
การวิเคราะหความหมายของระบบและกลไกในแตละองคประกอบ 
จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สกอ. ๒๕๕๗, มจร ๒๕๕๙ และ ตบช.เพ่ิมเติม มจร ๒๕๖๒ 
 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน Internal Quality Audit : IQA 
   การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การตรวจสอบวาการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันมี
ประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพหรือไม  มีจุดบกพรองในเรื่องใด  เพ่ือ
หาทางแกไขปรับปรุง   เพ่ือใหไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตอไป การตรวจสอบนี้ ตองดําเนินการอยางเปน
อิสระ   มีความจริงใจในการวิพากษวิจารณใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํากิจกรรมตาง ๆ  ของสถาบันเปนไปตาม
ขอกําหนดและทราบขอมูลจริงในการแกไขขอบกพรองตอไป                      

ระบบตามตัวบงช้ีและเกณฑของ IQA 
   ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพ่ือใหไดผลออกมา
ตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูป ของเอกสารหรือสื่อ
อิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องคประกอบของระบบประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และ
ขอมูลปอนกลับ  ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  
   กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากรมีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
   ระดับหลักสูตร   มีเกณฑการประเมินท่ีเปน Rubric score ๒ ประเภท คือ 
   ๑. ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการ 
   ๒. ตัวบงชี้ท่ีเปนผลลัพธ 
   เกณฑประเมินกระบวนการ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีระบบ มี

กลไกการรับ
นิสิต 

- ไมมกีารนํา
ระบบกลไก
การรับนิสิต
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 
 
 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิต 
 

- มีระบบ มีกลไก
การรับนิสิต 

- มีการนําระบบ
กลไกการรับ
นิสิตไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการ
การรับนิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ
การรับนิสิตจาก
ผลการประเมิน 

- มีระบบ มีกลไกการ
รับนิสิต 

- มีการนําระบบกลไก
การรับนิสิตไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

- มีการประเมิน
กระบวนการการรับ
นิสิต 

- มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
การรับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการ
ปรับปรุง
กระบวนการการรับ
นิสิตเห็นชัดเปน
รูปธรรม 

- มีระบบ มีกลไกการรับนิสิต 
- มีการนําระบบกลไกการรับนิสติ

ไปสูการปฏิบัติ/ดาํเนินงาน 
- มีการประเมินกระบวนการการ

รับนิสิต 
- มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการการรับนิสิตจากผล
การประเมิน 

- มีผลจากการปรับปรุง
กระบวนการการรับนิสิตเห็นชัด
เปนรูปธรรม 

- มีแนวทางปฏิบัติท่ีดี โดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตผุลอธิบายการ
เปนแนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 

 
 
 
 



๒ 
 

   เกณฑการประเมินผลลัพธ 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
- มีการรายงาน

ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเรื่อง  

- มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงาน
ครบทุกเรื่อง
ตาม
คําอธิบายใน
ตัวบงช้ี  

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัวบงช้ี   

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
บางเรื่อง 

 

- มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเรื่องตาม
คําอธิบายในตัว
บงช้ี   

- มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน
ในทุกเรื่อง 

 

- มีการรายงานผลการดาํเนินงานครบ
ทุกเรื่องตามคําอธิบายใน 
ตัวบงช้ี  

- มีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนใน
ทุกเรื่อง 

- มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 
เทียบเคียงกับหลักสตูรน้ันในสถาบัน
กลุมเดียวกัน โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และกรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถใหเหตุผลอธิบายวา
เปนผลการดาํเนินงานท่ีโดดเดนอยาง
แทจริง 

 

สรุประบบตามตัวบงช้ีเกณฑของ IQA 
๑. ระบบการรับนิสิต (ระดับหลักสูตร) 
๒. ระบบการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (ระดับหลักสูตร) 
๓. ระบบการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักนิสิตปริญญาตรี  (ระดับหลักสูตร)  
๔. ระบบการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา (ระดับหลักสูตร) 
๕. ระบบการพัฒนาศักยภาพนิสติและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑  (ระดับหลักสูตร) 
๖. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  (ระดับหลักสูตร) 
๗. ระบบการบริหารอาจารย (ระดับหลักสูตร)  
๘. ระบบการสงเสริมพัฒนาอาจารย (ระดับหลักสูตร) 
๙. ระบบการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร และวัตถุประสงคของหลักสูตร (ระดับหลักสูตร) 
๑๐. การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น (ระดับหลักสูตร) 
๑๑. ระบบการพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับหลักสูตร) 
๑๒. ระบบการพิจารณากํากับผูสอน การกํากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทํา มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ระดับ
หลักสูตร) 
๑๓. ระบบการแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  (ระดับหลักสูตร) 
๑๔. การกํากับกระบวนการเรียนการสอน (ระดับหลักสูตร) 
       - การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
       - การบูรณาการพันธกิจตางๆกับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
๑๕. การชวยเหลือ กํากับติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา (ระดับหลักสูตร) 
๑๖. ระบบการประเมินผลการเรียนรูตามกรอบ TQF (ระดับหลักสูตร) 
๑๗. การตรวจสอบประเมินผลการเรียนรูของนิสิต  (ระดับหลักสูตร) 
๑๘. ระบบการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (ระดับหลักสูตร) 
๑๙. ระบบการประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (ระดับหลักสูตร) 
๒๐. ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน  โดยมีสวนของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู (ระบบการสงเสริมสนับสนุนการเรียนรู) (ระดับหลักสูตร) 



