  
18.00 เป็นต้นไป   -คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ เดินทำงเข้ำที่พัก ณ  แพรพิมพำ



 

ลัยไทยสปำ  /พร้อมนัดหมำยกำรรับประทำนอำหำรเย็น 
กิจกรรม 

วันที่สอง 08.30-12.00 น.  -คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ตรวจเอกสำร  สัมภำษณ์
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และ     ผู้จัดเก็บข้อมูล (เพิ่มเติม) 
     (พักรับประทำนอำหำรว่ำง 10.00-10.15 น.) 
12.00-13.00  น.   รับประทำนอำหำรกลำงวัน  ณ  คณะที่ด ำเนินกำรรับตรวจ 
13.00-14.30  น.   คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ ประชุม และสรุปผลกำร
ประเมิน 

 (พักรับประทำนอำหำรว่ำง 14.30-14.45 น.) 
14.30-16.00  น.   คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ แจ้งผลกำรประเมินด้วยวำจำ 
16.15  น. คณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ เดินทำงกลับหน่วยงำนต้นสังกัด 

 
หมายเหตุ  1.  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
     2.  เลขำนุกำร ประสำนกับคณะกรรมกำรตรวจประเมินภำยใน ฯ เพ่ือขอข้อมูลและด ำเนิน
จัดพิมพ์รำยงำนผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ และมอบให้กับหน่วยงำนต้นสังกัดและส ำนักประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ  
             ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร โทร.  086-432-618 / 
055-722500-1401 
 
 
 

 
ประจ ำปีกำรศึกษำ  ๒๕...  ระดับหน่วยงำนและระดับมหำวิทยำลัย  มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
๓.  เอกสำรแนบท้ำยค ำสั่ง ๓  แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 


