
บทที่ ๔  
ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๔.๑ ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับวิทยาเขต  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 
๑ √   เสนอแผนต่างๆ (แผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพื่ออนุมัติ 

ส . ค . -ต . ค . 
๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานรายปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
- แผนบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต
แก่นิสิต (ระดับวิทยาเขต ตัวบ่งช้ี ๑.๕) 
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต (แผนแยกเฉพาะ
จากแผนปฏิบัติการประจ าปี) (ระดับวิทยาเขต ตัวบ่งช้ี 
๑.๖) 
- แผนบริการวิชาการแก่สังคม (แผนแยกเฉพาะจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปี)  (ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ข้อ ๑) 
- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แผนแยกเฉพาะจาก
แผนปฏิบัติการประจ าปี) (ตัวบ่งช้ี ๔.๑) 
- แผนการจัดการความรู้ (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๕) 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๖) 
- แผนด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน (ตัวบ่งช้ี 
๕.๑ ข้อ ๗) 

๒ √ 
๑.๕ 

 จัดการบริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรี ก.ค. ๖๑ - 
พ.ค. ๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
กิจกรรมการบริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรีต้อง
ประกอบด้วย ดังนี ้
-การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิต 
-การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตรแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา 

๓ √  ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 

ก.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตควรก าหนด
วาระเพื่อพิจารณาอนุมัติประเด็นการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ อย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 
เดือน ประเด็นพิจารณาอนุมัติ 
ส . ค . - 
ต . ค . 
๖๑ 

-แผนกลยุทธ์ (ต้อง) (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ 
๑) 
- แผนบริการวิชาการแก่สังคม (ต้อง
ม)ี (ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ข้อ ๑) 
- แผนปฏิบัติการประจ าปี 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๑) 
- แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๑) 
- แผนพัฒนานิสิต (ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี ๑.๕, ระดับวิทยาเขต ตัวบ่งช้ี 
๑.๖) 
 



๖๗ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

- แผนบริหารความเสี่ยง (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ข้อ ๓) 
-แผนพัฒนาบุคลากร (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ข้อ ๖) 

 - ผลการประเมินคุณภาพ ระดับ 
หลักสูตร ตามระบบและกลไก 
การก ากับการด าเนินงาน 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๒) 

 
เดือน ประเด็นพิจารณาอนุมัติ 
ส .ค .  -
ต . ค . 
๖๑ 

- ผลการประเมินความส าเร็จ 
(ตัวบ่งช้ี ๓.๑) 
- ผลประเมินหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 
๑.๑) 
- แผนพัฒนาคุณภาพจากผลประเมิน
หลักสูตร (ตัวบ่งช้ี ๕.๒)  

๔ √ 
๕.๑ (๑) 

 เสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ 
๑) 

ต.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ต้องเป็นผลจาการวิเคราะห์ 
SWOT โดยเช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 

๕ √ 
๕.๑ (๓) 

 เสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคมต่อ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 
(ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ข้อ ๑) 

ต.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๖๑ 
๒. แผนบริการวิชาการแก่สังคมต้องสอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งช้ี 
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการ 

๖ √ 
๕.๑ (๓) 

 เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต เพือ่พิจารณาอนุมัติ (ตัวบ่งช้ี 
๕.๑ ข้อ ๓) 

ต.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผลจากการ 
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปัจจัย 
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ 

๗ √ 
๕.๑ (๑) 

 วิเคราะห์ SWOT เพือ่พัฒนาแผนกลยุทธ์ ต.ค. – พ.ย.  
๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนกลยุทธ์เช่ือมโยงกับวิสัยทัศน์ รวมทั้งสอดคล้อง
กับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๘ √ 
๕.๑ (๒) 

 วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ต.ค. – พ.ย. 
๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ส่วนคลังและทรัพย์สิน ร่วมกับสาขาวิชาและ
หลักสูตร 
๒. ข้อมูลการวิเคราะห์ต้องประกอบด้วย 
- ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
- สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน 

๙ √ 
๕.๑ 
(๑) 

 น าเสนอแผนกลยุทธ์ระดับวิทยาเขต ให้รอง
อธิการบดี เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ข้อ ๑) 

ต.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต ก่อนน าเสนอรองอธิการบดีพิจารณา
อนุมัติ โดยเสนอผ่านกลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 



๖๘ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

๑๐ √ 
๒.๑ 

 เก็บข้อมูลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

พ.ย. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
งานกิจการนิสิตด าเนินการร่วมกับสาขาวิชา และ
หลักสูตร เก็บข้อมูลจากบัณฑิตเป็นระยะๆ และในช่วง
ระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑๑ √ 
๒.๑ 