๓ 
 

๒๑. ระบบการบริหารและพัฒนางานวิจัยและงานสรางสรรค  (ระดับวิทยาเขตและสถาบัน) 
๒๒. ระบบการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน (ระดับวิทยาเขตและสถาบัน) 
๒๓. ระบบการทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  (ระดับวิทยาเขตและสถาบัน) 
๒๔. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (ระดับวิทยาเขตและสถาบัน) 
๒๕. ระบบการกํากับการดําเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตร  (ระดับวิทยาเขตและสถาบัน) 
 
 

เอกสารประกอบการจัดทํา คูมือข้ันตอนการทํางาน : PM  
วิเคราะหขอมูล 

นายเขมกร  อุสาหดี 
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 



การวิเคราะหแผนงานตามตัวบงช้ี และเกณฑของ IQA 
จากคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สกอ. ๒๕๕๗, มจร ๒๕๕๙ และ ตบช.เพ่ิมเติม มจร ๒๕๖๒ 
 

 

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน Internal Quality Audit: IQA 
   การตรวจประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง การตรวจสอบวาการทํากิจกรรมตาง ๆ ของสถาบันมี
ประสิทธิภาพและไดสอดคลองกับขอกําหนดของระบบบริหารจัดการคุณภาพหรือไม  มีจุดบกพรองในเรื่องใด  เพ่ือ
หาทางแกไขปรับปรุง   เพ่ือใหไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานตอไป การตรวจสอบนี้ ตองดําเนินการอยางเปน
อิสระ   มีความจริงใจในการวิพากษวิจารณใหคําแนะนํา เพ่ือใหการทํากิจกรรมตาง ๆ  ของสถาบันเปนไปตาม
ขอกําหนดและทราบขอมูลจริงในการแกไขขอบกพรองตอไป 
                  

แผนงานตามตัวบงช้ีและเกณฑของ IQA  
ระดับหลักสูตร 
   ตัวบงชี้ประเภทกระบวนการท่ีมีเกณฑการประเมินเปน Rubric score ตองมีการดําเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA ตามเกณฑ ระดับ ๔ และ ๕ คะแนน  จํานวน ๗ ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ ๓.๑ การรับนิสิต 
 ตัวบงชี้ ๓.๒ การสงเสริมและพัฒนานิสิต 
 ตัวบงชี้ ๔.๑ การบริหารและการพัฒนาอาจารย 
   ตัวบงชี้ ๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
   ตัวบงชี้ ๕.๒ การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
   ตัวบงชี้ ๕.๓ การประเมินผูเรียน 
   ตัวบงชี้ ๖.๑ สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 
   แผน (Plan) ทุกตัวบงชี้ ตองกําหนดไวในแผนปฏิบัติการประจําป 
ระดับวิทยาเขต 
องคประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต 
   ตัวบงชี้ ๑.๕ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
 เกณฑขอ ๑ จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตในภาพรวมของวิทยาเขต โดยใหนิสิตมีสวนรวมในการ
จัดทําแผนและการจดักิจกรรม 
  ๑. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
  องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย 
   ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย หรืองานสรางสรรค 
 คําอธิบายตัวบงชี้ สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนว
ทางการดําเนินงานท่ีเปนระบบและกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 
   ๒. แผนงานการวิจัย 
    
 
 
 



๒ 
 

องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ 
   ตัวบงชี้ ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม 
   เกณฑขอ ๑ จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้  
วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือ
วิทยาลัย เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   ๓. แผนงานบริการวิชาการ 
  องคประกอบท่ี ๔ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ตัวบงชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   เกณฑขอ ๒ จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 
   ๔. แผนงานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี ๕ การบริหารจัดการ 
   ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือกํากับติดตามผลลัพธตาม พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของ
คณะ 
   เกณฑขอ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
   ๕. แผนกลยุทธ / แผนพัฒนาวิทยาเขต 
   ๖. แผนกลยุทธทางการเงิน 
   ๗. แผนปฏิบัติการประจําป 
   เกณฑขอ ๓ ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะและใหระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม 
   ๘. แผนบริหารความเส่ียง 
   เกณฑขอ ๕. คนหาแนวปฏิบัติท่ีดีจากความรูท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และ
แหลงเรียนรูอ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บ
อยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
   ๙. แผนการจัดการความรู (KM) 
   เกณฑขอ ๖ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
   ๑๐. แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
   ๑๑. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
   เกณฑขอ ๗ ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและ
สอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะท่ีไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  
   ๑๒. แผนกิจกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงช้ี 
   ๑๓. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 



