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การประกันคุณภาพของฝายนิติการ 
ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 ฝายนิติการ สํานักงานอธิการบดี เปนหนวยงานสนับสนุนใหการดําเนินงานดานกฎหมาย 
เพ่ือใหภารกิจของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปนไปไดดวยความเรียบรอยและบรรลุผล ท้ังนี้ การประกัน
คุณภาพภายในของฝายนิติการ ถือเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการการดําเนินงานใหมีความตอเนื่อง เปน
ความรวมมือและรับผิดชอบของบุคลากรทุกคนในฝายเพ่ือใหการดําเนินงานตามภารกิจบรรลุผลสําเร็จ รวมท้ัง
มีการปรับปรุงแกไข และพัฒนากระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยคูมือประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา ๒๕๖๑ 
เปนแนวทางการประกันคุณภาพภายใน ไดแก 
 
1. ระบบประกันคุณภาพภายใน 
 นโยบายการประกันคุณภาพของฝายนิติการ สํานักงานอธิการบดี 
            ฝายนิติการ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาคุณภาพการทํางานและการใหบริการของฝายนิติการ โดยมีเปาหมาย
ใหฝายนิติการ เปนหนวยงานท่ีมีคลังขอมูล “กฎหมายมหาวิทยาลัย” ท่ีถูกตอง สมบูรณ และทันสมัย โดยมี
การนําเทคโนโลยีมาใชและพัฒนาการจัดเก็บฐานขอมูลกฎหมาย เละมีชุดกฎหมายในการทํางาน (platform) 
เปนแนวทางในการทํางานแกผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 
 
 แนวทางการประกันคุณภาพของฝายนิติการ 
 1. ตรวจสอบการดําเนินงานของฝายนิติการ ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานอธิการบดี 
 2. ปรับปรุง แกไข และพัฒนาการดําเนินงานของฝายนิติการ ใหมีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ 

2. การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน 
 ฝายนิติการไดจัดใหมีการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยใชวิธี E D I A 

  E : Evaluation  D : Development  I : Implementation A : Internal Quality Audit 
ดังนี้ 

           ข้ันตอนท่ี 1  การเตรียมการเบ้ืองตน 
  มีการประชุมแจงบุคลากรทุกคนในฝายเพ่ือทราบนโยบายของสํานักงานอธิการบดีและ
มหาวิทยาลัยเรื่องการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ โดยนําคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ปการศึกษา 
๒๕๖๑ เปนแนวทางในการดําเนินการ 

           ข้ันตอนท่ี 2  การประเมินสภาพเบ้ืองตน (Evaluation) 
                            ทําการประเมินสภาพเบื้องตนใน Evaluation checklist 

           ข้ันตอนท่ี 3  การสรางคูมือคุณภาพ (Development) 
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                             - จัดทําคูมือปฏิบัติงาน (Procedure Manual) 
   - จัดทําฐานขอมูลกฎหมาย 
   - กําหนดชุดกฎหมายในการทํางานแตละเรื่อง (platform) 

           ข้ันตอนท่ี 4  การทําความเขาใจและปฏิบัติตามคูมือ (Implementation) 
   - การแลกเปลี่ยนเรียนรูการปฏิบัติงานรวมกัน ใชกระบวนการ “เรียนไป ทําไป”
(Learning by Doing) และ “เพ่ือนสอนเพ่ือน” (Peer Coaching)  
 
           ข้ันตอนท่ี 5  การติดตามคุณภาพภายใน (Internal Quality Auditing)  
                              -  ตรวจติดตามคุณภาพภายใน โดยหัวหนาฝายนิติการตามผลการปฏิบัติงานใน
สภาพจริง (Authentic Assessment) และผลการประเมินของผูรับบริการ (แบบประเมิน) 
                              -  รบัการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะผูตรวจประกันคุณภาพภายในของ
สํานักงานอธิการบดี วันท่ี 2๑ มิถุนายน 25๖๒ 
 
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 
  ฝายนิติการจึงกําหนดระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 3 ระบบ 
  (๑) ระบบการควบคุมคุณภาพ เปนระบบท่ีประกันวาจะมีการปฏิบัติงานตามหนาท่ีท่ีบุคลากร
ในฝายรับผิดชอบ มีมาตรฐานและเปนไปในแนวทางเดียวกัน   
  (๒) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ มีการตรวจสอบความถูกตองของผลงาน และแกไขผลงาน 
  (๓) ระบบการประเมินคุณภาพ เปนการประเมินคาระดับคุณภาพของชิ้นงาน/ผลงาน โดย
การประเมินใชวิธีการสังเกต การตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
 