 เก็บข้อมูลผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

พ.ย. ๖๑ – 
พ.ค. ๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
กลุ่มงานวิชาการและวางแผน, กลุ่มงานบริการศึกษา
ด าเนินการร่วมกับสาขาวิชา และหลักสูตร ดังนี ้
- งานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าแบบสอบถาม
ให้หลักสูตรตรวจสอบและยืนยันก่อนส่งกลุ่มงาน
วิชาการและวางแผน 
-กลุ่มงานบริการการศึกษา งานจัดประชุม/ส าเนา
แบบสอบถาม ซอง+แสตมป์/สรุปวิเคราะห์ผล 
-สาขาวิชา+หลักสูตร ส่งและติดตามแบบสอบถาม 
และส่งกลับให้กลุ่มงานวิชาการและวางแผน โดยไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

๑๒ √ 
๕.๒ (๒) 

 รวบรวมข้อมูลการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตามระบบและกลไกการก ากับการด าเนินงาน 

ม.ค. – ก.พ. 
๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการรวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของ
หลักสูตร หลังจากปิดภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ วันที ่
๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ และควรน าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยสงฆ์ พิจารณาในเดือน
ตุลาคม หรือ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
๒. ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต 
ควรประกอบด้วย 
- เพื่อพิจารณารายงานผลการติดตามการด าเนินงาน
ของหลักสูตร ภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 
- เพื่อพิจารณาและขอข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
หรือพัฒนาการด าเนินงานระดับหลักสูตร 
๓. ควรก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรในเดือน มีนาคม หรือ เมษายน 
๒๕๖๒ หลังจากสิ้นภาคการศึกษา ๒๕๖๑ มิเช่นนั้นใน
ระดับวิทยาเขตจะไม่ผ่านการประเมินตัวบ่งช้ีที่ ๕.๒ 
ข้อ ๒ 

๑๓ √  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตร 
รอบ ๖ เดือน (มิ.ย. ๖๑ – พ.ย. ๖๑) ต่อ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 

ธ.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อ
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา รวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ข้อเสนอแนะ 

๑๔ √  รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและ 
เกณฑ์การประกันคุณภาพฯระดับวิทยาเขต 
รอบ ๙ เดือน (มิ.ย. ๖๑ – ก.พ. ๖๒) ต่อ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 

ก.พ. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อ
กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา รวบรวมเสนอ
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ ให้ข้อเสนอแนะ ปรับปรุง พัฒนา 

๑๕ √ 
๕.๑ 

 ส่งผลงานการจัดการความรู้ KM แนวปฏิบัติที่
ดีในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

เม.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
จัดโดยโครงการ KM ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ 



๖๙ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

ภายใน วิทยาเขตสุรินทร์ (เน้น KM การผลิต
บัณฑิต, การวิจัย) 

๑๖ √ 
๑.๕ 

 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ 
จัดบริการแก่นิสิตและน าผลประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการจัดบริการแก่นิสิตระดับ
ปริญญาตรี 

เม.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการประเมินเพื่อเก็บข้อมูล ๓ เรื่อง ดังนี ้
- ผลการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ 
การใช้ชีวิต (ควรเก็บข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนา
คุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวังของนิสิต เช่น 
ภาคการศึกษาละ ๑ ครั้ง) (ตัวบ่งช้ี ๑.๕) 
- ผลการบริการข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน (ควรเก็บ
ข้อมูลเป็นระยะๆ เพื่อการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไป
ตามความคาดหวังของนิสิต เช่น ภาคการศึกษาละ ๑ 
ครั้ง) (ตัวบ่งช้ี ๑.๕) 
- ผลการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
(ตัวบ่งช้ี ๑.๕) 

๑๗ √ 
๑.๖ (๕) 

 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

เม.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประเมินตามตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนฯ 
ที่ก าหนดไว้ 

๑๘ √ 
๔.๑ (๔) 

 ประ เ มิ นค ว ามส า เ ร็ จ ต ามตั วบ่ ง ช้ี ที่ วั ด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุ
บ ารุง ศิลปวัฒนธรรม 

มิ.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประเมินตามตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนฯ ที่ก าหนด
ไว้ 

๑๙ √ 
๔.๑ (๕) 

 น าเสนอผลการประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไปปรับปรุงแผน
หรือกิจกรรม 

มิ.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
วาระพิจารณา ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒) ให้ความเห็นชอบผลประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งช้ีที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๓) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรั บปรุ งแผนหรื อก ารจั ด กิ จก รรมท านุ บ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ  ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