๓ 
 

 
สรุปแผนงานตามตัวบงช้ีและเกณฑของ IQA 
   ๑. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
   ๒. แผนงานวิจัย 
   ๓. แผนบริการวิชาการ  
   ๔. แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ๕. แผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะ ๕ ป 
   ๖. แผนกลยุทธทางการเงิน  
   ๗. แผนปฏบิัติการประจําป 
   ๘. แผนบริหารความเสี่ยง 
   ๙. แผนการจัดการความรู (KM) 
   ๑๐. แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน 
   ๑๑. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  และสายสนับสนุน 
   ๑๒. แผนกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ ประจําปการศึกษา  
   ๑๓. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

แนวปฏิบัติในการจัดทําแผนตางๆ 
๑. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
แนวปฏิบัต ิ
 หนวยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการกําหนดแผนการสงเสริม การจัดกิจกรรมของนักศึกษา ท่ีชัดเจน
นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ท้ังนี้กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษาจะมีท้ังท่ีจัดโดยสถาบัน หรือจัดโดยองคกรนักศึกษา เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะตามท่ี
สถาบันกําหนด   และสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแตละระดับการศึกษา 
 

๒. แผนงานวิจัย 
แนวปฏิบัต ิ
 สถาบันหรือคณะวิชาควรวางแนวทาง ข้ันตอน  และหลักเกณฑ ตลอดจนกําหนดหนวยงาน บุคคลหรือกลุม
บุคคลท่ีรับผิดชอบและมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอในการบริหาร
ควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม ประเมินและปรับปรุงอยางสมํ่าเสมอเพ่ือบรรลุตามเปาหมายของแผนการวิจัย
ของสถาบัน 

๓.แผนงานบริการวิชาการ 
แนวปฏิบัต ิ
 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการใน
การใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําป
ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีคณะจัดทําเพ่ือสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ  และนํามาจัดทําเปนแผนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนแกนักศึกษาใหมี
ประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืน  
 
 



๔ 
 

 

๔. แผนงานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แนวปฏิบัต ิ
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น 
สถาบันอุดมศึกษาจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจ
มีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแตละสถาบัน และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม 
สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน  

๕. แผนกลยุทธ 
   แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยท่ัวไปมักใชเวลา ๕ ป เปนแผนท่ีกําหนดทิศทางการ
พัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค ผลการวิเคราะหจุดแข็ง 
จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตางๆ ของสถาบันควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการกําหนดตัวบงชี้
ความสําเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้เพ่ือวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามกลยุทธ 
โดยสถาบันนําแผนกลยุทธมาจัดทําแผนดําเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจาํป 
   ๑. มีการพัฒนาแผนกลยุทธใหสอดคลองกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบัน
พระราชบัญญัติสถาบัน จุดเนนของสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมท้ังหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ี
เก่ียวของ โดยทําตารางวิเคราะหใหชัดเจนวาปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธสอดคลอง
กันในประเด็นใด อยางไร หากมีประเด็นท่ีไมสอดคลองควรพิจารณาปรับแกใหสอดคลอง 
   ๒. มีการจัดต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ (strategy) เพ่ือนําสถาบันไปสูความสําเร็จท่ีพึงประสงค 
ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective) 
คณะกรรมการควรวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม 
(threat) เพ่ือนําไปสูการกําหนดกลยุทธท่ีชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน 
การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ี
สถาบันกําหนดควรผานการประชาพิจารณรวมกันจากท้ังผูบริหาร อาจารยและเจาหนาท่ี เพ่ือใหเกิดการยอมรับของ
ทุกฝาย อันจะนําไปสูความรวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานใหบรรลุผลตามความมุงหวังของสถาบัน และไดรับความ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๖. แผนกลยุทธทางการเงนิ 
แนวปฏิบัต ิ
 ๑. แผนกลยุทธทางการเงินเปนแผนท่ีแสดงใหเห็นถึงแหลงท่ีมาและแหลงใชไปของเงินท่ีตองใชในการ
ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ 
 ๒. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการทําหนาท่ีดําเนินการวิเคราะหทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินงานตามแผน
กลยุทธของสถาบัน และทําการประเมินมูลคาของทรัพยากรท่ีตองใชซ่ึงจะเปนงบประมาณในการดําเนินการตาม
แผน และ กําหนดแหลงท่ีมาของงบประมาณดังกลาวซ่ึงอาจจะเปนงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสถาบัน เงิน
บริจาค หรือสถาบันจะตองจัดใหมีการระดมทุนจากแหลงทุนตาง กอนท่ีจะนําขอมูลเหลานั้นมาจัดทํางบประมาณ
ประจําปตามแหลงงบประมาณนั้นๆ 