  (๑) ระบบการควบคุมคุณภาพ 
  ฝายนิติการมีบุคลากรจํานวน 10 คน โดยเปนนิติกรจํานวน 8 คน นักจัดการงานท่ัวไป
จํานวน 1 และพนักงานธุรการจํานวน 1 คน โดยมีการจัดระบบเวียนงาน ไดแก ตรวจสัญญา CTA ตรวจ
พฤติการณทางวินัย คณะกรรมการสอบขอเท็จจริงและวินัย และตอบขอหารือทางกฎหมาย ซ่ึงเปนภารกิจหลัก 
โดยท่ีนิติกรเปนบุคลากรวิชาชีพจึงมีความเปนอิสระในการทํางาน ผลงานท่ีบุคลากรทํามาจึงขาดบรรทัดฐานท่ี
ชัดเจน เพ่ือใหงานของฝายนิติการมีบรรทัดฐานมากข้ึน จึงนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการทํางาน ดังนี้ 
  1.1 จัดทํา website นิติการ เนื่องจากเดิมนั้นขอมูลกฎหมายอาศัยพ้ืนท่ีของ website 
มหาวิทยาลัยในการดําเนินการซ่ึงไมมีความคลองตัว ไมสามารถ Update ขอมูลใหมๆ ยุงยากในการคนหา ซ่ึง
ผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยแจงปญหาและขอขอกฎหมายมาท่ีฝายนิติการมาโดยตลอด นอกจากนี้บุคลากร
ในฝายนิติการไมมีความคลองตัวในการคนหากฎหมาย เพ่ือใหเกิดความคลองตัวและแกปญหาดังกลาวฝายนิติ
การจึงไดจัดทํา website นิติการข้ึน โดยภายในมีรวบรวมกฎหมายมหาวิทยาลัย ชุดกฎหมาย (Platform) คลัง
ความรู กิจกรรมตางๆ และเบอรติดตอ เผยแพรโดยการนําไปเชื่อมโยงกับ Website มหาวิทยาลัย เพ่ือความ
สะดวกในการเขาถึงขอมูล 
  1.2 รวบรมกฎหมายของมหาวิทยาลัย และจัดทําฐานขอมูลทางกฎหมายมหาวิทยาลัย
ท้ังหมดและปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ นําไปแขวนไวใน Website นิติการ เพ่ือความสะดวกในการเขาถึงขอมูล
ของผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย รวมถึงการคนหากฎหมายของบุคลากรในฝายนิติการ 
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  1.3 กําหนดชุดกฎหมายในการทํางานแตละเรื่อง (platform) โดยเฉพาะเรื่องท่ีดําเนินการ

ซํ้าๆ  เพ่ือเปนชุดความคิดใหบุคลากรในฝายนิติการสามารถนําไปใชในการตรวจสอบความถูกตองของ

ขอเท็จจริงและขอกฎหมายไปในแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะสะดวกรวดเร็วและเปนมาตรฐานเดียวกันในการ

ดําเนินงานของฝายนิติการ นอกจากนี้ยังเปนแนวทางเบื้องตนใหผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบ

ขอกฎหมาย โดยชุดกฎหมายดังกลาวไดแขวนไวใน Website นิติการ 

  1.4 ฝายนิติการสงเสริมใหบุคลากรจัดทําคูมือปฏิบัติงานเพ่ือใชเปนแนวทางในการทํางาน 

โดยเฉพาะการทํางานหลัก (Core Process) นอกจากนี้คูมือปฏิบัติงานยังใชเปนเง่ือนไขในการไดรับเงินเพ่ิม

พิเศษของฝายนิติการ และเปนการกาวหนาเขาสูตําแหนงสูงข้ึนของบุคลากร 

  (๒) ระบบการตรวจสอบคุณภาพ  
  2.1 ในการดําเนินการจะมีการตรวจทานความถูกตองของผลงาน ในแงขอเท็จจริง ขอ
กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติ โดนวิธีการปรึกษาหารือรวมกันของทีมนิติกร รวมไปถึงปรึกษาหัวหนาฝาย เพ่ือ
หาขอสรุปในการทํางานนั้นๆ 
  2.2 มีการตรวจสอบความถูกตองของผลงานกอนสงออก โดยกอนสงงานใดๆ ออกจากฝาย
นิติการใหหัวหนาสํานักงาน ผูบริหาร สวนงาน  หรือหนวยงาน จะตองตรวจสอบความถูกตองโดยหัวหนาฝาย
อีกครั้งกอนสงออกจากฝาย หากเห็นวาไมถูกตองจะสงใหนิติกรดําเนินการแกไขผลงานใหถูกตอง แลวจึงนํามา
เสนออีกครั้ง 
 
  (๓) ระบบการประเมินคุณภาพ  
  เปนการประเมินคาระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการประเมินจากผลงาน
ท้ังหมดท่ีไดทําไปทุก 6 เดือน โดยตรวจสอบจํานวนผลงาน ความผิดพลาด และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือใหทราบคุณภาพของผลงานท่ีทําไปในภาพรวมในรอบ 6 เดือน และนําผลการดําเนินงานไปใชปรับปรุงการ
ทํางานของบุคลากรแตละคนในรอบการทํางานตอไป 
 

 

 

 

 

 

 

 