๒๐ √ 
๑.๖ 
(๓) 

 จัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนานิสิต 
เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
การศึกษา  

มี.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
จัดโดยงานกิจการนิสิต ร่วมกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา (เน้นช้ันปีท่ี ๑ องค์กรนิสิต) 

๒๑ √ 
๑.๕ (๕) 

 น าเสนอผลการประเมินคุณภาพของการจัด 
กิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิตต่อ 
คณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานท่ี 
เกี่ยวข้อง วาระพิจารณา ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพของ
การจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิต 
๒) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินคุณภาพของการ
จัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิต 



๗๐ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

๓) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิต 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการแก่นิสิต 

๒๒ √ 
๑.๖ (๖) 

 น าเสนอผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา 
นิสิตต่อคณะกรรมการหรือคณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

ก.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานที่เกี่ยวข้อง 
วาระพิจารณา ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๒) ให้ความเห็นชอบผลประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๓) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแผนหรือการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการจัด
กิจกรรมพัฒนานิสิต 

๒๓ √ 
๓.๑ (๔-
๕) 

 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและ 
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม และน าเสนอ 
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพื่อพิจารณา 

ก.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต วาระเพื่อ 
พิจารณา ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินความส าเร็จ
ตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม 
๒) ให้ความเห็นชอบผลการประเมินความส าเร็จตาม
ตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
๓) ให้ความเห็นชอบข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคม 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

๒๔ √ 
๕.๑ (๗) 

 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาเขต  วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ และ
รายงานในระบบ MCU e-SAR 

พ.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒.http://qa.mcu.ac.th/qa๒๕๖๑/index.php?ns=
๑ 

๒๕ √ 
๕.๑ (๗) 

 รับการประเมินคุณภาพภายในระดับวิทยาเขต 
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ก . ค . -ส . ค . 
๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน 
๒. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯ เป็นไป 
ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

๒๖ √ 
๕.๑ (๗) 

 กรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ ระดับวิทยาเขต ในระบบ 
MCU e-sar และ CHE QA Online สกอ. 

ส.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa๓d 
๒๕๖๑ 

๒๗ √ 
๕.๑ (๗) 

 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพฯ ระดับ
วิทยาเขต 

ส.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. ควรผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 
 



๗๑ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ 

การประกันคุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
วิทยาเขต ผู้รับผิดชอบ 

๒๘ √ 
๕ .๒ 
(๒,๔) 

 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายในระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต ต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะเพื่อ
พิจารณา 

ส.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุง การ
ด าเนินงาน หรือแผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 
และระดับวิทยาเขต 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต จากผลการประเมิน
คุณภาพ ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 
 

๔.๒ ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ระดับหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ประกัน

คุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
หลักสตูร วิทยาเขต 

๑  
√ 
๕.๔  (๑) 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการวาง 
แผนการด าเนินงานหลักสูตร ครั้งท่ี ๑/ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

มิ.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย 
- การพิจารณาก าหนดผู้สอน (ตัวบ่งช้ี ๕.๒) 
- การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 
๕.๒) 
- การวางระบบผู้สอน (ตัวบ่งช้ี ๕.๒) 
- การติดตาม มคอ.๓/๔ ภาคการศึกษา ๑/
๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๓) 
- การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอนจากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๗) 
- การทบทวนระบบ/กลไกการด าเนินงาน ตัว
บ่งช้ี ๓.๑/๓.๒/๔.๑/๕.๑/๕.๒/๕.๓/๖.๑ 
- การเตรียมความพร้อมนิสิตช้ันปี ๑ ก่อน
เข้าศึกษา (ตัวบ่งช้ี ๓.๑) 
๒. กรณีหลักสูตรครบรอบการปรับปรุง ในปี
การศึกษา ๒๕๖๑ ต้องมีการประชุม เพื่อวาง
แผนการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้แล้ว 
เสร็จทันรับนิสิตรุ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ตัว
บ่งช้ี ๑.๑ ข้อ ๑๑) 
๓. ควรประชุมก่อนเปิดภาคการศึกษา ๑/
๒๕๖๑ (เปิดภาคการศึกษา มิ.ย. ๒๕๖๑) 
๔. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (TQF ข้อ ๑) 

๒ √ 
๕.๔  (๓) 

 รวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
(ถ้ามี) จากอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 

มิ.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค 
การศึกษา ๑/๒๕๖๑ (ก่อนวันที่ ๑๒ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) (TQF ข้อ ๓) 