๗.แผนปฏิบัติราชการประจําป 
   แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะสั้นท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน ๑ ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพ่ือใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือกิจกรรม
ตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการหรือ



๕ 
 

กิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้นรวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการ
ดําเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
แนวปฏิบัต ิ
 ๑. มีการจัดทําแผนท่ีกลยุทธ (Strategic map) เพ่ือชวยในการแปลงแผนกลยุทธไปสูแผนปฏิบัติการตาม
กระบวนการของ Balance scorecard 
 ๒. มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนกลยุทธกับแผนปฏิบัติการประจําปท้ัง 
๔ พันธกิจ คือ ดานการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

๘. แผนบริหารความเสี่ยง 
แนวปฏิบัต ิ
 ๑. จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือการบรรลุเปาหมาย โดยตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการท่ีจะ
สรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรในสถาบัน และดําเนินการแกไขลด หรือปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดข้ึนอยาง
เปนรูปธรรม 
 ๒. สรางมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใชเทคนิค ๔ T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยง และTerminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยง 
เพ่ือลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีสถาบันจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปแบบของตัวเงินและไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง 
การฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุมคา คุณคา) 

๙. แผนการจัดการความรู (KM) 
๑๐. แผนการบริหารบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน  
๑๑. แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
แนวปฏิบัต ิ
   ขอมูลท่ีควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมขอมูล
สําคัญดังตอไปนี้ 
 ๑. ขอมูลอัตรากําลังของอาจารยและบุคลากรในปจจุบันรวมท้ังท่ีตองการในอนาคตอยางนอย ๕ ปขางหนา 
 ๒. ขอมูลจากการสํารวจความตองการในการอบรม (training needs) ของบุคลากรท้ังสายอาจารยและสาย
สนับสนุน 
   ๓. ขอมูลปอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเสนทางความกาวหนาของสายงานในรอบป
ท่ีผานมา 
 ๔. ขอมูลในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนดานทรัพยากรมนุษยวามีประเด็นใดบางท่ีควรมีการวางแผน  

๑๒. แผนกิจกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบงช้ี 
๑๓. แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
แนวปฏิบัต ิ
 ระบบประกันคุณภาพท่ีนํามาใชตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีดําเนินการเปนประจํา 
โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหการ
ดําเนินงานตามภารกิจบรรลุเปาประสงคและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
 
 



ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  

สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร 

 

 

กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ 
๑. วิทยาเขตวางแผนการประกันคุณภาพประจําปการศึกษาใหม  โดย
ประกาศใชตัวบงชี้ปการศึกษาใหม  และตัวบงชี้เพ่ิมเติม 

มิ.ย. – ก.ค. 

๒. เผยแพรคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ก.ค. 
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษาท่ี
ผานมา 

ส.ค.-ต.ค. 

๔. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan) จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษาท่ี
ผานมา 

พ.ย. 

๔. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของปการศึกษาท่ีผานมา 

ก.ย. 

๕. ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพ กํากับ ติดตามผลการ
ดําเนินงานตาม แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษาท่ีผานมา เปนราย
ไตรมาส 

ส.ค., พ.ย., (ปปจจุบัน) 
ก.พ., พ.ค. (ปถัดไป) 

๖. วิทยาเขตเก็บขอมูลระยะ  ๑๒  เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีประกาศใช  
(๑ มิ.ย.- ๓๑ พ.ค. ของปถัดไป) 

พ.ค.-มิ.ย. 

๗. หลักสูตรจัดทํา SAR บนระบบ MCU e-SAR และ CHE QA 
Online 

มิ.ย. 

๘. ประสานงาน คัดเลือก และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

มิ.ย. 

๙.  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มิ.ย. 
๑๐.  วิทยาเขตนําผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตรมาจัดทํา 
SAR  บนระบบ MCU e-SAR และ CHE  QA  Online 

มิ.ย. 

๑๑.  ประสานงาน คัดเลือก และเสนอแตงตั้งประธานตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 

ก.ค. 

๑๒.  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต ก.ค.- ก.ย. 
๑๓.  สงรายงานการประเมินตนเอง ใหตนสังกัด ก.ค.- ก.ย. 
 

 



   การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA) หมายถึง การประเมินผล

และการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในของสถาบัน

นั้นเอง โดยหนวยงานตนสังกัด คือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ทําหนาท่ีกากับ

ดูแล 

   การประกันคุณภาพภายนอก (Ex(Ex ternal Quality Assurance : EQA) หมายถึง  การ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายนอก 

โดยมีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ทํา

หนาท่ีประเมิน 

 

กิจกรรมท่ีตองดําเนินการเพ่ือใหเปนไปตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑.  การประกาศใชตัวบงช้ีใหมของสถาบัน 

   ๑.๑  ลักษณะของตัวบงชี้ 

    -  ตัวบงชี้ครอบคลุมท้ัง  IQA  และ  EQA 

    -  ตัวบงชี้สอดคลองกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  เชน  สกอ. ก.พ.ร.  สมศ.  สภา

วิชาชีพ 

    -  มีการกําหนดตัวบงชี้ท่ีเปนอัตลักษณและเอกลักษณของสถาบัน 

    - ตัวบงชี้  เกณฑการประเมินและเปาหมาย  ตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

สถาบนักอนประกาศใช 

    -  ในกรณีท่ีตัวบงชี้เหมือนกับตัวบงชี้ท่ีผานมาตองไดรับความเห็นชอบจากสภา

สถาบันดวย  แตตองมีการทบทวนหรือกําหนดคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ใหม  โดยมีวัตถุประสงค

เพ่ือการพัฒนาคุณภาพของสถาบัน 

      -  สกอ.  ไดกําหนดหลักการท่ีเปนแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ดังนี้ 

    ๑)  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒   

    ๒)  กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

      ๓)  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว  ๑๕  ป  ฉบับท่ี  ๒  (พ.ศ.  ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕)  

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      ๔)  มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๗  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

      ๕)  มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๙  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

      ๖)  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๑  สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 



   ๑.๒  หลักฐานการประกาศใชตัวบงชี้ของสถาบัน (สวนกลาง) 

    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําตัวบงชี้และเกณฑของสถาบัน 

    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันเห็นชอบกับตัวบงชี้และเกณฑ 

    -  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันเห็นชอบกับตัวบงชี้และเกณฑ 

    -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของสถาบัน 

๒.  การเผยแพรคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

 ๒.๑  ลักษณะของคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 

  -  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  ตองมีขอมูลของทุกหนวยงานใน

สถาบันพรอมท้ังตัวเลขตาง ๆ  ท่ีเปนปจจุบันในปท่ีประกาศใชคูมือดังกลาว 

  -  องคประกอบของคูมือประกันคุณภาพการศึกษา  ควรประกอบดวยสวนตางๆ  

เชน ขอมูลเบื้องตนของสถาบันท่ีมีรายละเอียดเก่ียวกับ ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบันของ

สถาบัน, ขอมูลเก่ียวกับปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค เอกลักษณ อัตลักษณ และแผนการ

ดําเนินการของสถาบัน, ขอมูลท่ีเปนแผนภูมิของการบริหารสถาบัน, ขอมูลตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินท่ีสถาบันประกาศใชตามขอ  ๑, ขอมูลตัวบงชี้ท่ีตองประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะวิชา 

ระดับสถาบัน และหนวยงานสนับสนุน,  ขอมูลท่ีเปนรูปแบบการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  

(SAR) และ ขอมูลปฏิทินการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน 

   ๒.๒  ลักษณะการเผยแพรคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันสามารถเผยแพรได

ทางเว็บไซตของสถาบันหรือรวมท้ังการตีพิมพเผยแพรคูมือดังกลาว  ควรมีการประชุมชี้แจงกับทุก

หนวยงานเพ่ือทําความเขาใจเก่ียวกับคูมือประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดวย 

 

๓.  วิทยาเขตเก็บขอมูลระยะ  ๓, ๖, ๙/๑๒  เดือน 

   ๓.๑  มีคณะทํางานใหคําปรึกษากับบุคลากรหรือหนวยงานในการเก็บขอมูลพรอมท้ัง

พิจารณาปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสมเปนระยะๆ 

   ๓.๒  วงรอบการเก็บขอมูลตองสอดคลองกับ  สกอ.  และ  สมศ.  กําหนดแตละตัวบงชี้  คือ  

สกอ.ประเมินในรอบปการศึกษา  ทุกตัวบงชี้รวบรวมขอมูลในรอบปการศึกษา ตั้งแตวันท่ี  ๑  

มิถุนายน ถึง  ๓๑  พฤษภาคม  ของปถัดไป ยกเวนบางตัวบงชี้ถากําหนดระยะเวลาเปนอยางอ่ืน 

   ๓.๓  ผูประเมินคุณภาพการศึกษาท้ังภายในและภายนอกจะยึดหลักความเท่ียงตรงเปนธรรม  

โปรงใส  มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง (evidence-based)  และมีความรับผิดชอบท่ี