๓ √ 
TQF 
๑๑ 

√ 
 

เก็บข้อมูลผลประเมินความพึงพอใจของนิสิต 
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร 

ภาคเรียนท่ี ๑ 
ภาคเรียนท่ี ๒ 
ปี ก า ร ศึ ก ษ า 
๒๕๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
หลักสูตรด าเนินการร่วมกับงานกิจการนิสิต 
ส่งแบบสอบถามความพึงพอใจของนิสิต 
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีตอ่คุณภาพหลกัสตูร 

๔ √ 
๒.๑ 

√ เก็บข้อมูลผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

พ.ย. ๖๑ –  
มี.ค. ๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
งานกิจการนิสิต และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร เก็บข้อมูลจากบัณฑิตเป็นระยะๆ 
และในช่วงระหว่างงานพระราชทานปริญญา
บัตร ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

๕ √ 
๒.๑ 

√ เก็บข้อมูลผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ธ.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
งานกิจการนิสิต  และกรรมการบริหาร



๗๓ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ประกัน

คุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
หลักสตูร วิทยาเขต 

หลักสูตร ด าเนินงาน ดังนี ้
- งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จัดท าแบบสอบถามให้หลักสูตตรวจสอบและ
ยืนยันก่อนส่งงานกิจการนิสิต 
- ง านกิ จการนิ สิ ต  จั ดประ ชุม /ส า เน า
แบบสอบถาม ซอง+แสตมป์/สรุปวิเคราะห์
ผล 
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ส่งและ
ติดตามแบบสอบถามและส่งกลับให้งาน
กิจการนิสิต  โดยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๖ √  เข้าร่วมสัมมนาปฏิบัติการ “การจัดท าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๑” 

ส.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
จัดโดย มจร วังน้อย อยุธยา 
วันท่ี .....................  ๒๕๖๑ 

๗ √ 
๕.๔ 
(๑) 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการติดตามการ
ด าเนินงานหลักสูตร ครั้งที่ ๒/ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
(TQF ข้อ ๑) 

พ.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย 
- การติดตาม มคอ.๕/๖ ภาคการศึกษา 
๑/๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๔) 
- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
ประจ าภาคการศึกษา (ถ้ามี) (TQF ข้อ ๖) 
- การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงาน
ของหลักสูตรตามระบบฯ เพื่อรายงานต่อ
คณะให้รายงานต่อคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์  (ตัวบง่ช้ี ๕.๒ ข้อ ๒) 
๒. ควรประชุมหลังปิดภาคการศึกษา ๑/
๒๕๖๑ (ปิดภาคการศึกษาวันที่ ๒๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑) 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (TQF ข้อ ๑) 

๘ √ √ เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาปฏิบัติการประกัน 
คุณภาพการศึกษา  

พ.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา จัดโดยเครือข่ายอีสานใต้ 

๙ √ 
๕.๔ 
(๖) 

- ด า เนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิ ตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ประจ าภาคการศึกษา)  (TQF ข้อ ๖) 

ต.ค. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิฯ 
๒. อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๐ (TQF ข้อ 
๖) 

๑๐ √ 
๕.๔ 
(๓) 

- รวบรวมรายละเอียดรายวิชา (มคอ.๓) และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) 
(ถ้ามี) จากอาจารย์ผู้สอนให้ครบทุกรายวิชาที่เปิด

เ ปิ ด ภ า ค
การศึกษา ๒ 
๓๐ ต.ค. ๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาค 
การศึกษา ๒/๒๕๖๑ (ก่อนวันที่ ๓๐ ตุลาคม 



๗๔ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ประกัน

คุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
หลักสตูร วิทยาเขต 

สอนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๓) ๒๕๖๑) 
๑๑ √ 

๕.๔ 
(๔) 

- รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
๕) และรายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) จากอาจารย์ผู้สอนให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ 
(TQF ข้อ ๔) 

ภาคการศึกษาที่ 
๑-๒/๒๕๖๑ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน หลัง
สิ้นภาคการศึกษา ๑/๒๕๖๑ (พฤศจิกายน 
๒๕๖๑) 

๑๒ √  ส่งผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ตามระบบและกลไกให้กับวิทยาเขต 

ระยะ ๓/๖ และ
๙/๑๒ เดือน 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
รวบรวมข้อมูลการด าเนินงานของหลักสูตร 

๑๓ √ √ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตรรอบ ๖ เดือน (มิ.ย.
๖๑ – พ.ย. ๖๑) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

พ.ย. ๖๑ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด เพื่อกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขต รวบรวม
เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยา เขต
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