ตรวจสอบได  (accountability)  การเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเปนหลักฐานตางๆจึงตองถูกตองและ

สอดคลองกับวงรอบการประเมินแตละตัวบงชี้ 

   ๓.๔  รายการขอมูลหลักฐานประกอบแตละตัวบงชี้นําไปกําหนดไวบนระบบ  MCU e-SAR 

มจร และ CHE  QA  Online  สกอ. ท้ังระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 

 



 

๔.  การจัดทํา  SAR  ระดับหลักสูตร 

   ๔.๑  ทุกหลักสูตรจัดทํา  SAR  ฉบับสมบูรณตามรูปแบบของ  SAR  ท่ีกําหนดไวในคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน บนระบบ MCU e-SAR มจร และ CHE  QA  Online  สกอ. 

   ๔.๒  จํานวนตัวบงชี้ใน  SAR  ของหลักสูตรใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

   ๔.๓  SAR  ของหลักสูตรควรจัดทําโดยคณาจารยหรือผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการดําเนินงาน

ของหลักสูตร บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีสวนรวมในการชวยรวบรวมหลักฐานและจัดเก็บใหเปนระบบ

แตไมใชมีหนาท่ีหลักในการจัดทํา  SAR   

   ๔.๔  เม่ือจัดทํา  SAR  เรียบรอยแลว  อาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนทุกรูป/คน ใน

หลักสูตรควรมีสวนรวมในการวิพากษ  SAR  เพ่ือชวยกันตรวจสอบความสอดคลองของผลการ

ดําเนินงานกับขอมูลหลักฐานตางๆ และทําความเขาใจเก่ียวกับผลงาน  ตรวจสอบ ผลงานใหสมบูรณ

รวมกัน  แลวสง SAR บนระบบ MCU e-SAR มจร และ CHE  QA  Online  สกอ. ใหคณะกรรมการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  กอนการตรวจประเมินจริงอยางนอย ๑ สัปดาห 

๕.  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตร 

   ๕.๑  คณะกรรมการประเมินระดับหลักสูตรตองเปนไปตามเกณฑท่ี สกอ. กําหนด  คือ 

   องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

     ๑. ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย ๓ คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบันและอยางนอยหนึ่งคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาท่ีขอรับการประเมิน 

      ๒. ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 

      ๓. คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

      ๔. คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ของ

แตละระดับ 

     - ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาโท     ข้ึนไปหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

      - ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 

      - ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

   ๕.๒  แนวทางปฏิบัติท่ีดี ถาสามารถแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร

จากภายนอกหลักสูตร ทุกคน  ซ่ึงอยูในสถาบันเดียวกันจะชวยใหผลการประเมินนาเชื่อถือและ

สมบูรณมากยิ่งข้ึน 



   ๕.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร  ควรจัดทําเปนคําสั่งแตงตั้ง

ของรองอธิการบดีหรือเทียบเทา  โดยกําหนดระยะเวลาประเมินอยางนอย  ๒ วันและใหรายงานผล

การประเมินใหทันตามเวลาท่ีกําหนด 

๖.  การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

   ๖.๑  คณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งประชุมรวมกันกอนการประเมินอยางนอย ๓ วัน เพ่ือ

แบงหนาท่ี ในการตรวจสอบหลักฐานแตละตัวบงชี้  วางแผนการตรวจเยี่ยม และแจงแผนการตรวจ

เยี่ยมใหหนวยรับการประเมินทราบเพ่ือเตรียมการ 

   ๖.๒  หนวยงานรับการประเมินเตรียมการตามแผนการตรวจเยี่ยมโดยประสานกับบุคลากรท่ี

เก่ียวของใหเรียบรอย  กอนการตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการประเมิน 

   ๖.๓  คณะกรรมการรับฟงการบรรยายสรุปผลการดําเนินงานจากประธานหลักสูตร (ไมใช

จากเจาหนาท่ี) แลวดําเนินการตามแผนการตรวจเยี่ยมท่ีแจงใหหนวยงานทราบลวงหนา 

   ๖.๔  คณะกรรมการสรุปผลการประเมินและตัดสินผลการประเมินตามขอมูลหลักฐานท่ี

ปรากฏและรายงานผลการตัดสินใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานการประเมินทราบ  พรอมท้ังรับฟงขอ

ทักทวงและพิจารณาหลักฐานเพ่ิมเติมจากหนวยงาน 

๗.  การจัดทํา  SAR  ระดับวิทยาเขต 

   ๗.๑  ทุกหลักสูตรจัดทํา  SAR  ฉบับสมบูรณตามรูปแบบของ  SAR  ท่ีกําหนดไวในคูมือ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