๑๔ √ 
๕.๔ 
(๑) 

 ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อการทบทวน 
การด าเนินงานหลักสูตร ครั้งท่ี ๓/ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๑) 

เม.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. วาระการประชุม ควรประกอบด้วย 
- การติดตาม มคอ.๕/๖ ภาคการศึกษา 
๒/๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๔) 
- การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของรายวิชา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ (TQF ข้อ ๖) 
- การประเมินกระบวนการและการ 
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการการด าเนินงาน 
ตัวบ่งช้ี ๓.๑/๓.๒/๔.๑/๕.๑/๕.๒/๕.๓/๖.๑ 
- การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(มคอ.๗) ระดับหลักสูตร (TQF ข้อ ๕) 
๒. ควรประชุมหลังปิดภาค ๒/๒๕๖๑ (ปิด
ภาคการศึกษา เมษายน ๒๕๖๑ ) 
๓. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (TQF ข้อ ๑) 

๑๕ √ 
๓.๒ 
๓.๓ 
๔.๓ 

 ส ารวจข้อมูลความพึงพอใจเพื่อประกอบการจัดท า 
มคอ.๗ ตัวบ่งช้ี ๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานิสิต, ตัว
บ่งช้ี ๓.๓ ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร และตัว
บ่งช้ี ๔.๓ ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ต่อการบริหารหลักสูตร 

มี.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ใช้แบบส ารวจความพึงพอใจของ 
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ (ตัวบ่งช้ี ๓.๒) 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อ 
หลักสูตร (ตัวบ่งช้ี ๓.๓) 
- แบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี ๔.๓) 

๑๖ √ √ รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพฯระดับหลักสูตรรอบ ๙ เดือน (ธ.ค. 
๖๑ – ก.พ. ๖๒) ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

มี.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการตามแนวทางที่มหาวิทยาลัย 
ก าหนด เพื่อกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิชาการวิทยาเขต รวบรวม



๗๕ 
 

ที ่
ตัวบ่งชี้  ระดับ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณ์์ประกัน

คุณภาพฯ 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ค าอธิบายการด าเนินงาน 
หลักสตูร วิทยาเขต 

เสนอคณะกรรมการประจ าวิทยา เขต
พิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

๑๗ √ 
๕.๔ 
(๖) 

- ด า เนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของนิสิ ตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 
มคอ.๔ (ประจ าปีการศึกษา) (TQF ข้อ ๖) 

เม.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิฯ (TQF ข้อ ๖) 
๒. อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิด
สอนในปีการศึกษา ๒๕๖๐ (TQF ข้อ ๖) 

๑๘ √ 
๕.๔ 
(๕) 

 จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร หรือ มคอ.๗ วงรอบปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

มิ.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
ซึ่งประกอบด้วย หมวดที่ ๑-๘ ซึ่งสอดคล้อง
กับระบบ CHE QA Online 
๒. ต้องจัดท า มคอ.๗ ให้แล้วเสร็จภายใน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ (ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา) และให้รองอธิการบดี
ลงนามเห็นชอบ 
๓. ควรมีการวิพากษ์ มคอ.๗ ก่อนรับการ
ประเมินฯ 

๑๙ √ √ 
๕.๑ 

ส่งผลงานการจัดการความรู้  KM พ.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
โครงการ KM จัดโดยส านักงานวิทยาเขต
สุรินทร์ 

๒๐ √ 
๕.๔ 
(๔) 

- รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.
๕) และรายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.๖) (ถ้ามี) จากอาจารย์ผู้สอนให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ 
(TQF ข้อ ๔) 

มิ.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
หลังสิ้นภาคการศึกษา ๒/๒๕๖๑ (ก่อนวันที่ 
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) (TQF ข้อ ๔) 

๒๑ √ √ รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 
วงรอบปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ก.ค. – ส.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ระยะเวลาประเมินอย่างน้อย ๓ วัน 
๒. คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินฯเป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการ
ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร 

๒๒ √ √ จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

ก.ย. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. ใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
๒. การจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพฯให้น า 
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินฯ 
และจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรมาพิจารณา 
๓. ส่งแผนพัฒนาคุณภาพฯให้วิทยาเขตเพื่อ 
น าเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
พิจารณา 
๔. ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในต้น
เดือนกันยายน ๒๕๖๒  

๒๓ √ √ บันทึกข้อมูลรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ในระบบ CHE QA Online 

ต.ค. ๖๒ รายละเอียดการด าเนินงาน 
http://www.cheqa.mua.go.th/cheqa  
๓d ๒๕๖๒ 
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