   ๗.๒  จํานวนตวับงชี้ใน  SAR  ของวิทยาเขต ใหดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในคูมือประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

   ๗.๓  SAR  ของวิทยาเขตควรจัดทําโดยคณะกรรมการท่ีวิทยาเขต แตงตั้งข้ึนประกอบดวย  

ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการสํานักสํานักวิชาการ เปนกรรมการ

และเลขานุการ ผูอํานวยการสวน หรือเทียบเทา และผูแทนคณาจารย  เจาหนาท่ีจากหลักสูตรรวม

เปนคณะกรรมการ 

   ๗.๔  คณะกรรมการจัดทํา  SAR  นําผลการประเมินระดับหลักสูตร และผลการดําเนินตาม

ตัวบงชี้  ระดับวิทยาเขต  ประจําปการศึกษา มาจัดทํา  SAR  และกรอกขอมูลบนระบบ  CHE  QA  

Online 

   ๗.๕  เม่ือจัดทํา  SAR  ของวิทยาเขตเรียบรอยแลว  ผูบริหาร  คณาจารย  และบุคลากรสาย

สนับสนุนท่ีเปนผูรับผิดชอบตัวบงชี้ ทุกคน  รวมกันวิพากษ  SAR  เชนเดียวกับท่ีดําเนินการในระดับ

หลักสูตรโดยรองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ประธานดําเนินการหรือมีผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวม

วิพากษดวยและสง  SAR  บนระบบ  CHE  QA  Online   ใหคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

กอนการประเมินอยางนอย  ๒  สัปดาห 



ปฏิทิน QA ของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลัย 

ตามตัวบงชี้และเกณฑคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร 

งานประกันคุณภาพการศึกษา กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  

สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร 

 

สรุป ปฏิทิน QA ของคณะกรรมการบริหารวิทยาเขต และสภามหาวิทยาลยั 

ตามตัวบงช้ี และเกณฑชอง IQA 

 

กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลาท่ีกําหนด 
๑. กรรมการบรหิารวิทยาเขตใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีปรับปรุง
ตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

๒. สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามรอบ
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

๓. สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อวารสารวิชาการท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

๔. คณะกรรมการประจําวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติแผนการบริการ
วิชาการ และแผนการใชประโยชน ประจําปการศึกษา 

ต.ค. - พ.ย. 

๕. ผูบริหารระดับวิทยาเขต พิจารณาอนุมัติ 
   - แผนพัฒนาวิทยาเขต/แผนกลยุทธ 
   - แผนกลยุทธทางการเงิน 
   - แผนปฏิบัติการประจาํป 

ต.ค. – ธ.ค. 

๖. คณะกรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย พิจารณาผล
การดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร 

ก.พ. – มิ.ย. 

๗.  กรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย พิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 

มิ.ย. – พ.ค. 

 

   การประกันคุณภาพภายใน (Internal Quality Assurance : IQA) หมายถึง การประเมินผล

และการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายในของสถาบัน

นั้นเอง โดยหนวยงานตนสังกัด คือสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. ทําหนาท่ีกากับ

ดูแล 

   การประกันคุณภาพภายนอก (Ex(Ex ternal Quality Assurance : EQA) หมายถึง  การ

ประเมินผลและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายนอก 



โดยมีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. ทํา

หนาท่ีประเมิน 

 

ระดับหลักสูตร 

ตัวบงช้ี ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  

   เกณฑขอท่ี ๑๑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด (ตองไมเกิน ๕ ป จะตอง

ปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภาสถาบัน เพ่ือใหหลักสูตรใชงานในปท่ี ๖ ) 

ปฏิทิน QA :  

   ๑. คณะกรรมการบรหิารวิทยาเขตใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 

   ๒.  สภาสถาบันใหความเห็นชอบหลักสูตรท่ีปรับปรุงตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด 

ตัวบงช้ี ๒.๒ (ปริญญาโท-เอก) ผลงานวิจัยของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท-

เอก ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

• เกณฑระดับคุณภาพของผลงานวิชาการ คาน้ําหนัก ๐.๔๐  

   ระดับคุณภาพ บทความฉบับสมบูรณท่ีมีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูลตามประกาศของ ก.พ.อ. 

หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับ

การเผยแพรผลงานทางวิชาการพ.ศ.๒๕๕๖ แตสถาบัน นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปน

ประกาศใหทราบเปนการท่ัวไปและแจงใหก.พ.อ./ ก.ก.อ. ทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีออก

ประกาศ 

ปฏิทิน QA :  

   ๓.  สภาสถาบันอนุมัติรายชื่อวารสารวิชาการท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

ระดับวิทยาเขต 

ตัวบงช้ี ๓.๑ การบริการวิชาการแกสังคม  

   เกณฑขอ ๑ จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคม

และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอ

กรรมการประจําคณะ วิทยาเขตหรือวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ปฏิทิน QA :  

   ๔.  กรรมการประจําคณะพิจารณาอนุมัติแผนการบริการวิชาการแกสังคมประจําป 

ตัวบงช้ีท่ี  ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย 



   เกณฑขอ ๑ พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของ

คณะและสอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมท้ังสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณ

ของคณะ และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือให

บรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ

ปฏิทิน QA :  

   ๕.  ผูบริหารระดับวิทยาเขตพิจารณาอนุมัติ 

      - แผนพัฒนาวิทยาเขต/แผนกลยุทธ 

    - แผนกลยุทธทางการเงิน 

    - แผนปฏิบัติการประจําป 

ตัวบงช้ีท่ี  ๕.๒ ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

   เกณฑขอ ๒ มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 

๑ (คือ มีระบบและกลไกในการกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตร ใหเปนไปตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร) และรายงานผลการติดตามใหกรรมการประจําคณะ วิทยา

เขต หรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

ปฏิทิน QA :  

   ๖.  คณะกรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย พิจารณาผลการดําเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

   เกณฑขอ ๔. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผล

การประเมินใหกรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย เพ่ือพิจารณา 

ปฏิทิน QA :  

   ๗.  กรรมการประจําคณะ วิทยาเขต หรือวิทยาลัย พิจารณาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร

ตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร 
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การวิเคราะหแผนงานเพ่ือจัดทําเอกสารคุณภาพ คูมือข้ันตอนการทํางาน (PM) 
จากคูมือประเมินการปฏิบัติงานสวนงานสนับสนุนการจัดการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สําหรับวิทยาเขตและวิทยาลัยในกํากับสวนกลางและวิทยาเขต 
******************* 

วิเคราะหขอมูล 

นายเขมกร  อุสาหดี  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

กลุมงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา  งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

E-mail :  Khemmakorn.usa@mcu.ac.th, www.qasurin.mcu.ac.th 

สํานักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร 

สวนสนับสนุนวิชาการ 

  กลุมงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 

  PM-01 :  การควบคุมเอกสารคุณภาพ  (ผูจัดทํา : นายเขมกร  อุสาหดี) 
  PM-02 :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต (ผูจัดทํา : นายเขมกร  อุสาหดี) 
  PM-03 :  การตรวจติดตามคุณภาพภายใน  (ผูจัดทํา : นายเขมกร  อุสาหดี) 
  PM-04 :  การปฏิบัติการแกไขและปองกัน  (ผูจัดทํา : นายเขมกร  อุสาหดี)    
  PM-05 :  การควบคุมบันทึกคุณภาพ  (ผูจัดทํา : นายเขมกร  อุสาหดี)   
  PM-06 :  การบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (ผูจัดทํา : นายไชยรัตน  ปญญาเอก)   

  PM-07 :  การสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค และนําไปใชประโยชน  

       (ผูจัดทํา : นายไชยรัตน  ปญญาเอก)   

  กลุมงานทะเบียนและวัดผล 
  PM-08 :  การรับนิสิต (ผูจัดทํา : นางสาวณัฐตพร  บุญปก) 

  PM-09 :  งานทะเบียนนิสิต  (ผูจัดทํา : นางสาวณัฐตพร  บุญปก) 

  PM-10 :  การประเมินผลการศึกษา  (ผูจัดทํา : นางสาวนิชาภา   แกวขาว) 

  PM-11 :  การตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา  (ผูจัดทํา : นางสาวนิชาภา   แกวขาว) 

  กลุมงานหองสมุดและสารสนเทศ 

  PM-12 :  การจดัการงานสารบรรณ  (ผูจัดทํา : นางชนาภา   เพียรประจํา) 

  PM-13 :  การประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิชาการ  (ผูจัดทํา : นางชนาภา   เพียรประจํา) 
  PM-14 :  การบริการทรัพยากรหองสมุด  (ผูจัดทํา : นางจารุณี   นามวัฒน) 

  PM-15 :  งานสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ (ผูจัดทํา : นายบดินทร   จีนเปย) 

  PM-16 :  การจัดบริการคอมพิวเตอรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน 

       (ผูจัดทํา : นายบดินทร   จีนเปย) 
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กลุมงานสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

PM-17 :  การบริการวิชาการแกสังคม  (ผูจัดทํา : นางสาวเกษศิรินทร   ปญญาเอก) 

PM-18 :การทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม (ผูจัดทํา : นางสาวเกษศิรินทร  ปญญาเอก)

PM-19 :  การสรรหาพระสอนศีลธรรม  

PM-20 :  การสงเสรมิและพัฒนาสมรรถนะของพระสอนศีลธรรม 

PM-21 :  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของพระสอนศีลธรรม 




