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ค ำน ำ 
 

   คู่มือปฏิบัติงาน  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  เล่มนี้  
จัดท าขึ้นโดยรวบรวมและเรียบเรียงเนื้อหาให้ เข้าใจได้โดยง่าย โดยเนื้อหาได้บรรจุมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน  หลักเกณฑ์  แนวปฏิบัติ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  ซึ่งการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารจัดการ ถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานมาโดยตลอด  เพ่ือมุ่งเน้น
การพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้  การจัดท าคู่มือฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงขอบข่ายภาระงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา และเพ่ือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไปได้ 
   ผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
วิทยาเขต  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์  เล่มนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
วิทยาเขต  และผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 
ประจ าปีการศึกษา ระดับวิทยาเขต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริงได้
เป็นอย่างดี และหากมีข้อผิดพลาดประการใด  ผู้จัดท าต้องขออภัยและยินดีรับข้อเสนอแนะเพ่ือการ
ปรับปรุงให้คู่มือฉบับนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป 
 
 

                                                             นายเขมกร  อุส่าห์ดี 
นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) 

                                                              มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
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สำรบัญ 
                       หน้ำ 
ค ำน ำ          ก 
สำรบัญ          ข 
สำรบัญตำรำง           ง 
สำรบัญภำพ           ง 

บทที่ ๑ บทน ำ         ๑ 
๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญ        ๑ 

 ๑.๒  วัตถุประสงค์       ๓ 
 ๑.๓  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ      ๓ 
 ๑.๔  ขอบเขต          ๓ 
 ๑.๕  นิยามศัพทท์ี่ใช้ในตัวบ่งชี้/ค าจ ากัดความ    ๓ 
บทที่  ๒  บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ      ๗ 
 ๒.๑  โครงสร้างการบริหารวิทยาเขตสุรินทร์     ๑๐ 
 ๒.๒  ขอบข่ายภาระงานของส่วนงาน       ๑๓ 
 ๒.๓  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบต าแหน่ง    ๑๔ 
   ๒.๔  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ        ๑๕ 
บทที่  ๓  หลักเกณฑ์วิธีกำรปฏิบัติงำนและเงื่อนไข      ๒๑ 
 ๓.๑  กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้อง    ๒๑ 
 ๓.๒  เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน     ๒๒ 
   ๓.๓ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา    ๒๓ 
   ๓.๔ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ.   ๒๘ 
   ๓.๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา 
                ลงกรณราชวิทยาลัย       ๓๒ 
   ๓.๖ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  SAR    ๓๔ 
   ๓.๗ วธิีการปฏิบัติงาน         ๓๗ 
   ๓.๘  เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน  ๓๙ 
  ๓.๙  แนวคิด / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง     ๔๐ 
   ๓.๑๐  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ     ๔๔ 
   ๓.๑๑  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน     ๔๕ 
   ๓.๑๒  จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน     ๔๘ 
 
 



 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์  และระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒)  ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔  ด้านของมหาวิทยาลัย  คือ  การจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   ศิลปะและ
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัย และตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาจัดท าการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ (๑) ระดับหลักสูตร  (๒)  ระดับคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย  (๓)  ระดับสถาบัน  ดังนั้นวิทยาเขตจึงได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เพ่ือให้ระบบและกลไกการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับพันธกิจ  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกรูป/คน
ในองค์การ  ใช้กระบวนการระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ  ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ดังนั้น  วิทยาเขตสุรินทร์จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของวิทยาเขต  เพ่ือพัฒนาการให้บริการของวิทยาเขตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการใช้งาน  รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  ด้วยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสถาบันต้นสังกัด และจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น
ต้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จนถึง ปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มี



๒ 
 

คะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ 
คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
   คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
   ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพตามล าดับ ดังนี้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในการประเมินครั้งนี้  ไม่ปรากฏคะแนนแต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒.๙๓  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๒ การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๕ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๓ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๗ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ การด าเนินงานระดับดี 
   นอกจากนี้วิทยาเขตสุรินทร์   ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะ และทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ และความเหมาะสม  ซึ่ง
กระบวนการการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวงจรที่สะท้อนกลับมายัง
วิทยาเขตสุรินทร์  ส่งผลให้มีการปรับปรุงพัฒนา การบริหารงาน การบริการ ด้านการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   จากความส าคัญและภารกิจหลักของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในฐานะที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของวิทยาเขตสุรินทร์  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้
เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการให้บริการของวิทยาเขตสุรินทร์มีอย่าง
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ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Repot : SAR) 
น าเสนอผลงานต่อต้นสังกัด และตามกรอบการรายงานข้อมูลตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
๑.๒  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑  เพ่ือแสดงให้ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ เห็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุม ก ากับ ติดตามงานได้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนงาน 
พร้อมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
   ๑.๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๓.๑ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ เห็นกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สกอ. 
 ๑.๓.๒ ผู้บริหารส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถควบคุม ก ากับ ติดตามงาน
ได้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนงาน พร้อมทั้งได้แนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 
ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๑.๓.๒ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๑.๔ ขอบเขต 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ฉบับนี้  
เป็นการน าเสนอเฉพาะขั้นตอนการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส่วนงาน  
ซึ่งจะเป็นการน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙  โดยจะกล่าวถึงขั้นตอนการจัดท ารายงาน ส่วนประกอบของรายงาน และ
แบบฟอร์มการรายงาน 
๑.๕ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้/ค ำจ ำกัดควำม 
   สถำบัน  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ส่วนงำน  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษา๑ หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการ

                                                           

   
๑

 กฎกระทรวง การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑,  (๒๕๖๑,๒๓,กมุภาพันธ์). ราชกิจจานเุบกษา,  
เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก, ๓. 
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ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า  สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ก ากับ 
   สกอ. หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่ดูแลมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายใน 
   สมศ. หมายความว่า  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ 
๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
   รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) หมายความว่า  
รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   คณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำวิทยำเขตสุรินทร์  หมายความว่า 
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต และ
ระดับหลักสูตร 
   กำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management : KM)๒ หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
   แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีความรู้
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได ้
   ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้อง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย  
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

                                                           

   ๒ ส านักงานประกันคณุภาพ, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (อยุธยา : อาคารส านักงาน
อธิการบดี, ๒๕๕๙), หน้า ๒๖–๓๔. 
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   กลไก  หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
   แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำ  หมายถึง  แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ 
ปี  เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนามาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ 
ปี  เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตาม
กลยุทธ์  ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
   แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  หมายถึง  แผนระยะยาวที่ระบุทีมาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์  และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้น  จึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น  รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า  หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ  อีกเพ่ิมเติม  เช่น  การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การด าเนินงานด้วย  เช่น  ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
   งำนวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกรบวนการศึกษาค้นคว้าหรือ
ทดลอง  วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
   กำรบูรณำกำร  (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ  การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน  (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล  เป็น
มากกว่าความสอดคล้องในในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 
ระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 ปีกำรศึกษำ คือ เริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป 
 ปีงบประมำณ คือ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง  ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 



ค 
 

สำรบัญ (ต่อ) 
                       หน้ำ 
บทที่  ๔  กระบวนกำรและข้ันตอนกำรปฏิบัติงำน      ๕๑ 
   ๔.๑ แผนผังการปฏิบัติงาน (Work  Flow)      ๕๑ 
   ๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน   ๕๕ 
บทที่  ๕  ปัญหำอุปสรรค์ และแนวทำงแก้ไขและกำรพัฒนำ     ๖๕ 
   ๕.๑ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน       ๖๕ 
   ๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน      ๖๖ 
  ๕.๓ ข้อเสนอแนะ         ๖๗ 
บรรณานุกรม           ๖๘ 
 
ภาคผนวก           ๗๐ 
ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพ 
    การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗         ๗๑ 
ข  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑      ๗๗ 
ค  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  เรื่อง 
    ส่วนงานจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สนับสนุนการประกัน 
    คุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต        ๘๑ 
ง  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑       ๘๔ 
จ  ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต    ๘๙ 
ฉ  ตัวอย่าง แผนกิจกรรมด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามบ่งชี้  ๑๑๕ 
ช  ตัวอย่าง ปฏิทินการและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ    ๑๔๒ 
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สำรบรรณตำรำง 

 
ตำรำงท่ี                             หน้ำ 
๑   ตารางแสดงลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระงานที่ 
   รับผิดชอบ           ๑๕ 
๒    ตารางแสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณา การประกันคุณภาพ 
       การศึกษาภายในระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑       ๒๙ 
๓    ตารางสรุปจ านวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต   
   ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑          ๓๑ 
๔    ตารางแสดงตัวอย่าง ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกัน 
  คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา       ๔๕ 
๕    ตารางแสดงสัญลักษณ์ ความหมายสัญลักษณ์ ของ Flow Chart     ๕๑ 

 
สำรบรรณภำพ 

 
ภำพที่                    หน้ำ 
๑   โครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์   ๑๐ 
๒ โครงสร้างการบริหารงาน ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์      ๑๑ 
๓   โครงสร้างการปฏิบัติงาน ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์    ๑๒ 

 



 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
   การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้
เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์  และระดับคุณภาพ ตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย  ว่าด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒)  ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔  ด้านของมหาวิทยาลัย  คือ  การจัดการ
เรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา   ศิลปะและ
วัฒนธรรม  สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัย และตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาจัดท าการประเมินตนเองเป็น
ประจ าทุกปีเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพและรายงานผลการประเมินคุณภาพต่อหน่วยงานต้นสังกัด
เป็นประจ าทุกปี  โดยใช้เกณฑ์ประเมินแบ่งเป็น  ๓  ระดับ  คือ (๑) ระดับหลักสูตร  (๒)  ระดับคณะ 
วิทยาเขตและวิทยาลัย  (๓)  ระดับสถาบัน  ดังนั้นวิทยาเขตจึงได้มีการพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด และส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) 
   เพ่ือให้ระบบและกลไกการด าเนินงานมีความสอดคล้องกับพันธกิจ  เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่มีประสิทธิภาพ  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกรูป/คน
ในองค์การ  ใช้กระบวนการระบบและกลไกของการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือขับ
เคลื่อนที่ส าคัญ  ให้ครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลิต  ผลลัพธ์  และผลกระทบที่
เกิดขึ้น ดังนั้น  วิทยาเขตสุรินทร์จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา  ด าเนิน
กิจกรรมตามภารกิจของวิทยาเขต  เพ่ือพัฒนาการให้บริการของวิทยาเขตเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มี
ประสิทธิภาพ และมีความพร้อมต่อการใช้งาน  รวมทั้งสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี  ด้วยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ และเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน จากสถาบันต้นสังกัด และจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น
ต้นมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ จนถึง ปัจจุบัน โดยใช้เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มี



๒ 
 

คะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ 
คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
   คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
   ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ได้คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพตามล าดับ ดังนี้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ในการประเมินครั้งนี้  ไม่ปรากฏคะแนนแต่มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
ส าหรับผู้บริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
   ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ได้คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบ ๒.๙๓  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๒ การด าเนินงานระดับต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๐๕ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๑๓ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๒๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๐๕ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๖ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๘๗ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ได้คะแนนเฉลี่ย ๒.๙๓ การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๖๑ การด าเนินงานระดับดี 
   ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ การด าเนินงานระดับดี 
   นอกจากนี้วิทยาเขตสุรินทร์   ได้น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ ตามข้อเสนอแนะ และทบทวนระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  
มาตรฐานวิชาชีพ  และมาตรฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง  โดยค านึงถึงอัตลักษณ์ และความเหมาะสม  ซึ่ง
กระบวนการการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นวงจรที่สะท้อนกลับมายัง
วิทยาเขตสุรินทร์  ส่งผลให้มีการปรับปรุงพัฒนา การบริหารงาน การบริการ ด้านการจัดการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
   จากความส าคัญและภารกิจหลักของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ดังกล่าวข้างต้น  
ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงานในฐานะที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของวิทยาเขตสุรินทร์  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  ได้
เห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ เพ่ือพัฒนาการให้บริการของวิทยาเขตสุรินทร์มีอย่าง
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ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมใช้งาน รวมทั้งสามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี ด้วยการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Repot : SAR) 
น าเสนอผลงานต่อต้นสังกัด และตามกรอบการรายงานข้อมูลตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดไว้ เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา เป็นประจ า
ทุกปีการศึกษา 
๑.๒  วัตถุประสงค์ 
 ๑.๒.๑  เพ่ือแสดงให้ผู้บริหาร และผู้ที่เก่ียวข้องในส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ เห็นกระบวนการ
ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้องชัดเจน สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพ 
 ๑.๒.๒ เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถควบคุม ก ากับ ติดตามงานได้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนงาน 
พร้อมทั้งการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
   ๑.๒.๓ เพ่ือให้บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๑.๓ ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 ๑.๓.๑ ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องในส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ เห็นกระบวนการปฏิบัติงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพ สกอ. 
 ๑.๓.๒ ผู้บริหารส่วนงานวิทยาเขตสุรินทร์ และผู้เกี่ยวข้องสามารถควบคุม ก ากับ ติดตามงาน
ได้ทุกขั้นตอนในแต่ละกระบวนงาน พร้อมทั้งได้แนวทางในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR 
ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๑.๓.๒ บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ 
๑.๔ ขอบเขต 
 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์  ฉบับนี้  
เป็นการน าเสนอเฉพาะขั้นตอนการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส่วนงาน  
ซึ่งจะเป็นการน าเสนอแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
จากคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙  โดยจะกล่าวถึงขั้นตอนการจัดท ารายงาน ส่วนประกอบของรายงาน และ
แบบฟอร์มการรายงาน 
๑.๕ นิยำมศัพท์ที่ใช้ในตัวบ่งชี้/ค ำจ ำกัดควำม 
   สถำบัน  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
   ส่วนงำน  หมายถึง  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 
   กำรประกันคุณภำพกำรศึกษา๑ หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการ

                                                           

   
๑

 กฎกระทรวง การประกันคณุภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑,  (๒๕๖๑,๒๓,กมุภาพันธ์). ราชกิจจานเุบกษา,  
เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๑๑ ก, ๓. 
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ควบคุมตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาจัดขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและ
สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและสาธารณชนว่า  สถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้
อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงาน
ก ากับ 
   สกอ. หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท าหน้าที่ดูแลมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษา และระบบประกันคุณภาพภายใน 
   สมศ. หมายความว่า  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) เป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่งซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติ 
โดยก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ 
๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
   รำยงำนกำรประเมินตนเอง (Self - Assessment Report : SAR) หมายความว่า  
รายงานสัมฤทธิ์ผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ใช้รายงานต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ หมายความว่า  อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี  
ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ พร้อมทั้งส่งเสริมการ
พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
   คณะอนุกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำวิทยำเขตสุรินทร์  หมายความว่า 
บุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต และ
ระดับหลักสูตร 
   กำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge Management : KM)๒ หมายถึง การรวบรวมองค์
ความรู้ที่มีอยู่องค์กรซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ  เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรเข้าถึงความรู้และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  รวมทั้งปฏิบัติงานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด 
   แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง  วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบ
ความส าเร็จ หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้น ๆ มีความรู้
ของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได ้
   ระบบ  หมายถึง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง  
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้อง  ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกัน  ไม่ว่าจะอยู่
ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืนๆ  องค์ประกอบของระบบประกอบด้วย  
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

                                                           

   ๒ ส านักงานประกันคณุภาพ, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (อยุธยา : อาคารส านักงาน
อธิการบดี, ๒๕๕๙), หน้า ๒๖–๓๔. 
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   กลไก  หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้  โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
   แผนกลยุทธ์/แผนพัฒนำ  หมายถึง  แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ 
ปี  เป็นแผนที่ก าหนดทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์  ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน  โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยควรครอบคลุมทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จ
ของแต่ละกลยุทธ์และค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ 
โดยมหาวิทยาลัยน าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนามาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
   แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ 
ปี  เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาลงสู่ภาคปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตาม
กลยุทธ์  ประกอบด้วยโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ  เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา  ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่า
เป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณใน
การด าเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
   แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงิน  หมายถึง  แผนระยะยาวที่ระบุทีมาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของมหาวิทยาลัย  ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สามารถด าเนินการได้  
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยควรประเมิน
ความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์  และประเมิน
มูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้  ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาว
เท่ากับเวลาที่มหาวิทยาลัยใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล  จากนั้น  จึงจะก าหนดให้เห็น
อย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด  เช่น  รายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษา  งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล  เงินทุนสะสมของหน่วยงาน 
เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า  หรือมหาวิทยาลัยจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการ
อ่ืน ๆ  อีกเพ่ิมเติม  เช่น  การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า  รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของ
การด าเนินงานด้วย  เช่น  ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร  โดยที่ระยะเวลาของ
แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
   งำนวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่  ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกรบวนการศึกษาค้นคว้าหรือ
ทดลอง  วิเคราะห์และตีความข้อมูล ตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
   กำรบูรณำกำร  (Integration)  หมายถึง  การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ
สารสนเทศ  การจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์  เพ่ือสนับสนุน
เป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน  (Organization-wide Goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล  เป็น
มากกว่าความสอดคล้องในในแนวทางเดียวกัน  ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน 
ระบบการจัดการ  ผลการด าเนินการ มีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 ปีกำรศึกษำ คือ เริ่มตั้งแต่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ของปีถัดไป 
 ปีงบประมำณ คือ เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ถึง  ๓๐ กันยายน ของปีถัดไป 



 
บทท่ี  ๒ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงานระดับวิทยาเขต ซึ่ง
ได้รับการอนุมัติให้จัดตั้งขึ้นเป็นล าดับที่ ๘ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งได้รับการ
สถาปนาขึ้นโดยพระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ 
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ มีสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งคณะสงฆ์ไทย และเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ โดยตั้งอยู่บนพ้ืนที่ 
จ านวน ๑๐๐ ไร่ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอกเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ โดยมี
ประวัติการก่อตั้งและพัฒนาการ ดังนี้ 
 แนวคิดท่ีจะตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้เริ่มมาตั้งแต่ปี
พุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ และพระศรีธีรพงศ์ ฝ่ายจัด
การศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ มีแนวคิดที่จะขยายการศึกษาของคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ให้
ครบวงจรขึ้น ทั้งนี้ได้รับความเห็นชอบและความสนับสนุนจาก นายเสนอ มูลศาสตร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ 
 พระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์ จึงมีหนังสือนิมนต์เจ้าคณะพระสังฆาธิการของ
จังหวัดสุรินทร์มาร่วมประชุมปรึกษาหารือที่อุโบสถวัดกลางสุรินทร์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๒๙ ที่
ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น ใน
ปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ แต่ทางคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ ไม่สามารถด าเนินการได้ทันที เนื่องจากขาด
บุคลากรผู้จะด าเนินการ  
 ปีพุทธศักราช ๒๕๓๑ คณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์พร้อมทั้งข้าราชการ คณาจารย์ พ่อค้าและ
ประชาชน ได้พร้อมใจกันประชุมอีกครั้งหนึ่ง ที่วัดกลางสุรินทร์ โดยมีพระราชสิทธิโกศล เจ้าคณะ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายเถกิง เจริญศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธาน
ฝ่ายฆราวาส ที่ประชุมได้มีมติให้ด าเนินการขออนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้น โดยใช้อาคารสถานที่ของวัดศาลาลอย อ าเภอเมืองสุรินทร์ เป็น
ส านักงานและอาคารเรียนชั่วคราว ที่ประชุมได้มอบหมายให้ พระศรีธีรพงศ์ รองเจ้าคณะจังหวัด
สุรินทร์ฝ่ายจัดการศึกษา และพระมหาประจักษ์ จกฺกธมฺโม พุทธศาสตรบัณฑิต พระจริยนิเทศก์
ประจ าจังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้แทนคณะสงฆ์จังหวัดสุรินทร์ เป็นผู้ด าเนินการขออนุมัติจัดตั้ ง
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ต่อมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๓๑ 
เม่ือวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๑ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดตั้ง วิทยาเขตสุรินทร์ ขึ้นใน “คณะ
สังคมศาสตร์” โดยมีชื่อเต็มว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขต
สุรินทร์” 



๗ 
 

 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ท าการปฐมนิเทศ
เปิดการศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ มีพระภิกษุสามเณรสมัครเป็นนิสิตรุ่นแรก
จ านวน ๔๙ รูป และได้ประกอบพิธีเปิดป้าย ณ อาคารเรียนโรงเรียนปริยัติธรรม วัดศาลาลอย เมือง
สุรินทร์ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช 
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายพิศาล มูลศาสตรสาทร ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส โดยมีเจ้าคณะจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๗ 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พระสังฆาธิการ ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนร่วมในพิธีเป็น
จ านวนมาก 
 ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับ
พระราชบัญญัติรับรองสถานภาพความเป็นนิติบุคคลของมหาวิทยาลัย และมีพระราชบัญญัติของ
มหาวิทยาลัย เรียกช่ือว่า พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย เม่ือวันที่ ๒๑ กันยายน 
๒๕๔๐ และประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่มท่ี ๑๑๔ ตอนที ่๕๑ ก ลงวันที่ ๑ 
ตุลาคม ๒๕๔๐  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตสุรินทร์ จึงได้ชื่ออย่างเป็น
ทางการว่า “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์” 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ย้ายมา
ด าเนินการยังสถานที่ตั้งถาวรบนเนื้อที่ ๑๐๐ ไร่ ณ บ้านโคกพระเพอ หมู่ที่ ๘ (ห้วยเสนง) ต าบลนอก
เมือง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 
 ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ขยาย
การจัดการศึกษาไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจัดตั้งเป็นห้องเรียนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ห้องเรียนวัดพระพุทธบาทเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดสอนสาขาวิชา
พระพุทธศาสนา 

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
    ปรัชญา : จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและ
สังคม เชื่อมโยงการเรียนรู้ในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ปณิธาน : ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูงส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ 
   สุภาษิต : ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก 
    (ส .ส. ๑๕/๘/๕๑ (บาลี), ส .ส. ๑๕/๘๐/๘๕ (ไทย) ฉบับมหาจุฬาฯ) 
    วิสัยทัศน์ : ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ระดับนานชาติ  ที่สร้างคนดีและเก่งอย่างมี
สมรรถภาพ จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ บริการวิชาการดีอย่างมีสุขภาพ บริหารดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
   พันธกิจ : มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา  มีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมี
วัตถุประสงค์ให้การศึกษาวิชาการด้านพระพุทธสาสนา  ส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย  ให้การบริการแก่



๘ 
 

สังคม  ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดพันธกิจ
ไว้  ๕  ด้าน  ดังนี ้
   ๑) ด้านการผลิตบัณฑิต 
   มุ่งเน้นการสร้างบัณฑิตให้มีภูมิคุ้มกัน  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  มี
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  มีความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์  และ
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ทุกแห่งทั่วโลก 
 ๒) ด้านการวิจัย 
   มุ่งส่ ง เสริมการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา  เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการพัฒนามนุษย์  สังคมและสิ่งแวดล้อม  ให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่างสมดุลและสันติสุข  รวมทั้งการสร้างเครือข่ายกับสถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศและ
ต่างประเทศ  เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักวิจัยให้น าไปสู่ความเป็นสากล 
 ๓)  มุ่งเน้นการให้บริการทางวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย  มีการบริหารเพ่ือพัฒนา
พระพุทธศาสนา  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน  มีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่คณะสงฆ์และสังคม  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้  และความร่วมมืออันดี
ระหว่างพุทธศาสนิกชนในระดับชาติและนานาชาติ 
 ๔)  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 มุ่งส่งเสริมการศึกษาผสมผสานทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมในประชาคมโลกด้าน
พระพุทธศาสนา  โดยการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของสังคมไทย  เป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมี
คุณภาพ  เพ่ือน าไปสู่การรักษาความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่าง
มีเอกลักษณ์และศักดิ์ศรี  เพ่ือการสร้างสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นบุคคล  
องค์กรและสังคม 
 ๕)  ด้านการบริหารจัดการ 
 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร  ปรับปรุงกฎระเบียบ  การบริหาร  และพัฒนาบุคลากรให้เกิด
การบริหารการเปลี่ยนแปลง  โดยยึดหลักการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 
เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต      
   เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย  คือ   “บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนา” 
     อัตลักษณ์มหาวิทยาลัย  คือ “ประยุกต์พระพุทธศาสนาเพ่ือพัฒนาจิตใจและสังคม” 
   อัตลักษณ์บัณฑิต  คือ  “มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา” 
 
   ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นส่วนงาน ตาม
ความในขอ้ ๔  (๑๖), (๑๗) และ (๑๘) แห่งประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา  เรื่องการ
แบ่งส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๑๘๙ ง หน้า ๓๗ 
ประกาศเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้แบ่งส่วนงานเพ่ือให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัย  สามารถตอบสนองต่อการด าเนินการตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
สอดคล้องกับข้อก าหนดการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัย  ไว้ดังนี้ 



๙ 
 

   ๑.  ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ประกอบด้วย ๒ ส่วนงาน ๕ กลุ่มงาน  ได้แก่ 
    ๑.๑ ส่วนงานบริหาร 
     ๑) กลุ่มงานบริหาร  ๒) กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
    ๒.๒ ส่วนคลังและทรัพย์สิน 
     ๑) กลุ่มงานการเงิน  ๒) กลุ่มงานบัญชี 
     ๓) กลุ่มงานทรัพย์สินและพัสดุ 
   ๒.  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  ประกอบด้วย ๑ ส่วนงาน ๔ กลุ่มงาน  ได้แก่ 
  ๒.๒ ส่วนสนับสนุนวิชาการ 
     ๑) กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล ๒) กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
     ๓) กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  
     ๔) กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
  ๓.  วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์  ประกอบด้วย ๖ หลักสูตร ๑ ส านักงาน ๔ กลุ่มงาน  ได้แก่ 
    ๓.๑ หลักสูตรที่เปิดท าการเรียนการสอน 
     ๑) หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
     ๒) หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพระพุทธศาสนา 
     ๓) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศึกษา 
     ๔) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
     ๕) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
     ๖) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   
    ๓.๒ ส านักงานวิทยาลัย 
     ๑) กลุ่มงานบริหาร  ๒) กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
     ๓) กลุ่มงานบริการการศึกษา ๔) กลุ่มงานบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

๒.๑  โครงสร้างการบริหารวิทยาเขตสุรินทร์ 
       ๑)  โครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ ดัง
แสดงในภาพที่  ๑ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  โครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ 

ส่วนงานบริหาร 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวางแผนและงบประมาณ 
ส่วนคลังและทรัพย์สิน 
  - กลุ่มงานการเงิน 
  - กลุ่มงานบัญชี 
  - กลุ่มงานทรัพยส์ินและพัสด ุ

ส่วนสนับสนุนวิชาการ 
  - กลุ่มงานทะเบียนและวดัผล 
  - กลุ่มงานห้องสมดุและสารสนเทศ 
  - กลุ่มงานวิจัยและคณุภาพการศึกษา 
  - กลุ่มงานส่งเสรมิพระพุทธศาสนา 
    และบริการสังคม 

หลักสูตร-สาขาวิชา 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาสังคมศึกษา 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
  - สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
ส านักงานวิทยาลัย 
  - กลุ่มงานบริหาร 
  - กลุ่มงานวิชาการและวางแผน 
  - กลุ่มงานบริการการศึกษา 
  - กลุ่มงานบณัฑิตศึกษา 



๑๑ 
 

         ๒)  โครงสร้างการบริหารงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงในภาพที่  ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่  ๒  แสดงโครงสร้างการบริหารงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
  - งานทะเบียนนิสิต 
  - งานวัดผลประเมินผล 
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
  - งานห้องสมุด 
  - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

งานธุรการ 
   

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
  - งานวิจัยและวิชาการ 
  - งานประกันคุณภาพการศึกษา 
กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
  - งานบริการวิชาการและการเผยแผ่ 



๑๒ 
 

   ๓)  โครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ ดังแสดงในภาพที่  ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๓ แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงาน  ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
* คู่มือเล่มนี้ เป็นการปฏิบัติงานของ นายเขมกร  อุส่าห์ดี 

พระธรรมโมลี, ดร. 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล 
๑. นางสาวณัฐตพร  บุญปก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นางธารทิพย์  จ านงรักษ ์
    นักวิชาการศึกษา (ลูกจ้าง) 
กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
๑. นางสาวเพญ็ศรี   อินทร์ชัย 
    บรรณารักษ์ (ช านาญการ) 
๒. พระครูสริิธรรมวรคณุ 
    นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. นางจารณุี  นามวัฒน ์
    นักจัดการงานท่ัวไป (ลูกจ้าง) 
 
 

พระครูศรีสุนทรสรกิจ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

พระศรีวิสุทธิคุณ, ผศ.ดร. 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

รศ.ดร.ทวีศักดิ์  ทองทิพย์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป 

พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 

นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 
นักวิชาการศึกษา 

ผู้อ านวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ 

นางชนาภา เพียรประจ า 
นักจัดการงานท่ัวไป 

งานธุรการ 
   

กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา 
๑. นายไชยรัตน์  ปัญญาเอก 
    นักวิชาการศึกษา 
๒. นายเขมกร   อุส่าห์ด ี* 
    นักวิชาการศึกษา  
กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและ
บริการสังคม 
๑. นางสาวเกษศริินทร์  ปัญญาเอก 
    นักประชาสัมพันธ์ (ลูกจ้าง) 
๒. นายอนุสรณ์   ประกอบด ี
    นักโสตทัศนศึกษา (ลูกจ้าง) 



๑๓ 
 

๒.๒  ขอบข่ายภาระงานของส่วนงาน 
   ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  มีภารกิจเกี่ยวกับงานวิชาการของวิทยาเขตในส่วนงาน
ทะเบียนและวัดผล งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  งานวิจัย  งานมาตรฐาน  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  
   ส านักวิชาการวิทยาเขตมีการปรับโครงสร้างใหม่  ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย เรื่อง  ภารกิจ  อ านาจหน้าที่  และความรับผิดชอบของส่วนงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๕๗  ประกาศเมื่อ วันที่ ๒๙ เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ จึงแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในส านัก
วิชาการวิทยาเขตออกเป็น ๑ ส่วนงาน  คือ  ส่วนสนับสนุนวิชาการ  ก าหนดวิธีการบริหาร ๔ กลุ่ม
งาน  คือ 
   ๒.๒.๑ ส่วนสนับสนุนวิชาการ  มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานธุรการ  
งานจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อการวางแผน  และด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและวัดผล  งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  งานวิจัย  มาตรฐานและงานประกันคุณภาพการศึกษา  และงาน
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่าง ๆ  เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์และวางแผนทางวิชาการ  เพื่อให้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยและปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย 
    ๑)  กลุ่มงานทะเบียนและวัดผล  ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือ  การรับสมัคร  การ
คัดเลือกนิสิต และการลงทะเบียน  กองทุนการศึกษา  ข้อมูลนิสิต  และให้บริการเกี่ยวกับทะเบียน
ประวัตินิสิต  งานจัดท าระบบการวัดผลการศึกษา  แจ้งผลการศึกษา  ตรวจสอบการขออนุมัติปริญญา
แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ออกหนังสือส าคัญแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
    ๒)  กลุ่มงานห้องสมุดและสารสนเทศ   ปฏิบัติงานห้องสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช่น  จัดหาและให้บริการยืม -คืนหนังสือ  วารสาร  เอกสารวิชาการ  อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์  จัดอบรมบุคลากร  นิสิต นักศึกษา  ของวิทยาเขตให้มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์เพ่ือค้นคว้าหรือสนับสนุนการท าท างาน  รวมทั้งผลิต  จัดหา  โปรแกรมคอมพิวเตอร์
เพ่ือสนับสนุนการท างานและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น  และปฏิบัติงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
    ๓)  กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา  ปฏิบัติงานวางแผนและพัฒนางานวิจัย  
จัดหาทุนสนับสนุนงานวิจัย  เผยแพร่และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  รวบรวมและประมวลข้อมูลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษา  งานพัฒนา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษา  งานฝึกอบรม
และบริการวิชาการ  รวมทั้งการจัดเก็บสถิติทางวิชาการต่าง ๆ  และปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
  ๔)  กลุ่มงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม  ปฏิบัติงานจัดกิจกรรม  
ส่งเสริม สนับสนุน  เผยแผ่  ทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรม  งานบริการฝึกอบรม
เกี่ยวกับคุณธรรม  จริยธรรม  วิปัสสนากัมมัฏฐาน  งานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  งานบรรพชา
และอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนหรืออ่ืนๆ  และปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 



๑๔ 
 

๒.๓  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น  ที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานด้านวิชาการศึกษาภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ  ดังนี้ 
    ๒.๓.๑ ด้านการปฏิบัติการ 
      (๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานศึกษาวิชาทหาร การ
จัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสุนนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
      (๒) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษากิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    (๓) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    (๔) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา  เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 
    (๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา  จัดประประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
เผยแพร่การศึกษา  เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือ
เอกสารต่าง ๆ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     ๒.๓.๒ ด้านการวางแผน 
     วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๒.๓.๓ ด้านการประสานงาน 
    (๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั่งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
     (๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 
 



๑๕ 
 

   ๒.๓.๔ ด้านการบริการ 
      (๑) ให้ปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
    (๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ   
   ชื่อต าแหน่งในสายงานและระดับต าแหน่ง 

   ต าแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต าแหน่งดังนี้ คือ 
     ประเภทต าแหน่ง :  ปฏิบัติการวิชาชีพ 
     สายงาน  : วิชาการศึกษา 
   ต าแหน่งบริหาร :  นักวิชาการศึกษา 
   ต าแหน่งในสายงาน :  นักวิชาการศึกษา 
     ระดับต าแหน่ง :  
       นักวิชาการศึกษา  ระดับปฏิบัติการ 
      นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการ 
    นักวิชาการศึกษา   ระดับช านาญการพิเศษ 
      นักวิชาการศึกษา   ระดับเชี่ยวชาญ 
๒.๔  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
   การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วิทยาเขตสุรินทร์  ได้ค านึงถึง
การวางแผน  การปฏิบัติการ การประสานงาน ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการด าเนินงาน และ
การบริการ รวมทั้งการด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  ซึ่งเป็นแผนของวิทยาเขตสุรินทร์ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ
ได้รับมอบหมาย มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ 
ตารางท่ี ๑ ตารางแสดงลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง และภาระงานที่ 
              รับผิดชอบ 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
๑. ด้านการปฏิบัติการ 
(๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน 
การเทียบความรู้ การจัดการความ งานกิจการ
นักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งาน
บริการและสวัสดิการ งานศึกษาวิชาทหาร การ
จัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น  เพ่ือส่งเสริม
สนับสุนนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการ
ศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน 

๑. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ระบบและกลไกใน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
พิจารณาเสนอแนะ เพ่ือประกอบการก าหนด
นโยบาย ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. ทบทวน/เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา 



๑๖ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
นโยบายของหน่วยงาน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจ า

วิทยาเขต 
(๒) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติ
ทางการศึกษากิจการนักศึกษา ความต้องการ
ก าลังคน  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร 
ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนา
หนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจน
ความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา 
เ พ่ื อ พัฒนามาตร ฐ านกา รปฏิ บั ติ ง า น ให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๑. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนกล
ยุทธ์ของวิทยาเขตสุรินทร์ 
๒. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
๓. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือจัดท าแผน
กิจกรรมด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา 
๔. รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนบริการ
วิชาการ และแผนการใช้ประโยชน์ 
๕. พัฒนาเว็บไซต์  www.qasurin.mcu.ac.th 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 

(๓) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อความ
ช่ วย เหลื อจากต่ า งประเทศทางการศึ กษา 
ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้าน
การศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  เพ่ือเป็น
หลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการศึกษา 

๑. จัดท าโครงการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 
๒. จัดท าโครงการศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน
และการเผยแผ่ 
๓. จัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้  ระดับ
วิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 

(๔) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรม
และสรุปผลด้านการศึกษา  วิ เคราะห์  วิจัย 
ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงาน
ทางด้านการศึกษา  เพ่ือพัฒนางานด้านวิชา
การศึกษา 
 

๑. ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูลเพ่ือการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  จากสาขาวิชา และ
ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง   
๒. ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๓ ๖ ๙ 
และ ๑๒ เดือน 
๓. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร 
๔. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการ
ประเมินตนเอง(SAR) และข้อมูลเอกสารหลักฐาน 
ในระบบ MCU e-SAR และระบบ CHE QA 
Online ทั้งใน ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร 
๕.ตรวจสอบ และจัดเก็บข้อมูลลงระบบ

http://www.qasurin.mcu.ac.th/


๑๗ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
ฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยา
เขต 
๖. ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
๗. รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา แก่คณะกรรมการประจ า
วิทยาเขต 
๘. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
วิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 
๙. ด าเนินงานรวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและ
จัดพิมพ์เผยแพร่ ประกอบด้วย 
  ๙.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๙.๒ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ มจร 
  ๙.๓  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เป้าหมาย
ของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 
  ๙.๔ ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และแนว
ปฏิบัติ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
  ๙ .๕  กฎกระทรวง  กา รประกั นคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๙.๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ๙.๗ ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  
  ๙.๘ ค าสั่งแต่งท างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
๑๐. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพ และตั วบ่ งชี้  ที่
รับผิดชอบ เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 



๑๘ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 

(๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น  การ
จัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา  จัดประประชุมอบรมและสัมมนา
เกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา เผยแพร่
การศึกษา  เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ 
การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือเอกสาร
ต่าง ๆ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และแก่นักศึกษาที่มา
ฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  
เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

๑. จัดประชุมปฏิบัติการ อบรมสัมมนาเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขต
สุรินทร์ และมหาวิทยาลัย 
๒. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับขั้นตอน การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล เอกสารหลักฐาน
การด าเนินงานฯ ตามองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้ที่
รับผิดชอบ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ระดับวิทยาเขต และหลักสูตร  ระบบ
ฐานข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ระบบ MCU e-SAR  และ
ระบบ CHE QA Online 
๓. ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน แก่นิสิต  
๔. จัดท าปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับวิทยาเขต  ระยะ ๓/๖/๙และ ๑๒ เดือน 
ประจ าปีการศึกษา  
๕. จัดท าเครื่องมือ แบบส ารวจ แบบสอบถาม 
และสูตรวิธีค านวณ ตามตัวบ่งชี้ ระดับวิทยาเขต 
และระดับหลักสูตร 

๒. ด้านการวางแผน 
วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมด าเนินการ
วางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

๑. ร่วมจัดท าแผนพัฒนาวิทยาเขต ระยะ ๕ ปี 
และแผนปฏิบัติการประจ าปี ของวิทยาเขต 
๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  
Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
๓. วางแนวทางการด าเนินงาน และก าหนดหน้าที่ 
ผู้รับผิดชอบของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. จัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงาน โครงการ หรือกิจกรรม ได้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
๕. วางแผนและออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตาม



๑๙ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
องค์ประกอบคุณภาพ   
๖ .  จั ด ท า แ ผ น พั ฒ น า ต า ม ข้ อ เ ส น อ แ น ะ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
๗. จัดท าแผนบริการวิชาการและแผนการใช้
ประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ 

๓. ด้านการประสานงาน 
(๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงาน
หรือหน่วยงานทั่งภายในและภายนอก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

๑. ประสานงานกับส่วนงาน  คณะ  สาขาวิชา 
ตลอดจนส่วนงานอ่ืน ๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ที่ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
๒. ประสานงานจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ประสานงานการติดตามผลการด าเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต 

(๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 
ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการ
ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

๑. ให้ค าปรึกษา แนะน า เกี่ยวกับขั้นตอน การ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ได้แก่ การด าเนินงาน การรวบรวมข้อมูลจัดเก็บ
เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น  ต า ม ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ
องค์ประกอบคุณภาพ การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต และ
หลักสูตร  ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบบ MCU e-SAR  และระบบ CHE QA 
Online   

๔. ด้านการบริการ 
(๑ )  ให้ ปรึ กษา  แนะน า เบื้ อ งต้ น  เผยแพร่ 
ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา รวมทั้ง
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เ พ่ือให้ผู้ รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
 

๑. ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่
เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา  และแก่นิสิตที่มาศึกษา
เรียนรู้ งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานใน
หน้าที่  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 
มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
๒. จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  งานประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร และระดับ



๒๐ 
 

มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ภาระงานที่รับผิดชอบ 
วิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา 
๓. จัดประชุมปฏิบัติการ การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
๔. จัดประชุมร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ งาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า  ม จ ร  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
๕. จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการศูนย์
วิปัสสนากัมมัฏฐานและการเผยแผ่ 
๖. จัดประชุมเครือข่ายความร่วมมือ มจร ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูล
ทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา เพ่ือให้
บุคลากรทั้ งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้ทราบข้อมูล
และความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง  
และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  
หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ   

๑. จัดพิมพ์คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  พุทธศักราช ๒๕๕๙ เผยแพร่แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
๒. จัดพิมพ์เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่ เป็นเลิศ ฉบับปี ๒๕๕๘-๒๕๖๑ 
เผยแพร่แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 
๓. จัดท าแบบฟอร์ม การรายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา ระดับหลักสูตร 
และระดับวิทยาเขต 
๔. จัดพิมพ์คู่มือการใช้งาน ระบบรายงานผลการ
ประเมินออนไลน์ (MCU e-SAR)  
๕. จัดพิมพ์คู่มือการใช้งาน CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต 
๖.  ให้ความรู้ เ กี่ ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต แก่นิสิต  

 



 
บทท่ี  ๓ 

หลักเกณฑ์ วิธีการปฏบิัติงาน และเงื่อนไข 
 
 การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์  นี้  ผู้ปฏิบัติงานต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในงานต่างๆ เช่น งานด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ต้องปฏิบัติตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช ๒๕๕๙ ซึ่งมีเหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 
๓.๑ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หนังสือเวียน มติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
   ๓.๑.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ 
   ๓.๑.๒ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
   ๓.๑.๓ กฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ เล่มที่ ๑๓๕ ตอนที่ 
๑๑ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 
   ๓.๑.๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๓.๑.๕ ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๓.๑.๖  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๓.๑.๗ ข้อบังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ๓.๑.๘ ประกาศวิทยาเขตสุรินทร์ เรื่อง ส่วนงานจัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ 
ตัวบ่งชี้ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๓.๑.๙ ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

๓.๒  เกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
   ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งนักวิชาการศึกษา  ที่ก าหนดโดย ก.พ.อ. เมื่อวันที่ ๒๑ 
กันยายน ๒๕๕๓ ระบุบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักวิชาการศึกษา ระดับต าแหน่งปฏิบัติการ 
ดังนี้ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
   ปฏิบัติงานในฐานผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการ
ท างาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านวิชาการศึกษา ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   ๑) ด้านปฏิบัติการ 
    ๑.๑) ศึกษาวิเคราะห์เกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน การเทียบความรู้ การจัดการความ 
งานกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา งานบริการและสวัสดิการ งานศึกษาวิชาทหาร การ
จัดพิพิธภัณฑ์การศึกษา เป็นต้น  เพ่ือส่งเสริมสนับสุนนการจัดการศึกษา และกิจกรรมทางการศึกษา
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ แผน นโยบายของหน่วยงาน 
     ๑.๒) ส ารวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติทางการศึกษากิจการนักศึกษา 
ความต้องการก าลังคน  ศึกษาวิเคราะห์และจัดท าหลักสูตร ทดลองใช้หลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การ
พัฒนาหนังสือหรือต าราเรียน ความรู้พ้ืนฐาน ตลอดจนความต้องการด้านการใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
    ๑.๓) จัดท ามาตรฐานสถานศึกษา การติดต่อความช่วยเหลือจากต่างประเทศทาง
การศึกษา ด าเนินการเกี่ยวกับงานทะเบียนและเอกสารด้านการศึกษา รวมทั้งปรับปรุงให้ทันสมัย  
เพ่ือเป็นหลักฐานอ้างอิงและให้การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
    ๑.๔) ติดตาม  ประเมินผลการด าเนินงาน กิจกรรมและสรุปผลด้านการศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัย ส่งเสริมการวิจัยการศึกษา และเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา  เพ่ือพัฒนางานด้าน
วิชาการศึกษา 
    ๑.๕) การให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ  เช่น  การจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา  จัดประประชุมอบรมและสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาและกิจการนักศึกษา 
เผยแพร่การศึกษา  เช่น ออกรายการทางวิทยุ โทรทัศน์ การเขียนบทความ จัดท าวารสาร หรือ
เอกสารต่าง ๆ  ให้ค าปรึกษาแนะน าในการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ระดับรองลงมา  และแก่นักศึกษา
ที่มาฝึกปฏิบัติงาน  ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่  เพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
   ๒) ด้านการวางแผน 
    วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการท างานของหน่วยงานหรือโครงการ 
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 
   ๓) ด้านการประสานงาน 
    ๓.๑) ประสานการท างานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั่งภายในและ
ภายนอก เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 



๒๓ 
 

    ๓.๒) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   ๕) ด้านการบริการ 
    ๕.๑) ให้ปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านวิชาการศึกษา 
รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ  เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูล 
ความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ 
    ๕.๒) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านวิชา
การศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ  ได้ทราบ
ข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ  ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง  และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย  แผนงาน  หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ   
 
๓.๓  การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา๑ 
    ระบบประกันคุณภาพการศึกษาครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย  คือ  การ
จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การให้บริหารทางวิชาการ  และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา  
ศิลปะและวัฒนธรรม  ทั้งนี้  ให้สอดคล้องกับปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  ของมหาวิทยาลัย  และ
หลักการและแนวทางการที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย แบ่งออกได้เป็น  ๒  ระบบ  ประกอบด้วย ๑)  การประกันคุณภาพภายการศึกษา
ภายใน  เป็นการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลคุณภาพและมาตรฐานการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ๒) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  เป็นการติดตามและตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  โดยหน่วยงานภายนอก  เพ่ือรองรับมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
   ๓.๓.๑ ความหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (๒๕๕๙) กล่าวถึงความหมายของการประกัน
คุณภาพการศึกษาว่า หมายถึง การบริหารจัดการและการด าเนินกิจกรรมตามภารกิจปกติของ
สถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง สร้างความม่ันใจให้ผู้รับบริการทางการศึกษา 
ทั้งผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถานประกอบการ 
ประชาชน และสังคมโดยรวม 
   ๓.๓.๒ ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับอุดมศึกษา 
   ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี ๔ ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย 
การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การด าเนินการตามภารกิจ
ทั้ง ๔ ประการดังกล่าว มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน
มีปัจจัยภายในและภายนอกหลายประการที่ท าให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเร่งด าเนินการ ปัจจัยดังกล่าวคือ 
                                                           

    ๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา, 
พิมพ์ครั้งท่ี ๓, กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์), หน้า ๑๑-๑๖ 
 



๒๔ 
 

   ๑)  คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศ มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่าง
กันมากข้ึน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
   ๒)  ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้าม
พรมแดน และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต อันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาค
อาเซียน  ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา                     
    ๓)  สถาบันอุดมศึกษามีความจ าเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน 
   ๔)  สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์
ต่อ  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 
   ๕)  สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
(participation)  มี ค ว า ม โ ป ร่ ง ใ ส  (transparency)  แล ะมี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ซึ่ ง ต ร ว จส อบ
ได ้(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล 
   ๖)  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงให้มีส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
   ๗)  คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม  ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   ๘)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ
แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฎาคม 
๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพ่ือการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
   ๙)  กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบัน อุดมศึกษา เมื่ อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เ พ่ือเป็นกลไกส่ ง เสริมและก ากับให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม 
   ๑๐) คณะกรรมการอุดมศึกษาได้ประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระมีหลักใน
การก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับบริบทของ
สถาบันอุดมศึกษา จึงก าหนดเฉพาะเจตนารมณ์ที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา 
ตลอดจนการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและหลักสูตร ไว้ในเอกสาร มคอ. ๓-๗ 



๒๕ 
 

   ๑๑) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง  มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง 
ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน ในการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น  โดยมีการก ากับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
   ด้วยความจ าเป็นดังกล่าว สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
   ๑)  เพ่ือให้สถาบันได้มีการพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์  และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน  
โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
     ๒)  เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า 
และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ ก าหนดขึ้น โดย
วิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพต่าง ๆ ว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐาน 
   ๒)  เพ่ือให้ภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพ
ของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย ( targets) และ
เป้าประสงค ์(goals) ที่ตัง้ไว้ตามจุดเน้นของตนเองและเป็นสากล 
   ๓)  เพ่ือให้หลักสูตร  คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและสถาบันอุดมศึกษาทราบ
สถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย ( targets) 
และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของตนเอง 
   ๔)  เพ่ือให้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ด าเนินงานเพ่ือไปปรับปรุงผลการด าเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของสถาบัน 
   ๕)  เพ่ือให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อมีมีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้มั่นใจว่า
สถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
   ๖)  เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม  
   ๓.๓.๓ กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๓.๓.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
      พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๔๕ ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ก าหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
“ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็น
กลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา 
 



๒๖ 
 

        ๓.๓.๓.๒ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - 
๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 
      กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปีดังกล่าว กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในปี ๒๕๕๑ ก าหนดประเภทหรือกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษาเป็น ๔ กลุ่ม คือ 
    กลุ่ม ก วิทยาลัยชุมชน 
    กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
    กลุ่ม ค สถาบันเฉพาะทาง 
    กลุ่ม ง สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตสระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะ
ระดับปริญญาเอก 
      ๓.๓.๓.๓ มาตรฐานการอุดมศึกษา   
    ๑) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๗ 
สิงหาคม ๒๕๔๙ เพ่ือเป็นกลไกก ากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา
และระดับหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
    ๒) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๒ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เพ่ือการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 
    ๓) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบัน อุดมศึกษา เมื่ อวันที่  ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เ พ่ือเป็นกลไกส่ ง เสริมและก ากับให้
สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มีมาตรฐานตามประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา ๔ กลุ่ม 
    ๔) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการ
อุดมศึกษา เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการอุดมศึกษาให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพ่ือใช้เป็นกลไกในการก ากับติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินและ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมด้านผลลัพธ์ผู้เรียน การวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการแก่
สังคม ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และการบริหารจัดการ ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของ
ประเภทสถาบัน  โดยเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถตรวจสอบได้ 
      ๓.๓.๓.๔ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
       กฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา ๔๗ วรรคสอง  โดย
สาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับนี้ยัง
คงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือ



๒๗ 
 

ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง  ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ ในฉบับเดียวกัน โดยมีการปรับให้
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก ๒ ประการคือ ๑) วางระเบียบ
หรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และ
ก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก
สามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเผลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาต่อสาธารณชน 
       ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกาศในราช
กิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ ๑๑ ก  ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยให้ยกเลิกกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยมีเหตุผลในการ
ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ  โดยที่แนวทางในการด าเนินการตามกฎกรทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ไม่สอดคล้องกับหลักการประกัน
คุณภาพที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกไม่
สัมพันธ์กัน  เกิดความซ้ าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ท าให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็น
การสร้างภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
ก ากับดูแล  และหน่วยงานภายนอกเกินความจ าเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินการตามมาตรฐานการศึกษา
ของแต่ละระดับ และเกิดประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยสาระส าคัญในข้อ ๓ ความ
ว่า  ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโดย
ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภท
การศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและด าเนินการตามแผนที่ ก าหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี 
 
 
 
 



๒๘ 
 

๓.๔  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ์ สกอ. 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน๒ โดย
ใช้เกณฑ์ประเมินของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นหลัก แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ 
(๑) ระดับหลักสูตร (๒) ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และ (๓) ระดับสถาบัน  ใช้ระบบให้
คะแนนเต็ม ๕ คะแนน มหาวิทยาลัยด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบนี้ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗  มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้  
 ๑) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ๑๔ 
ตัวบ่งชี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 
   องค์ประกอบที่ ๒ บัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๓ นิสิต 
   องค์ประกอบที่ ๔ อาจารย์ 
   องค์ประกอบที่ ๕ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
   องค์ประกอบที่ ๖ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๒)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาเขตและ วิทยาลัยสงฆ์ 
ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรและเพ่ิมเติม  ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 ๓)  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วยผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัยสงฆ์ และเพ่ิมเติม ๕ องค์ประกอบ ๑๓ ตัวบ่งชี้ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที่ ๒ การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
                                                           

   ๒ ส านักงานประกันคุณภาพ, คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน, (อยุธยา : อาคารส านักงาน
อธิการบดี, ๒๕๕๙), หน้า ๒๓–๒๔. 
 



๒๙ 
 

   องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีที่สถาบันก าหนดให้วิทยาเขตสุรินทร์รับผิดชอบ 
   วิทยาเขตสุรินทร์  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self - Assessment  Report : 
SAR)  ของส่วนงานเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ทั้งนี้
สถาบันได้ก าหนดให้วิทยาเขตสุรินทร์รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  โดยมีผลการด าเนินงาน
ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน  ๕  องค์ประกอบ  ๑๓  ตัวบ่งชี้  
ดังต่อไปนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
ตารางท่ี ๒ ตารางแสดงองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณา การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๑. การผลิตบัณฑิต ๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตรที่วิทยาเขต
รับผิดชอบ 

 ๑.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ า
วิทยาเขต ที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

 ๑.๓ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ า
วิทยาเขต ที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

 ๑.๔ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ า 

สัดส่วนจ านวนนิสิตเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าวิทยาเขต 

 ๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 ๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ท้ังภายในและ
ภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 ๒.๓ ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลงานวิชาการทุกประเภทต่อ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๓. การบริการ
วิชาการ 

๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 



๓๐ 
 

องค์ประกอบใน
การประกัน
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๔. การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔.๑ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕. การบริหาร
จัดการ 

๕.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

 ๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

 
   เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต 
   ในการปฏิบัติงานของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
ระดับวิทยาเขต ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
สุรินทร์ มีหลักเกณฑ์ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
   เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ 
หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนนให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความหมายของคะแนน ดังนี้ 
   คะแนน ๐.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนน ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
   คะแนน ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับพอใช้ 
   คะแนน ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดี 
    คะแนน ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง การด าเนินงานระดับดีมาก 
   ตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาศึกษาภายใน 
   การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต แบ่งเป็น ๕ องค์ประกอบ 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการในระดับวิทยาเขต 
จ านวนรวม ๑๓ ตัวบ่งชี้  ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับอุดมศึกษาของ ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  แบ่งเป็น ปัจจัยน าเข้ า 
กระบวนการ และผลผลิต/ผลลัพธ์ รายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

ตารางที่ ๓ ตารางสรุปจ านวนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาเขต  ประจ า   
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี 

ปัจจัย
น าเข้า 

กระบวนการ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

องค์ประกอบท่ี ๑ การผลิตบัณฑิต    
๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม   √ 
๑.๒ อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก √   
๑.๓ อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ √   
๑.๔ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

√   

๑.๕ การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี  √  
๑.๖ กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี  √  
องค์ประกอบท่ี ๒ การวิจัย    
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ 

 √  

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ √   
๒.๓ ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย   √ 
องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ    
๓.๑ การบริการวิชาการแก่สังคม  √  
องค์ประกอบท่ี ๔ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
๕.๑ การบริหารเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของวิทยาเขต 

 √  

๕.๒ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร  √  
รวม ๔ ๗ ๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

๓.๕  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗ ก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ประกอบด้วย (๑) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ (๒) ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก ครอบคลุมพันธกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย คือ การจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การให้บริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สอดคล้อง
กับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัย หลักการและแนวทางที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
โดยมีกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา คือ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน 
   การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย  และปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้  มี
ความสอดคล้องกับกฎระเบียบและเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตามแนวทางและนโยบายให้เกิดผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมาย  และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากที่สุด  ในการปฏิบัติงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุรินทร์  ได้ด าเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา  มาตรการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  และหลักการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ดังนี้ 
 
   ๓.๕.๑ นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติโดย
เน้นการมีส่วนร่วมของแต่ละสาขาวิชา ส่วนงาน และกลุ่มงาน โดยก าหนดเป็นนโยบายด าเนินการ 
ดังนี้ 
 ๑)  พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่สามารถรับรองว่ามหาวิทยาลัยสามารถ
ด าเนินการจัดการศึกษาท่ีได้รับระดับมาตรฐาน 
  ๒)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ วิทยาเขต สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย ภาควิชา และส่วน
งานระดับกอง ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบ  IPOI 
 ๓)  สร้างจิตส านึกและความสมดุลในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับทุกส่วนงาน 
  ๔)  ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและต่อเนื่อง 
มาตรการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 จากนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการปฏิบัติที่จะ
น าไปสู่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งต้องมีมาตรฐานเป็นตัวก าหนดในทุก ๆ ด้าน มหาวิทยาลัยจึง
ก าหนดหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ ดังนี้ 
 ๑)  ให้ทุกคณะ วิทยาเขต สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย ภาควิชา และส่วนงานระดับกอง  
มีส่วนร่วม ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 



๓๓ 
 

 ๒)  ก าหนดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และมีคณะกรรมการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานระดับคณะ วิทยาเขต สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย ภาควิชา 
และส่วนงานระดับกอง 

 ตามหลักการดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมด้วยการ
ด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งในส่วนอ านวยการและด าเนินการในระดับ 
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการด าเนินการในแต่ละส่วนงาน เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
เกี่ยวกับกลไกของระบบควบคุมคุณภาพ ระบบการตรวจสอบ และพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพ 
 ๒) พัฒนามาตรฐานของการจัดการศึกษา ได้แก่ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินตัวบ่งชี้  
ส าหรับใช้ในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
 ๓) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔) จัดตั้งส่วนงานที่รับผิดชอบด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยขึ้นมา
รับผิดชอบงานนี้โดยตรง 
 
   ๓.๕.๒ หลักการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑)  คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ต้องรับผิดชอบร่วมกันในการประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ 
 ๒)  มีการประสานแผนการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานกับมหาวิทยาลัย 
 ๓)  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในปริมาณที่เหมาะสม เพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๔)  ก าหนดผลจากการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถบ่งชี้คุณภาพของบัณฑิต คณาจารย์  
การบริการที่เชื่อถือได้ มีคุณค่า และเป็นที่ศรัทธาของสังคม 
 ๕)  กลไกการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ วิทยาเขต สถาบัน ส านัก ศูนย์ วิทยาลัย 
ภาควิชา และส่วนงานระดับกอง เป็นตัวป้อนที่น าไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 
 ๖) ผู้บริหารต้องมีข้อมูล และผลการประเมินคุณภาพภายในส าหรับส่งเสริมหรือกระตุ้นให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพ 
 ๗) มีเอกสารสนับสนุนการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้งที่เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
และแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
 
   ๓.๕.๓ กระบวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
   การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  และปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ก าหนดไว้  
มีความสอดคล้องกับกฎระเบียบและเกณฑ์ต่าง ๆ  โดยหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา จะต้องด าเนินการให้ครอบคลุมตามแนวทางและนโยบายให้เกิดผลส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมาย  และปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรให้มากท่ีสุด  ในการปฏิบัติงานด้านการ



๓๔ 
 

ประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาเขตสุรินทร์  ผู้เขียนมีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งสามารถ
จ าแนกเป็นกระบวนงานหลัก ได้ดังนี้ 
   ๑)  กระบวนงานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
   ๒)  กระบวนงานการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๓)  กระบวนงานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
      ๓.๑)  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต 
      ๓.๒)  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
   ๔)  กระบวนงานการเผยแพร่ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา 
   กล่าวโดยสรุป การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง การจัดกระบวนการต่าง ๆ ได้แก่ การ
ควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพัฒนาคุณภาพของระบบ สถาบัน หรือ
หลักสูตร เพ่ือให้ผู้รับบริการโดยตรง ได้แก่ ผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้รับบริการทางอ้อม ได้แก่ สถาน
ประกอบการ ประชาชน และสังคมโดยรวม มีความมั่นใจว่าผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ 
มีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรก าหนดและสังคมคาดหวัง สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม โดย
การประกันคุณภาพการศึกษาจะต้องมีการบูรณาการร่วมมือกันระหว่างบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในสถาบันการศึกษา 
 
๓.๖  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
       ๓.๖.๑ ความหมายของการรายงาน 
   รายงานการประเมินตนเอง (Self  Assessment Report : SAR) เป็นเอกสารที่ส่วนงาน
จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานภายในส่วนงานให้บุคคลภายนอก /บุคคลทั่วไปรับทราบถึง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการด าเนินงาน  ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนงาน 
     รายงานการประเมินตนเอง จึงเป็นเอกสารที่หน่วยงานใช้เพ่ือตรวจประเมินคุณภาพการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน เป็นการพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยงานซึ่ง
พัฒนาต่อเนื่อง จากการตรวจสอบคุณภาพภายใน (Internal Quality Audit) โดยการจัดท ารายงาน
การศึกษาตนเอง (SSR) เพ่ือตรวจสอบคุณภาพภายในหน่วยงานว่าได้มีการจัดระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ การด าเนินงานการประเมินผลการด าเนินงานหรือไม่ เป็นการกระตุ้นการพัฒนา
ระบบควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เพ่ือให้หน่วยงานได้เรียนรู้และพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพภายใน (Internal Quality Control) สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการศึกษาตนเอง และได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
ภายใน (Internal  Quality Audit) โดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัย
แต่งตั้ง  จึงควรได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในหน่วยงานต่อเนื่องจากระบบการตรวจสอบ
คุณภาพภายใน  เป็นระบบการประเมินคุณภาพภายใน (Internal  Quality Assessment) เพ่ือบ่งชี้
คุณภาพการด าเนินงาน มีระดับการตัดสินคุณภาพ ๕ ระดับ โดยประเมินคุณภาพของการด าเนินงานที่
ก าหนดตามวงจรคุณภาพ (Quality Cycle of Deming’s Theory : P D C A)  



๓๕ 
 

   รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึ ง รายงานการ
ประเมินตนเองที่ส่วนงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
   การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

 ปัจจุบัน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูล ด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล 
อิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีนโยบายให้ 
สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์
และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย  
     
   ๓.๖.๒ วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค์ 
๓ ประการ คือ 
 ๑)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  
๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่ว่า“ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานที่ศึกษาจัดให้มี
ระบบ การประกันคุณภาพในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 
 ๒)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร 
พัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
 ๓)  เพ่ือให้ส่วนงานต้นสังกัดมีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการ  
อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
 
   รูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดรูปแบบการเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้ 
การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละส่วนงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  โดยรายงานการ
ประเมินตนเอง แบ่งเป็น ๓ ระดับ ดังนี้  



๓๖ 
 

 ๑) รายงานการประเมนิตนเอง ระดับหลักสูตร 
 ๒) รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย 
 ๓) รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

     ๓.๖.๓ การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต   

     ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีการศึกษา ระดับวิทยาเขตสุรินทร์ ได้
น ากรอบข้อมูลตามเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันและ สกอ. มาใช้ในการน าเสนอ  โดยมีหัวข้อหลักที่
เสนอในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต  ดังนี้ 

     ส่วนประกอบของรายงาน  ประกอบด้วย 
 
   ค าน า  
   สารบัญ    
   บทที่ ๑  บทน า    
    ๑.๑  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
    ๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
    ๑.๓  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 
    ๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
    ๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน   
    ๑.๖ หลักสูตรและจ านวนนิสิต  
    ๑.๗  อาจารย์และบุคลากร  
    ๑.๘ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
    ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
   บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
    องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต   
    องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย   
    องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ   
    องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
    องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ  
   บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน  
  ๓.๑ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   
  ๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ    
   ภาคผนวก          
    รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  
 

 



๓๗ 
 

๓.๗  วิธีการปฏิบัติงาน 
   รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เป็นเอกสารที่รายงานผลการประเมินตนเองของส่วนงาน 
ซึ่งเป็นเอกสารที่แสดงถึงผลการด าเนินการประกันคุณภาพของส่วนงาน โดยจะต้องรวบรวมเอกสาร 
ระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพของส่วนงานเป็นรูปเล่มไว้ประจ าส่วนงาน
ของตน และต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการรับการตรวจสอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
   ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online)  เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านระบบออนไลน์  ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐาน (common 
data set)  และเอกสารอ้างอิงการประเมินตนเอง  การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ (MCU e-SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะ  เพ่ือการคุ้มครองผู้บริโภค  โดยมีนโยบาย
ให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  และจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์
และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่องนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับวิทยาเขตมีกรอบระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมที่ชัดเจน และมีตัวอย่างการจัดท า
เอกสาร/หลักฐาน เพ่ือเป็นเครื่องมือการด าเนินงานติดตามการด าเนินงาน การประสานงานกับส่วน
งาน กลุ่มงาน และประสานกับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  มีวิธีการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
  ๑) การศึกษาเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
   การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเรื่องที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิต ดังนั้นเจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพจึงมีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และดูแล การ
ประกันคุณภาพของวิทยาเขตให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด 
   นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด จากคู่มือและแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
คุณภาพระดับวิทยาเขต ระดับหลักสูตร และคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 
   ทั้งนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมได้จากเว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
http://qa.mcu.ac.th/ หรือ สามารถสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา ส านักวิชาการ วิทยาเขตสุรินทร์ www.qasurin.mcu.ac.th 
 

http://qa.mcu.ac.th/
http://www.qasurin.mcu.ac.th/


๓๘ 
 

   ๒) การจัดท าแผนกิจกรรการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
   นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องจัดท าแผนกิจกรรมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการ และกิจกรรม ด้านการประกันคุณภาพของ
วิทยาเขตในทุกปีการศึกษา ซึ่งในการจัดท าจะต้องทบทวนผลการประเมินคุณภาพ ในปีการศึกษาที่
ผ่านมาของวิทยาเขตสุรินทร์ และวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของวิทยาเขตในปีการศึกษาถัดไป 
   ๓) การก าหนดค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษา  
   นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องน าการตั้งค่าเป้าหมายการประกัน
คุณภาพทุกปีการศึกษา จากส่วนกลาง  โดยอ้างอิงตามผลคะแนนการประเมินจากปีการศึกษาที่ผ่าน
มา โดยการตั้งค่าเป้าหมายจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนที่ท าได้ในปีที่ผ่านมา หรือจะต้องเป็น
ค่าเฉลี่ยผลคะแนนที่ท าได้ย้อนหลัง ๓ ปี หลังจากจัดท าค่าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ก าหนด
ผู้รับผิดชอบและผู้ช่วยในแต่ละตัวบ่งชี้ตามภาระการท างานของแต่ละคน และนาเข้าที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพิจารณา ก่อนเสนอคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ เพ่ือพิจารณาต่อไป หลังจากค่าเป้าหมายได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งบุคลากรของวิทยา
เขตทุกรูป/คนทราบ เพ่ือจะได้วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ
ให้ได้ตามค่าเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้ังไว้ 
   ๔) การติดตาม รวบรวม และประเมินผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
   หลังจากแจ้งค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทราบแล้ว 
นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องติดตามผลการด าเนินงาน รวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวข้อง และประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพของวิทยาเขต ว่าเป็นไปตาม
แผนงานที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ โดยจะติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานผ่านการจัดประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ซึ่งจะต้องจัดประชุมเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือให้
คณะกรรมการฯ ที่เป็นผู้บริหารและคณาจารย์ประจ าทราบถึงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของวิทยาเขต  พร้อมทั้งร่วมกันก าหนดแผนงาน วิเคราะห์ และควบคุมให้การประกัน
คุณภาพของวิทยาเขตด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
   ๕)  การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง  
   นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) มีหน้าที่ในการจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง Self Assessment Report (SAR) ของวิทยาเขต ในส่วนความรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การ
บริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่มสถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ 
เกณฑ์ประเมินข้อที่ ๗.ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่
เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำร
ประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ 
กำรตรวจสอบคุณภำพและกำรประเมินคุณภำพ  และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  ซึ่งรายงานการประเมินตนเอง คือ รายงานที่แสดงถึงผลการด าเนินงานของวิทยาลัยตาม



๓๙ 
 

เกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพทุกตัวบ่งชี้ในปีการศึกษาที่ผ่านมา นักวิชาการศึกษา (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) จะต้องรวบรวม SAR ทั้งหมดจากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และน ามาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล เรียบเรียง พร้อมจัดท าบทน าและส่วนประกอบอื่นๆ ให้สมบูรณ์ตามรูปแบบของการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง ทั้งนี้รายงานการประเมินตนเอง จะต้องแล้วเสร็จตามเวลาส านักงาน
ประกันคุณภาพ ส านักอธิการบดี ก าหนด เพ่ือที่จะได้ส่งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในน าไปศึกษาก่อนเข้าตรวจจริง และหลังจากการตรวจประเมินแล้วเสร็จ วิทยาเขตจะต้องจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินของคณะกรรมารประเมินคุณภาพอีกด้วย 
   ๖) การด าเนินงานประกันคณุภาพในตัวบ่งช้ีที่รับผิดชอบ  
   นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) เป็นผู้รับชอบองค์ประกอบที่ ๕ การ
บริหารจัดการ ในตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  กลุ่ม
สถาบัน  และเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์ประเมินข้อที่ ๗. ด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนำกำรของคณะที่
ได้ปรับให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่
ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ  และตัวบ่งชี้ที่ 
๕.๒ ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยจะต้องศึกษาเกณฑ์มาตรฐานในแต่ละข้อจากคู่มือการ
ประกันคุณภาพของ สกอ. และ มจร ทั้งสองฉบับอย่างละเอียด พร้อมทั้งจัดท าเอกสารอ้างอิงตาม
เกณฑ์มาตรฐานแต่ละข้อด้วย 
 
 ๓.๘  เงื่อนไข  ข้อสังเกต  ข้อควรระวัง  สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติงาน 
     ๑) ในการแต่งตั้งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)  ระดับวิทยาเขต  และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา นั้น  ต้องให้มี
ตัวแทนของทุกภาคส่วนมามีส่วนร่วม โดยก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคณะท างานให้
ชัดเจน เช่น 

๑.๑) คณะท างานอ านวยการ มีผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ต่อการ
อ านวยการ  พิจารณา  สั่งการ  ก ากับ  ติดตาม  และให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑.๒) ผู้อ านวยการส านักวิชาการ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับวิทยาเขต เป็น กรรมการและเลขานุการ 

นอกจากนั้นยังต้องมีคณะท างาน ที่รับผิดชอบองค์ประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. แยกเป็นระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ในการก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล 
ปฏิบัติการเขียน SAR ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑ์เป้าหมายที่ก าหนด 
 ๒) กระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานที่ต้องรายงานผลต่อที่ประชุมคณะ 
กรรมการบริหารหรือ ที่ประชุมคณะ/ส่วนงานนั้น  ควรเสนอเป็นวาระเพ่ือพิจารณา  และก าหนด
ประเด็นในการให้ที่ประชุมให้ข้อเสนอแนะจากที่ประชุมให้พิจารณาตัวชี้วัดที่มีแนวโน้มด าเนินงานไม่
บรรลุเป้าหมายพร้อมมาตรการและแนวทางแก้ไข 



๔๐ 
 

 ๓) การมอบหมายความรับผิดชอบตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐาน นั้นควร
พิจารณาให้เหมาะสม กับภาระงานประจ าของบุคลากร  และศักยภาพของบุคลากร ประจ าส่วนงาน
นั้นๆ 
 
๓.๙  แนวคิด/งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและตลอดเวลา การที่จะก้าวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวปัจจัยที่ส าคัญ คือ
“คุณภาพของคน” การพัฒนาคุณภาพของคนจึงเกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบการศึกษา ซึ่งผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบโดยตรงในการจัดการศึกษาคือ สถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงควรเริ่ม
จากสถานศึกษา จึงท าให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้สังคมเกิดความ
มั่นใจว่าจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และจะท าให้ได้ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมารับใช้สังคมและ
ประเทศชาติ๓  

กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค๔  ศึกษาระดับความรู้ ความเข้าใจของ
บุคลากร ทั้งสายวิชาการ (อาจารย์) และสายสนับสนุนวิชาการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอก ผลการศึกษา พบว่า อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับค่อนข้างดี แต่ยังมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย และระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาท้ังของระดับประเทศ ระดับมหาวิทยาลัย และระดับคณะ ที่ยังต้องการ
การสร้างการรับรู้ และความเข้าใจ นอกจากนี้ควรเร่งท าความเข้าใจในรายละเอียดของตัวบ่งชี้ด้าน
การวิจัย ทั้งในเกณฑ์ของ สกอ.และ สมศ. เนื่องจากเป็นจุดเน้นของสถาบันและเกี่ยวข้องกับประเด็น
ที่ก าหนดเป็นอัตลักษณ์ของคณะ เพ่ือการมุ่งไปสู่ทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน ในส่วนของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ พบว่าในภาพรวม มีความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับพอใจ 
โดยมีความรู้ดีมากในประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของตน (งานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม) แต่ยังต้องการความรู้ที่เกี่ยวกับ นโยบายและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ เช่น เกี่ยวกับกลุ่มอาจารย์ รวมทั้งยังขาดการรับรู้เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษากับเครือข่ายที่เป็นคณะเภสัชศาสตร์จากสถาบันอ่ืน 

จารุพร สิทธินันท์เจริญ (๒๕๕๑) เพ่ือศึกษาความคิดเห็นและเปรียบเทียบความคิดเห็นของ
บุคลากรเกี่ยวกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มตัวอย่างคือ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน า
ระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x = 
๓.๒๐, S.D. = ๐.๕๔) โดยด้านการบริหารจัดการ (x = ๓.๒๓, S.D. = ๐.๕๔) ด้านความพร้อม (x = 
                                                           

   ๓ จารุพร สิทธินันท์เจรญิ, “การศึกษาความคดิเห็นของบุคลากรเกีย่วกับการน าระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัรามค าแหง” ในวารสารวิจัยรามค าแหง ฉบับพิเศษ ๒ (๒๕๕๑)  ๑-๘. 
   ๔ กัญญดา อนุวงศ์ และพิชญ์ญาภัค เจียมจรัสโชค., ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร 
คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. ฝ่ายประสานภารกิจและฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเภสัช
ศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (นครนายก : ๒๕๕๓) 
 



๔๑ 
 

๓.๑๗, S.D. = ๐.๖๐) และด้านการมีส่วนร่วมของบุคลากร (x = ๓.๑๐, S.D. = ๐.๖๘) อยู่ในระดับ
ปานกลางเช่นเดียวกัน และบุคลากรที่มีเพศ อายุ และสถานภาพการท า งานต่างกันมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับการนาระบบบริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคา
แหงโดยรวมแตกต่างอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ แต่บุคลากรที่มีระดับการศึกษา สาย
งานที่ปฏิบัติ ระดับต าแหน่ง และระยะเวลาการท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนาระบบ
บริหารคุณภาพมาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค าแหงโดยรวมแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ 

ธันยกานต์ คูณสิน  และคณะ๕ ศึกษาทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี  มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย
เ พ่ือศึกษาทัศนคติ และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการเปรียบเทียบ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี จ าแนกตาม เพศอายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่งงาน และระยะเวลาการปฏิบัติงาน กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย อาจารย์ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจ าตามสัญญาจ้าง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ จ านวน ๖๔ คน 
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ข้อมูล 
ค านวณค่าการแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน T-test และ One-Way 
ANOVA ที่นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ผลการศึกษาพบว่า การเปรียบเทียบ ทัศนคติ และการมี
ส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรจ าแนกตามอายุ ต าแหน่งงาน ระดับการศึกษา 
และระยะเวลาการปฏิบัติงาน พบว่า บุคลากรของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 
ส่วนใหญ่มีทัศนคติต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ฯ ในระดับมาก(๓.๖๒±๐.๙๐)  ถือว่า
บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่องานประกันคุณภาพการศึกษา และการมีส่วนร่วมต่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาอยู่ในระดับมาก (๓.๖๔±๐.๘๓) มีบทบาทส าคัญที่จะร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมด าเนินการ 
ร่วมสนับสนุนและร่วมติดตามประเมินผลตาม กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี 

พร บุญมี และคณะ๖ ศึกษาถึงความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผลการวิจัย พบว่าบุคลากร  
มีคะแนนเฉลี่ยโดยรวมของความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมประกันคุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่ 
                                                           

   ๕ ธันยกานต์ คูณสิน  นิภาวรรณ์ จิตโสภากุลและ มนัสชนก วรธงไชย. ๒๕๕๕. ทัศนคติ และการมีส่วนร่วม
ต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานวิทยาเขตสุรินทร์.  ใน  การประชุมวิชาการวิจัย “จามจุรีวิชาการ:๑๐๐ ปี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ๒๕๕๖”ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๕ ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๖. ณ. 
โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์, กรุงเทพฯ. 
   ๖ พร บุญมี หทัยรัตน์ บรรณากิจ วรัญญากรณ์ โนใจ และอัมพร ยานะ.  ๒๕๕๔.  ความรู้ ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา. 
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา สถาบันพระบรมราชชนก. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. 
พะเยา. 
 



๔๒ 
 

อยู่ในระดับสูงคิดเป็นร้อยละ ๘๒.๔๐ และการมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลางมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ ๗๘.๔๓ และความรู้ ความเข้าใจ และการมี
ส่วนร่วม ต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร จ าแนกในด้านอายุ ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน และระดับสายการบังคับบัญชา ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
๐.๐๕ 

 สาวิตรี  ไชยสมบัติ๗ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม และเพ่ือสร้างสมการ
พยากรณ์ระดับการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
ผลการศึกษาพบว่า ระดับการมีส่วนร่วม ของบุคลากรในการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = ๓.๑๓) เมื่อพิจารณารายด้านและจัดล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยพบว่าบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาสูง
ที่สุด คือ ด้านการด าเนินงาน รองลงมาคือ ด้านการปรับปรุงแก้ไข ด้านการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน และท่ีมีส่วนร่วมต่ าท่ีสุดคือ ด้านการวางแผน   

กิตติยา ศรีอ่อน๘ ท าการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกัน
คุณภาพภายในส าหรับกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ คุณลักษณะของบุคลากร
ด้านความตระหนักถึงความส าคัญและการมีทัศนคติที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน การท างานเป็น
ทีม การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ความพร้อมด้านทรัพยากรทั้งด้านจ านวนบุคลากร งบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างองค์กรและการก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ วัฒนธรรมคุณภาพ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร และขนาดขององค์กร ส่วน
ประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษามี ๒ ส่วนคือ ประสิทธิผลระหว่างทาง ได้แก่ การบริหาร
จัดการแบบกระจายอ านาจ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การปฏิบัติงานแบบวงจร
คุณภาพ และความพึงพอใจในงานของบุคลากร ส าหรับประสิทธิผลสุดท้าย ได้แก่ การบรรลุพันธกิจ
ของสถาบัน 

สุจิตรา สุคนธมัต๙ ศึกษาทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผลการวิจัย 
พบว่า ทัศนคติของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมาก 
คือ การประกันคุณภาพการศึกษาจะประสบผลส าเร็จจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง การประกัน
                                                           

   ๗ สาวิตรี  ไชยสมบตัิ.  ๒๕๕๑.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคณุภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ปริญญานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา.  
มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา.   
   ๘ กิตติยา สีอ่อน.  ๒๕๔๗.  โมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในส าหรับกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิธีการวิจัย การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย , 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
   ๙ สุจิตรา สุคนธมัต.  ๒๕๕๕.  ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วารสารวิทยาศาสตร์ลาดกระบัง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑. 
สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. 
 



๔๓ 
 

คุณภาพการศึกษามีความส าคัญต่อการบริหารงานของหน่วยงาน การประกันคุณภาพการศึกษาเป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล น าไปสู่คุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้สามารถแข่งขัน
กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ได้ การประกันคุณภาพการศึกษาท าให้หน่วยงานเกิดการปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และมีบุคลากรผู้รับผิดชอบด้านประกันคุณภาพการศึกษาโดยตรง ในเรื่องการมีส่วนร่วมต่อ
งานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าอยู่ในระดับปานกลาง การเปรียบเทียบทัศนคติและการ
มีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษา พบว่าบุคลากรที่เป็นผู้บริหารและไม่เป็นผู้บริหาร มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ แต่ไม่แตกต่างกันในเรื่องทัศนคติต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นอกนั้น
บุคลากรที่มีเพศต่างกัน สถานภาพต่างกัน ประสบการณ์ในการสอน/การท างานต่างกัน การท าหน้าที่
ด้านประกันคุณภาพต่างกัน มีทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่
แตกต่างกัน ดังนั้นคณะวิทยาศาสตร์ควรวางแนวทางเพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มีความหลากหลายของช่องทาง และให้เข้าถึงตัวบุคคล 
รวมทั้งควรวางแนวทางเพ่ือสร้างแรงจูงใจ จัดรางวัล ผลประโยชน์เพ่ือเป็นการเสริมแรง ท าให้เกิดการ
มีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับอย่างแท้จริง รวมทั้งวางมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว ติดตาม
ประเมินผล เพ่ือท าให้บรรลุมาตรการที่วางไว้ 

ประภาศ  ปานเจี้ยง๑๐ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มีส่วนร่วมในการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับปานกลาง  ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า เพศ อายุ ต าแหน่ง อายุการ
ท างาน และรายได้ต่อเดือนของบุคลากรที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ส่วนบุคลากรปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ได้แก่ การสนับสนุน
จากผู้บริหารหน่วยงาน ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน การได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพ 
และแรงจูงใจในการท างานประกันคุณภาพของบุคลากรที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ และปัจจัยแวดล้อมในการท างานของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ด้านการสนับสนุนต่าง ๆ จากผู้บริหาร ด้านความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 
ด้านการได้รับการฝึกอบรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและปัจจัยแวดล้อมในการท างาน ด้าน
การได้รับแรงจูงใจหรือก าลังใจในการท างานประกันคุณภาพการศึกษา มีความสัมพันธ์กับการมีส่วน
ร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ ๐.๐๑ 
 
 
 
 

                                                           

   ๑๐ ประภาศ  ปานเจี้ยง.  ๒๕๕๕.  การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  ใน  การประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งท่ี ๓. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. สงขลา. 
 



๔๔ 
 

 
๓.๑๐  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
   งานบริการ 
 การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ หรือการด าเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการ
ที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กร
ของเรา  เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มักพบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ 
เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ เป็นต้น ดังนั้น ถ้าบริการดี ผู้รับบริการเกิดความ
ประทับใจ ซึ่งการบริการถือเป็นหน้าเป็นตาขององค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กรก็จะดีไปด้วย๑๑ 
   การสร้างความประทับใจในงานบริการ 
   ความคาดหวังโดยทั่วไปของผู้รับบริการก็ได้แก่ การต้อนรับที่อบอุ่น ให้ความสนใจและความ
เอาใจใส่ พูดสุภาพไพเราะ ซึ่งจะท าให้ผู้รับบริการรู้สึกว่าเขามีความส าคัญ เป็นผลให้เ ขาเกิดความ
พอใจ แต่การที่จะท าให้เกิดความประทับใจได้นั้นต้องท าให้ถึงข้ันที่ผู้รับบริการเกิดปีติยินดี  นั่นคือต้อง
ให้บริการที่บรรลุความคาดหวังและเหนือความคาดหวังขึ้นไปอีก การปฏิบัติตนของผู้ให้บริการด้วย
ไมตรีต่อผู้รับบริการ และความประทับใจจากการต้อนรับของเราย่อมจะเป็นผลให้เขามาใช้บริการของ
เราอีก แล้วตัวเราและองค์การของเราก็ย่อมจะประสบความก้าวหน้า เราสามารถเติมไมตรีเข้าไปใน
ทุกงานที่ท า เริ่มตั้งแต่การรักการมีไมตรีต่อผู้รับบริการ กล่าวง่าย ๆ ก็คือว่า “ต้องเอาใจเขามาใส่ใจ
เรา” และให้บริการตรงตามความต้องการ 
   ดังนั้น  วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ  ผู้ปฏิบัติงานจึงต้องยึดแนวทาง
ข้างต้นเป็นวิธีการในการสร้างความพึงพอใจ  ดังนี้ 
   ๑. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องให้ค าปรึกษา แนะน า และให้ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ด้วยความตั้งใจที่แสดงผ่านทางวาจา  น้ าเสียง สีหน้า  กิริยาท่าทางด้วยความสุภาพนอบน้อม 
มีความอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นบุคคลที่มีทัศนคติในทางบวก  และรักการให้บริการ 
   ๒. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความเชี่ยวชาญในภารงานเพ่ือให้สามารถให้ข้อมูล ค าปรึกษา และ
ค าแนะน าท่ีถูกต้องและรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ความต้องการของผู้รับบริการ และจะต้องเป็นผู้ที่มี
ความรู้รอบตัวนอกเหนือจากความรู้ในงาน  เพื่อน าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   ๓. ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่สามารถเก็บรักษาความลับในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  เพ่ือ
เป็นการรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงและผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย 
   ๔. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประสานงาน และลดความขัดแย้งที่
อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน  และต้องเป็นผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้รับบริการให้มีความพึง
พอใจได ้
   ๕. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ที่รับฟังความคิดเห็น  และร่วมรับฟังความคิดเห็นของทั้ง
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียทุกคนในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
                                                           

   ๑๑ สมิต  สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. ส านักพิมพส์ายธาร กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘. 



๔๕ 
 

๓.๑๑  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพการศึกษา จะท าหน้าที่ในการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบ ตัวบ่ งชี้ จากส่วนงาน ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์  
วิทยาลัยสงฆ์สุรินทร์ และผู้บริหารที่รับผิดชอบของวิทยาเขตสุรินทร์  วิธีการติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานใน ๒ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร และระดับวิทยาเขต ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องรายงาน
ความก้าวหน้า และผลการด าเนินงานของหลักสูตร และระดับวิทยาเขต ตามองค์ประกอบ และตัว
บ่งชี้ ให้คณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ พิจารณา สั่งการ เสนอแนะ ในที่ประชุมเป็นรายไตรมาส  ซึ่งนักวิชาการ
ศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) ได้ออกแบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานไว้ ดังนี้ 

ตารางที่ ๔ ตารางแสดงตัวอย่าง ปฏิทินและการติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา*   
ที ่ ตัวบ่งชี้ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณฑ์ ค าอธิบายการด าเนินงาน ระยะเวลา 
๑  เสนอแผนต่างๆ (แผนปฏิบัติการประจ าปี

การศึกษา ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) 
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพื่อ
อนุมัต ิ

รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนการด าเนินงานรายปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 
- แผนบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและการใช้ชีวิตแก่นิสิต 
(ระดับวิทยาเขต ตัวบ่งช้ี ๑.๕) 
- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
(แผนแยกเฉพาะจากแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี) (ระดับวิทยาเขต ตัวบ่งช้ี 
๑.๖) 
- แผนบริการวิชาการแกส่ังคม (แผน
แยกเฉพาะจากแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี)  (ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ข้อ ๑) 
- แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (แผน
แยกเฉพาะจากแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี) (ตัวบ่งช้ี ๔.๑) 
- แผนการจัดการความรู ้(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ 
ข้อ ๕) 
- แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ 
๖) 
- แผนด าเนินงานการประกันคณุภาพ
ภายใน (ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๗) 

ส.ค.-ต.ค. 
๖๑ 

๒ ๑.๕ จัดการบริการแก่นิสิตระดับปริญญาตรี รายละเอียดการด าเนินงาน 
กิจกรรมการบริการแก่นิสติระดับ
ปริญญาตรตี้องประกอบด้วย ดังนี ้
-การให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และ

ก.ค. ๖๑ - 
พ.ค. ๖๒ 



๔๖ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณฑ์ ค าอธิบายการด าเนินงาน ระยะเวลา 
การใช้ชีวิต 
-การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ี
ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร
แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา 
-กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 

๓  ก าหนดปฏิทินประชุมคณะกรรมการ
ประจ าวิทยาเขต ประจ าปีงบประมาณ  
๒๕๖๒ 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
การประชุมคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตควรก าหนดวาระเพื่อ
พิจารณาอนุมัติประเด็นการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ อย่างน้อย  
ดังต่อไปนี ้
เดือน ประเด็นพิจารณาอนุมัต ิ
 
ส.ค.- 
ต.ค. 
๖๑ 

-แผนกลยุทธ์ (ต้อง) (ตัว
บ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๑) 
- แผนบริการวิชาการแก่
สังคม (ต้องม)ี (ตัวบ่งช้ี 
๓.๑ ข้อ ๑) 
- แผนปฏิบัติการ
ประจ าป ี
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๑) 
- แผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๑) 
- แผนพัฒนานิสิต 
(ระดับหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ี ๑.๕, ระดับ
วิทยาเขต ตัวบ่งช้ี ๑.๖) 
- แผนบริหารความเสี่ยง 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๓) 
-แผนพัฒนาบุคลากร 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๖) 
- ผลการประเมิน
คุณภาพ ระดับ 
หลักสตูร (ตัวบ่งช้ี ๕.๒) 
- แผนพัฒนาคุณภาพ
จากผลประเมินหลักสูตร 
(ตัวบ่งช้ี ๕.๒) 

 

ก.ย. ๖๑ 

๔ ๕.๑ (๑) เสนอแผนกลยุทธ์ต่อคณะกรรมการประจ า
วิทยาเขตเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ(ตัวบ่งช้ี 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนกลยุทธ์ต้องเป็นผลจาการ

ต.ค. ๖๑ 



๔๗ 
 

ที ่ ตัวบ่งชี้ สิ่งท่ีต้องด าเนินงานตามเกณฑ์ ค าอธิบายการด าเนินงาน ระยะเวลา 
๕.๑ ข้อ ๑) วิเคราะหS์WOT โดยเช่ือมโยงกับ

วิสัยทัศน์ของวิทยาเขต 
๕ ๕.๑ (๓) เสนอแผนบริการวิชาการแก่สังคมต่อ 

คณะกรรมการประจ าวิทยาเขตเพือ่
พิจารณาอนุมัต ิ(ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ข้อ ๑) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
๑. แผนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๐-๖๑ 
๒. แผนบริการวิชาการแกส่ังคมตอ้ง
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จใน
ระดับแผนและโครงการ 

ต.ค. ๖๑ 

๖ ๕.๑ (๓) เสนอแผนบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการประจ าวิทยาเขต เพื่อ
พิจารณาอนุมัต ิ(ตัวบ่งช้ี ๕.๑ ข้อ ๓) 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
แผนบริหารความเสี่ยงต้องเป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่งท่ี
เกิดจากปัจจยัภายนอก หรือปัจจยัที่
ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ 

ต.ค. ๖๑ 

๗  เก็บข้อมูลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

รายละเอียดการด าเนินงานงาน
กิจการนิสติด าเนินการร่วมกับ
สาขาวิชา และหลักสตูร เก็บข้อมูล
จากบัณฑติเป็นระยะๆ และในช่วง
ระหว่างงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๗๐ ของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

พ.ย. ๖๑ – 
มี.ค. ๖๒ 

  ฯลฯ   

  รายงานผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 
ภายในระดับหลักสูตร และระดับวทิยาเขต 
ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาเขตคณะ
เพื่อพิจารณา 

รายละเอียดการด าเนินงาน 
ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยา
เขต ดังนี ้
๑) รับทราบรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพระดับหลักสตูร และ
ระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
๒) ให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการ
ปรับปรุง การด าเนินงาน หรือ
แผนพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร 
และระดับวิทยาเขต 
๔) ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา
คุณภาพ ระดับหลักสตูร และระดบั
วิทยาเขต จากผลการประเมิน
คุณภาพ ๒๕๖๑ 

ส.ค. ๖๒ 

 
*ดูรายละเอียดเพ่ิมเติม ภาคผนวก ฉ 



๔๘ 
 

 
๓.๑๑  จรรยาบรรณ  คุณธรรม  จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   หลักจริยธรรม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยว่าด้วยประมวล
จริยธรรม พุทธศักราช ๒๕๕๕ 
 บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๑๑ ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ยึดมั่นในพระธรรมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม 
๒. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
๓. ยึดถือประโยชน์ของสังคม ประเทศชาติ พระพุทธศาสนา และมหาวิทยาลัย เหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน 
๔. ยืนหยัดในการท าสิ่งที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. ให้บริการแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีและไม่เลือก

ปฏิบัติ 
๖. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่นิสิตและประชาชนทั่วไปอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๗. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
๘. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพของตนและของมหาวิทยาลัย 
๑๐. มีจิตสาธารณะ รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
๑๑. ใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยอย่างประหยัดและคุ้มค่า พร้อมกันนั้นก็มุ่งพัฒนาสร้าง

เสริมและรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
๑. มีศรัทธา ยึดมั่น และปฏิบัติตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
๒. ประพฤติปฏิบัติอยู่ในพระธรรมวินัย ศีลธรรมอันดีงาม มีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงาน

โดยยึดหลักศีลธรรม นโยบาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศ และประเพณีของมหาวิทยาลัย 
๓. ละเว้นการประพฤติตนหรือกระท าการใดๆ อันอาจมีผลกระทบต่อชื่อเสียงและ

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
๔. มีศรัทธายึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๕. รู้รักสามัคคี มีศรัทธายึดมั่นในแนวทางแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี 
๖. มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสมอภาค ปราศจากอคติ และปฏิบัติ

หน้าที่เต็มความสามารถตามมาตรฐานภาระงานที่ก าหนด 
๗. ขยันมุ่งม่ันและใฝ่ใจพัฒนาให้มีความรู้ มีทักษะการท างาน รวมถึงมีบุคลิกภาพเหมาะสม

แก่ฐานะ 
๘. เป็นกัลยาณมิตรต่อเพ่ือนร่วมงาน และปฏิบัติงานด้วยความมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน

ร่วมงาน มีเมตตาทางกาย วาจา และใจต่อเพ่ือร่วมงาน มีน้ าใจ ให้ความเคารพผู้อื่น มีความยุติธรรม 



๔๙ 
 

๙. ให้เกียรติและเคารพในศักดิ์ศรีของเพ่ือร่วมงาน มีอิสระทางความคิดและยอมรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

๑๐. ปฏิบัติตนด้วยความรับผดิชอบต่อเพ่ือนร่วมงาน สังคม และประเทศชาติ 
๑๑. มีความสุภาพเรียบร้อยทางกาย วาจา ปฏิบัติยึดมั่นกายสุจริต วจีสุจริต และมโนสุจรติ

ในขณะปฏิบัติหน้าที่และในโอกาสอ่ืนๆ 
๑๒. อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงต่อเวลาอย่างสม่ าเสมอ ใช้เวลาปฏิบัติงานให้เป็นประโยชน์

ต่อมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ 
๑๓. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม ทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตการท างาน มี

เมตตา เอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงานและบุคคลทั่วไปด้วยความเสมอภาค มีความเป็นธรรม และเว้นการ
ประพฤติที่ไม่เหมาะสม ไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างไม่ว่าด้วยกิจการใดๆ 

๑๔. หมั่นศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ติดตามความก้าวหน้าทางวิทยาการสมัยใหม่ตลอดเวลา 
สร้างสรรค์เผยแพร่งานทางวิชาการหรืองานสร้างสรรค์ที่จะก่อให้ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย สังคม 
และประเทศชาติ โดยไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมา
เป็นผลงานของตนและไม่ลอกเลียนผลงานของผู้อื่น 
    ๑๕. ให้เกียรติและอ้างถึงบุคคลหรือแหล่งที่มาของข้อมูลที่น ามาใช้ในผลงานทางวิชาการหรือ
งานสร้างสรรค์ของตนเอง และแสดงหลักฐานการศึกษาค้นคว้าหรือการพัฒนาสร้างสรรค์อย่างชัดเจน 
และน าผลงานของตนไปใช้ประโยชน์ในทางท่ีชอบธรรมและชอบด้วยกฎหมาย 
 
 



บทท่ี ๔ 
กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา สามารถน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ หรือให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายในส่วนงาน  ผู้จัดท าคู่มือปฏิบัติงาน เรื่อง การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับ
วิทยาเขต ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขต
สุรินทร์ จะขอกล่าวถึงกระบวนการและข้ันตอนการปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบด้วย แผนผังการปฏิบัติงาน 
(Work Flow) รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน กิจกรรม/แผนปฏิบัติงาน/
แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน ที่แสดงให้เห็นความเจนของกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจะอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นแบบ Flow Chart และเพ่ือให้ข้อมูลเป็นที่
เข้าใจตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้จัดท า จึงได้ก าหนดรูปภาพสัญลักษณ์ของ Flow Chart แทน
ความหมายการปฏิบัติงาน ดังตารางที่ ๕ 

 
ตารางท่ี ๕ ตารางแสดงสัญลักษณ์ ความหมายสัญลักษณ์ ของ Flow Chart 

สัญลักษณ์ ความหมายของสัญลักษณ์ ความหมาย 
 
 
 

เริ่มต้นและจบ (terminal) จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของผังงาน 

 
 
 

การน าข้อมูลเข้า-ออกท่ัวไป 
(general input/output) 

จุดที่ จะน าข้อมูล เข้ ามาจาก
ภายนอกหรือน าข้อมูลออกสู่
ภายนอก 

 
 
 

การปฏิบัติงาน (Process) จุดที่มีการปฏิบัติงานอย่างใด 
อย่างหนึ่ง 

 
 
 

การตัดสินใจ (Decision) จุดที่ต้องเลือกปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 
 
 

จุดเชื่อมต่อ (Connector) จุ ด เ ชื่ อ ม ต่ อ ข อ ง ผั ง ง า น ใ ช้
สัญลักษณ์เพ่ือให้ดูง่าย 

 
 
 

ทิศทางการท างาน (Direction 
of Flow) 

ทิศทางข้ันตอนการด าเนินงาน 

 



๕๑ 
 

๕๑ 
 

๔.๑ แผนผังการปฏิบัติงาน  (Work  Flow) 
ตารางท่ี  ๖  ตารางแสดง Flow Chart ขั้นตอนการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ประจ าปีการศึกษา ระดับวิทยาเขต  ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 
                ราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ 

 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานงาน/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ เอสารอ้างอิง 

 
 

      

 
 
 
 

ขั้ น ต อน ที่  ๑  ป ร ะ ชุ ม
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 

ไม่เกิน ๑ วัน 
 

นักวิชาการศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา) 

๑.แผนพัฒนาญ
คุณภาพ 
(Improvement  
Plan)  จากผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษาที่
ผ่านมา 
๒. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
เป้าหมายของตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 

๑. คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๗ สกอ. 
๒. คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน พ.ศ. 
๒๕๕๙  มจร. 
 

๑. บันทึก
ข้อความภายใน
วิทยาเขตสุรินทร์ 
๒. เอกสาร
ประกอบการ
ประชุม ระเบียบ
วาระการประชุม 
๓. รายงานการ
ประชุม
คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา 
ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ 

เริ่มต้น 

จัดประชุม 
วางแผน 

 

A 



๕๒ 
 

๕๒ 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานงาน/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ เอสารอ้างอิง 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าเสนอ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
และจัดท ารายงานการ
ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง  SAR 
ร ะดั บ วิ ท ย า เ ข ต  แ ล ะ
มอบหมายผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

ไม่เกิน ๓ วัน นักวิชาการศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพ
การศึกษา) 

๑ .  คุณสมบั ติ ขอ ง
คณะกรรมการต้อง
เป็นตัวแทนผู้บริหาร 
ค ณ า จ า ร ย์  แ ล ะ
เจ้าหน้าที่ ทุกระดับ 
๒.แผนกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกันฯ 
ตามตัวบ่งชี้ 

ค าสั่งมหาวิทยาลัย 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานฯ 

ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา และ
จัดท ารายงาน
การประเมิน
ตนเอง SAR 
ระดับวิทยาเขต 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๓  ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้รวบรวมรายการ
หลักฐาน/เอกสาร
ประกอบตัวบ่งชี้  บันทึก
ผลการด าเนินงาน จัดส่ง
รายงานผลการด าเนินงาน
และข้อมูล SAR ให้กลุ่ม
งานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  
 
 

ไม่เกิน ๑๐ วัน ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

๑. ประกาศ
มหาวิทยาลัยฯ เรื่อง 
เป้าหมายของตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 
๒. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานฯ 
๓. แนวทางการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 

แบบติดตามผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนกิจกรรม
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพฯ ตามตัว
บ่งชี้ ประจ าปี
การศึกษา ระดับ
วิทยาเขต 

รายงานผลการ
ด าเนินงานตาม
แผนกิจกรรมฯ 
ตามตัวบ่งชี้ 
รายไตรมาส 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 
จัดท า SAR วิทยาเขต 

 

A 

ด าเนินงานรวบรวม
เอกสารหลักฐาน 

 

B 



๕๓ 
 

๕๓ 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานงาน/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ เอสารอ้างอิง 

 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๔ ประชุม
ปฏิบัติการ “การจัดท า
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยา
เขต ประจ าปีการศึกษา” 

อย่างน้อย ๒ 
วัน 

- คณะท างานฯ 
- ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

ก าหนดการประชุม
ปฏิบัติการ 

(ร่าง) รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ระดับวิทยา
เขต 

รายงานผลการ
ด าเนินงาน
โครงการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

 ขั้นตอนที่ ๕ จัดท าร่าง 
รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ระดับวิทยา
เขต ประจ าปีการศึกษา  
 

อย่างน้อย ๕ 
วัน 

- คณะท างานฯ 
- ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ 

ข้อมูล รายการ
หลักฐาน/เอกสาร 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
แต่ละตวับ่งชี้ 

แบบฟอร์มการ
เขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ระดับวิทยา
เขต 

ร่าง รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ระดับวิทยา
เขต ประจ าปี
การศึกษา  

 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๖ คณะท างาน
อ านวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
พิจารณา ร่าง SAR ระดับ
วิทยาเขต 
 
 
 
 

๑ วัน คณะท างาน
อ านวยการ
ประกันฯ 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ประจ าปี
การศึกษา ระดับ
วิทยาเขต (ฉบับ
ร่าง) 

 
แก้ไข 

พิจารณา 
 ร่าง SAR 

ประชุมปฏิบตัิการ
เขียนร่าง SAR 

 

B 

จัดท า ร่าง SAR 
ระดับวิทยาเขต 

 

C D 

เห็นชอบ 



๕๔ 
 

๕๔ 
 

ผังกระบวนการ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
มาตรฐานงาน/ 
สิ่งท่ีต้องควบคุม 

แบบฟอร์มที่ใช้ เอสารอ้างอิง 

 ขั้นตอนที่ ๗  จัดท า SAR 
ฉบับสมบูรณ์  เสนอต่อ 
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 
     

อย่างน้อย ๕ 
วัน 

- นักวิชาการ
ศึกษา (งาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา) 
- คณะท างานฯ 

การกรอกข้อมูล SAR 
ลงในระบบ 
MCU E-SAR และ 
CHE QA Online 

  

 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนที่ ๘  
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 
พิจารณา SAR ระดับ
วิทยาเขต 

๑ วัน คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ 

การตรวจสอบข้อมูล 
ผลการด าเนินงาน 
ตามตัวบ่งชี้ 

รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ประจ าปี
การศึกษา ระดับ
วิทยาเขต (ฉบับ
สมบูรณ์) 

ระเบียบวาระการ
ประชุม และ
รายงานการ
ประชุม 

 ขั้นตอนที่ ๙  จัดส่ง SAR 
ฉบับสมบูรณ์ ไปยัง
ส านักงานประกันคุณภาพ 
ส านักอธิการบดี 

อย่างน้อย ๓ 
วัน 

นักวิชาการศึกษา 
(งานประกัน
คุณภาพฯ) 

  รายงานการ
ประเมินตนเอง 
SAR ระดับวิทยา
เขต 

 
 

      

ไม่เห็นชอบ 

จัดท า SAR ระดับ
วิทยาเขต 

 

สิ้นสุด 

C D 

พิจารณา
SAR 

เห็นชอบ 

ด าเนินการจัดส่ง 
SAR ระดับวิทยาเขต 

 



๕๕ 
 

๕๕ 
 

๔.๒ รายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
   จากตารางที่  ๔.๑  ผู้จัดท าคู่มือขออธิบายรายละเอียดของกระบวนการและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจกระบวนการมากขึ้น โดยแบ่งเป็นขั้นตอนต่าง ๆ ๘ ขั้นตอน ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการจนถึงสิ้นสุดของการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ตามเกณฑ์
มาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
 
ขั้นตอนที่ ๑ ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
   การประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ตามข้อบัง
มหาวิทยาลัย  ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗  หมวดที่ ๔ วิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา ข้อ ๑๗ (๖)  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาก ากับติดตามการปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน นั้น เนื่องจากนักวิชาการ
ศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา)  เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ จึงต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าบันทึกข้อความภายใน ส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์  เชิญคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ตามวันเวลา และสถานที่จัดเตรียมไว้ 
   ๒. จัดท าระเบียบวาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม 
   ๓. ในการประชุมครั้งนี้ เป็นคราวประชุมครั้งที่ ๒ ในการจัดท าวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณาควรจะประกอบด้วย  
      - (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
      - การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement 
Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร 
    - ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
   ๔. จัดท ารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขต
สุรินทร์ เสนอรายงานการประชุมต่อผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้ตรวจรายงาน
การประชุม  เสนอประธานที่ประชุมลงนามรับรอง และแจ้งรายงานการประชุมต่อคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 

๕๖ 
 

 
 

                         
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนงาน   ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์        โทร. ๐ – ๔๔๑๔ – ๒๑๐๗-๘  ต่อภายใน ๓๐๒ 
ที่  ศธ  ๖๑๔๕ /                                    วันที่    
เรื่อง   นัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
เรียน / เจริญพร    

   ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้มีค าสั่งที่ ๕๖๘/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ลงวันที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๕๗ ความทราบแล้วนั้น 

   เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยา
เขตสุรินทร์  ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  จึงขอนัดประชุมอนุกรรมการฯ คราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕....  ในวันศุกร์ ที่ ....  ......  
พ.ศ. ................ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารพระธรรมโมลี (ส านักงานวิทยาเขต
สุรินทร์)  ทั้งนี้ได้แนบระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้แล้ว 

   จึงเรียน / เจริญพรมาเพ่ือทราบ  และเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
 

 
 
 

( .......................................... ) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

ประธานอนุกรรมการฯ 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี ๔.๑ 



๕๗ 
 

๕๗ 
 

 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
ครั้งที่  ๒ / ๒๕...... 

วัน.........  ที่ .......  เดือน ..............  พ.ศ. ๒๕..... เวลา  ..............  น. 
ณ  ห้องประชุมชั้น  ๑ อาคารพระธรรมโมลี  (ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์)   

***************** 
วาระท่ี ๑ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   ๑.๑  เรื่อง  ประธานอนุกรรมการแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๑.๑  เรื่อง  ............................................................................................. ...... 
 ๑.๒  เรื่อง  อนุกรรมการและเลขานุการแจ้งเพ่ือทราบ 
  ๑.๒.๑  เรื่อง  ............................................................................................. ......
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
    ๑.๒.๒  เรื่อง ............................................................................................. ...... 
   ๑.๓  เรื่อง  อนุกรรมการแจ้งเพ่ือทราบ 
    ๑.๓.๑  เรื่อง ............................................................................................. ...... 
 
วาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  ๑ / ๒๕..... 
 เมื่อวัน.........  ที ่..........  เดือน ............  พ.ศ. ๒๕...... 

 
วาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  (ถ้ามี) 
    
วาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  
   ๔.๑ เรื่อง  (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
   ๔.๒ เรื่อง  การก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement 
Plan)  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษาที่ผ่านมา ระดับวิทยาเขต และระดับ
หลักสูตร 
   ๔.๓ เรื่อง  ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 
 
วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี ๔.๒ 



๕๘ 
 

๕๘ 
 

ขั้นตอนที่ ๒ จัดท าเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ี 
   เมื่อในที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต 
และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ที่เสนอเพ่ือพิจารณาแล้ว นักวิชาการศึกษา (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา เสนอต่อรองอธิการบดีวิทยาเขต
สุรินทร์ พิจารณา ลงนามในค าสั่งแต่งตั้ง โดยผ่านทางส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์ ส่วนงานบริหาร ให้
ออกเลขทีค่ าสั่งแต่งตั้ง  
   ๒. เมื่อรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามในค าสั่งเรียบร้อยแล้ว ให้นักวิชาการศึกษา 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ด าเนินการบันทึกข้อความภายใน จัดส่งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน แก่
บุคลากรประจ าส่วนงาน กลุ่มงาน ที่มีชื่อเป็นคณะท างาน ทุกรูป/คน 
 
 
 
 

 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ 
      ที่ ......... /๒๕...... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   

ระดับวิทยาเขต  และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  
............................................... 

เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  วิทยาเขตสุรินทร์ เป็นไปอย่างมีระบบ  มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๐  วรรคแรก  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย  พ.ศ. ๒๕๔๐  และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕...... เมื่อวัน..... ที่... เดือน...... พ.ศ. ๒๔.... จึง
แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ระดับ
วิทยาเขต  และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ........  ดังนี้ 

   ๑. คณะท างานอ านวยการ 
    ๑. .........................................................  ประธานคณะท างาน 
    ๒. .........................................................  รองประธานคณะท างาน 
    ๓. .........................................................  รองประธานคณะท างาน 

ตัวอย่างท่ี ๔.๓ 



๕๙ 
 

๕๙ 
 

    ๔. .........................................................  คณะท างาน 
    ๑๖. ......................................................  คณะท างานและเลขานุการ 
    ๑๗. ...................................................... คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑.  วางแผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และวางระบบกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาเขตสุรินทร์ 
   ๒. อ านวยการ  พิจารณา  สั่งการ  ก ากับ  ติดตาม  และให้ความเห็น  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๒. คณะท างาน  ระดับวิทยาเขต (ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์) 
       ๑. ....................................................  ประธานคณะท างาน 
    ๒. ....................................................  คณะท างาน 
    ๓. ....................................................  คณะท างาน 
    ๔. ....................................................  คณะท างาน 
    ๕.....................................................    คณะท างานและเลขานุการ 

   หน้าที่และความรับผิดชอบ 
   ๑. ก ากับ ติดตาม จัดเก็บข้อมูล  ปฏิบัติงานให้สอดคล้องและเป็นไปตามองค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับวิทยาเขต  ปี
การศึกษา  ๒๕....   
   ๒. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ปีการศึกษา ๒๕.... ระดับวิทยาเขต  ส าหรับ
องค์ประกอบที่ ๕ การบริหารจัดการ  ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ  และตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒ ระบบประกันคุณภาพ
หลักสูตร เกณฑ์การประเมินข้อที่ ๓ มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
   ๓.  รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อคณะท างานอ านวยการ  
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์  และคณะกรรมกรรมการประจ า
วิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือพิจารณา 
   ๕. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement  Plan) จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
และผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีที่ผ่านมา 
   ๖. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มหาวิทยาลัย
มอบหมาย  
   ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางมหาวิทยาลัย  หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ให้รายงานผู้บังคับบัญชา  หรือ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบและพิจารณาด าเนินการต่อไป 
  สั่ง  ณ  วันที่ .........  ................   พ.ศ.  ๒๕..... 
      รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ลงนาม 



๖๐ 
 

๖๐ 
 

 
 

                         
บันทึกข้อความ 

 
ส่วนงาน   ส านักงานวิทยาเขตสุรินทร์        โทร. ๐ – ๔๔๑๔ – ๒๑๐๗-๘  ต่อ ๓๐๒ 
ที่  ศธ  ๖๑๔๕ /                                    วันที่    
เรื่อง   แจ้งค าสั่งวิทยาเขตสุรินทร์  
 
เรียน / เจริญพร   ........................................................................   

   พร้อมหนังสือนี้  ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ ที่ 
.......................... เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR)  ระดับวิทยาเขต  และระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา ........  สั่ง ณ วันที่ ...... 
.................. พุทธศักราช ๒๕..........  

   เพ่ือให้การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา ๒๕.............  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายของมหาวิทยาลัย 

   จึงเรียน/เจริญพรมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

 
( .......................................... ) 
รองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ 

ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างท่ี ๔.๔ 



๖๑ 
 

๖๑ 
 

ขั้นตอนที่ ๓  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้รวบรวมรายการหลักฐาน/เอกสารประกอบตัวบ่งชี้  บันทึกผล
การด าเนินงาน จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานและข้อมูล SAR ให้กลุ่มงานวิจัยและคุณภาพ
การศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา  
   กระบวนการขั้นตอนที่ ๓ นี้ เป็นการติดตามการด าเนินงานและเก็บข้อมูล บันทึกผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือเดือนที่ ๑ – เดือน ๑๒ ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน-
พฤษภาคม ปีถัดไป) จากผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ และคณะท างานฯ โดยนักวิชาการศึกษา (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าแบบฟอร์มการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนกิจกรรมด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้   ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา  ในช่วงระยะ ๙/๑๒ เดือน อัพ
โหลดไว้ในเว็บไซต์ http://www.qasurin.mcu.ac.th/?page_id=24 
   ๒. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายใน เรื่อง การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับวิทยาเขต ระยะ ๙ เดือน ประจ าปีการศึกษา แจ้งไปยังส่วนงาน กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ ให้จัดส่งผลการด าเนินงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
     ข้อมูลในส่วนนี้สามารถดูได้ในภาคผนวก ช 
 
ขั้นตอนที่ ๔ ประชุมปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และ
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา” 
   หลังจากที่ส่วนงาน กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ได้จัดท าและเก็บรวบรวมข้อมูล 
เอกสารหลักฐาน ตามองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และตามข้อเกณฑ์มาตรฐาน ไปแล้วนั้น ก่อนจะ
ด าเนินงานการจัดประชุมปฏิบัติการ การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต และ
ระดับหลักสูตรประจ าปีการศึกษา ต้องสอบถามคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือก าหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการจัดประชุมปฏิบัติการ เมื่อได้วัน เวลา และสถานที่แล้ว  ให้นักวิชาการศึกษา 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) ด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดท าก าหนดการ ประชุมปฏิบัติการ “การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
วิทยาเขต และระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา” 
   ๒. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความภายในเชิญบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
โดยขอเลขบันทึกข้อความภายในจากส่วนงานสารบรรณ เสนอต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์    
ลงนาม 
   ๓. เมื่อรองอธิการบดีวิทยาเขตสุรินทร์ ลงนามแล้ว จึงมอบหมายให้งานธุรการส านักวิชาการ 
จัดส่งให้กับบุคลากรภายในวิทยาเขตสุรินทร์ทุกท่านเข้าร่วมประชุม 
 
 
 
 
 
 

http://www.qasurin.mcu.ac.th/?page_id=24
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ตัวอย่างท่ี ๔.๕ 



๖๓ 
 

๖๓ 
 

ขัน้ตอนที่ ๕ จัดท าร่าง รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา  
   เมื่อได้รับข้อมูลการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา จากส่วนงาน กลุ่มงาน วิทยาเขตสุรินทร์ ที่เป็นผู้รับผิดชอบองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และข้อ
เกณฑ์มาตรฐานแล้ว  นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   ๑. จัดท า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา โดย
จัดท า ค าน า สารบัญ บทน า ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ และสรุปผลการประเมิน ตามแบบฟอร์มการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ วิทยาเขต และวิทยาลัย ในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙  ข้อมูลในส่วนนี้
สามารถดูได้ในภาคผนวก จ 
   ๒. น า (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ที่
นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) ได้จัดท า ให้คณะท างานระดับวิทยาเขต และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตรวจสอบความความถูกต้องของข้อมูล  โดยนักวิชาการศึกษา (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) เป็นผู้ประสานงาน ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เพ่ือตรวจสอบ (ร่าง) รายงาน
การประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ ๖ คณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา พิจารณา ร่าง SAR ระดับวิทยาเขต 
   การด าเนินงานการจัดประชุมคณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา ด าเนินการ 
ดังนี้ 
   ๑. จัดท าหนังสือบันทึกข้อความเชิญคณะท างานอ านวยการประชุม  โดยขอเลขบันทึกความ
ภายในจากงานสารบรรณ เสนอประธานคณะท างานอ านวยการลงนาม 
   ๒. ด าเนินการส่งหนังสือบันทึกข้อความเชิญคณะท างานอ านวยการ เข้าร่วมประชุมตามวัน
เวลา และสถานที่ ที่ได้ก าหนดไว้ 
   ๓. นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) เสนอ (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง 
SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ต่อคณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา โดยรับ
ฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพ่ือจะได้น ามาปรับปรุง (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับ
วิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ต่อไป ถ้าที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ก็น าเสนอ (ร่าง) SAR ต่อที่ประชุม
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ เพ่ือพิจารณา ต่อไป 
   ๔. หากมติที่ประชุมให้มีการปรับแก้ข้อมูล หรือมีข้อเสนอแนะให้มีการเพ่ิมเติมตามประเด็นที่
อยู่ใน (ร่าง) รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต  ประจ าปีการศึกษา นักวิชาการศึกษา 
(งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องน ามาแก้ไข ปรับปรุง (ร่าง) SAR ตามมติที่ประชุมอย่างน้อยไม่
เกิน ๓ วัน แล้วน าเสนอ (ร่าง) SAR เข้าประชุมคณะท างานอ านวยการอีกครั้ง  (ถ้ามติให้น าเสนออีก
ครั้ง) แต่ถ้าที่ประชุมมีมติให้ปรับแก้แล้วไม่ต้องน าเสนอที่ประชุมคณะท างานอ านวยการ สามารถ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย 
 
 



๖๔ 
 

๖๔ 
 

ขั้นตอนที่ ๗  จัดท า SAR ฉบับสมบูรณ์  เสนอต่อ คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ 
   เมื่อมติที่ประชุมคณะท างานอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา เห็นชอบ รายงานการ
ประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต  ประจ าปีการศึกษา แล้ว นักวิชาการศึกษา  (งานประกัน
คุณภาพการศึกษา) จะต้องด าเนินการ ดังนี้ 
   จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา ฉบับสมบูรณ์ ใน
รูปแบบไฟล์ Microsoft Word แล้ว นักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องร่วมกับ
คณะท างานระดับวิทยาเขต ด าเนินการกรอกข้อมูลลงในระบบการรายงานผลการประเมินตนเอง
ออนไลน์ (MCU E-SAR) และในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
CHE QA ONLINE ให้สมบูรณ์  ข้อมูลในส่วนนี้สามารถดูได้ในภาคผนวก ฌ 
 
ขั้นตอนที่ ๘  คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ พิจารณา SAR 
ระดับวิทยาเขต 
   เมื่อจัดท า รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา และกรอก
ข้อมูล SAR ลงในระบบ MCU E-SAR และ CHE QA ONLINE เรียบร้อยแล้ว นักวิชาการศึกษา (งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องด าเนินการจัดท าหนังสือบันทึกข้อความเสนอขอความเห็นชอบต่อที่
ประชุมคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์   โดยขออนุมัติให้บรรจุ
ในวาระการประชุมเพ่ือพิจารณา โดยผ่านผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติให้บรรจุในวาระการประชุม  ซึ่งนักวิชาการศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องจัดท า
วาระการประชุมไปพร้อมกับบันทึกข้อความภายใน และต้องขอเลขการส่งบันทึกข้อความภายในจาก
งานสารบรรณของส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
 
ขั้นตอนที่ ๙  จัดส่ง SAR ฉบับสมบูรณ์ ไปยังส านักงานประกันคุณภาพ ส านักอธิการบดี 
   เมื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าวิทยาเขตสุรินทร์ มีมติเห็นชอบ 
รายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นักวิชาการ
ศึกษา (งานประกันคุณภาพการศึกษา) จะต้องถ่ายเอกสาร จัดพิมพ์เข้าเล่ม มอบให้บุคลากรวิทยาเขต
สุรินทร์  และจัดส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพ ส านักอธิการบดี จ านวน ๖ ชุด ภายในระยะเวลาที่
ส านักงานประกันคุณภาพก าหนด หรือก่อนรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา ก่อน ๑๕ วัน 
 
 
 
 

 



 
บทท่ี ๕   

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขและการพัฒนางาน 
 
   การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาเขตสุรินทร์  ได้ก าหนดให้แต่ละส่วนงาน 
กลุ่มงาน และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามวงจรคุณภาพ PDCA ดังนั้น การ
ปฏิบัติงานจะบรรลุเป้าหมายตามแนวทางที่วางไว้ สิ่งที่เป็นตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา คือ แผนงาน/โครงการภายในวิทยาเขต  มีการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA ครบทุก
ขั้นตอน จากการด าเนินงานที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่า การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามี
ความล่าช้า  มีการขอข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริง  การติดตามงานไม่เป็นไป
ตามท่ีวางแผนไว้ อาจเนื่องมาจากเกณฑ์การประเมินที่เปลี่ยนแปลง คือ การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับวิทยาเขต และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๗  ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การประเมินออกมาอย่างชัดเจน ระหว่างระดับ
หลักสูตร และระดับวิทยาเขต  ท าให้การด าเนินงานยากมากยิ่งขึ้น  จากการรวบรวมผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมาซึ่งน ามาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ดังนี้ 
 
๕.๑  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
   การประกันคุณภาพการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานตลอดเวลา  หากไม่มีการ
สร้างความเข้าใจกับบุคลากรอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ บุคลากรไม่ปฏิบัติงานตามแผนกิจกรรมการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามตัวบ่งชี้ ประจ าปีการศึกษา การรวบรวมข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน ตลอดปีการศึกษา (มิถุนายน – พฤษภาคม ของปีถัดไป) มาจัดท ารายงานตามเกณฑ์ของ
องค์ประกอบต่าง ๆ งานด าเนินงานจะเกิดปัญหาได้  เนื่องจากมีการประเมินหลายขั้นตอน การจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานมีจ านวนมาก เอกสารประกอบการด าเนินงานอาจไม่ได้จัดเก็บหรือรวบรวมจัดเก็บไม่
ครบถ้วน บางครั้งบุคลากรรู้สึกว่าเป็นการเพ่ิมขั้นตอนการด าเนินงาน จึงมีทัศนคติไม่ดีต่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเกิดความเบื่อหน่ายและการต่อต้านตามมา  ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากปัจจุบันมี
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรด้วย และน าผลรวมการด าเนินงานในระดับหลักสูตร มาคิดรวมเข้า
ในระดับวิทยาเขต มีบุคลากรรุ่นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานมากขึ้น เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง อาจไม่ทราบข้อมูลและกระบวนการท างานด้านต่าง ๆ  ของวิทยาเขต
สุรินทร์อย่างครบถ้วน  ท าให้การเขียนรายงานไม่ชัดเจน บางครั้งหลักฐานประกอบการจัดท ารายงานมี
ไม่ครบ ไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้คะแนนการประเมินคุณภาพของวิทยาเขตสุรินทร์ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
   ส าหรับปัญหาของการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกรูป/คนในวิทยาเขต
สุรินทร์ นั้น อาจมีข้อจ ากัด เช่น ด้านเวลา และด้านงบประมาณ จึงพอจะสรุปปัญหาได้ ดังนี้ 
   ๑) ปัญหาการหมุนเวียนของบุคลากร 
   ๒) ระบบการเก็บเอกสาร หลักฐาน ข้อมูลอ้างอิง ยังขาดการจัดเก็บที่เป็นระบบ 
   ๓) ทัศนคติของบุคลากร อาจคิดว่าเป็นภาระมากกว่าประโยชน์ 
   ๔) ไมไ่ด้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ มาใช้ประโยชน์  



๖๖ 
 

   ๕) ขาดการบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษาเข้ากับงานประจ า     
 
๕.๒ แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 
    เมื่อตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว  แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน เกี่ยวกับวิธีการ
จัดท ารายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต ประจ าปีการศึกษา เมื่อน ามาพิจารณาร่วมกับ
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ควรมีหลักการและวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 
   การประกันคุณภาพการศึกษา ควรยึดหลักการมีส่วนร่วมของกลุ่มงาน และให้การประกัน
คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยผู้บริหารและบุคลากรทุกรูป/คน ต้อง
ตระหนัก และให้ความส าคัญต่อระบบการประกันคุณภาพ โดยอาจเชิญวิทยากรมาให้การอบรมหรือ
จัดให้มีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่บุคลากร  เพ่ือเน้นให้เห็นถึงความส าคัญของการปฏิบัติงาน
ตามแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรทุกรูป/คนจะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้
ทักษะเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้เกิดความตระหนักถึงคุณค่าของการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างลึกซึ้งและครอบคลุมในทุกมิติ โดยบุคลากรทุกรูป/คน ต้องมีส่วนร่วมอย่าง
แท้จริง มีทิศทางและเป้าหมายในทางเดียวกันเน้นการมีส่วนร่วมและการท างาน เป็นทีมและน า
ยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จเข้ามาใช้ในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
   การจัดกิจกรรม/โครงการของวิทยาเขตสุรินทร์  ต้องปฏิบัติงานให้ครบตามขั้นตอนวงจร
คุณภาพ PDCA โดยมีการติดตาม ตรวจสอบ ทุกไตรมาส มอบหมายงานรายบุคคล ให้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม ด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กรอบการด าเนินงาน และ
เกณฑ์ชี้วัดความส าเร็จ หากพบข้อบกพร่องของกิจกรรม/โครงการที่มีการปฏิบัติงานไม่ครบตามวงจร
คุณภาพ PDCA ให้ท าการแก้ไขปรับปรุงให้ครบถ้วนตามขั้นตอน กระบวนการ และรายงานผลต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อไป 
   การด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ควรให้บุคลากรแต่ละกลุ่มงานรับทราบ และรับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่
เกี่ยวกับงานที่ด าเนินการอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาตามเกณฑ์ที่วางไว้  และควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานต่าง ๆ  เป็นคณะท างานเพ่ือ
ร่วมกันควบคุม ติดตามและตรวจสอบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่ในงาน
ของตน  เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายที่ก าหนด โดยให้คณะท างาน และคณะอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพฯ ร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของรายงานการประเมินตนเอง SAR ระดับวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษาด้วย  
   เมื่อบุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์ ทุกรูป/คน เข้าใจในหลักของการประกันคุณภาพแล้ว  จะท าให้
การท างานเป็นไปโดยธรรมชาติ  เกิดความเต็มใจในการด าเนินการตามแนวทางการประกันคุณภาพ
ยิ่งขึ้น  นอกจากนั้นควรมีการหารือร่วมกันระหว่างผู้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของแต่ละกลุ่ม
งาน เพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต ประจ าปี
การศึกษา จึงได้สรุปแนวทางแก้ไขและพัฒนางานได้ ดังนี้ 
   ๑) ปรับทัศนคติของบุคลากรในองค์การให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
   ๒) จัดอบรมบุคลากรในองค์กรเกี่ยวกับ การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 



๖๗ 
 

   ๓) จัดระบบการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ 
   ๔) ให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๕) ชี้ให้เห็นได้ว่าการประกันคุณภาพการศึกษาท าให้เกิดคุณภาพได้จริง 
   ๖) หลีกเลี่ยงการท าการประกันคุณภาพการศึกษาแบบเฉพาะหน้า 
      ๗) น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินมาใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของส่วน
งานอย่างจริงจัง การก าหนดให้บุคลากรจัดท า TOR ระยะเวลาที่ส่งมอบงาน ที่ครอบคลุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเพ่ือให้มีการน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินผลการด าเนินงานไป
ปรับปรุงและพัฒนางานประจ าได้ 
    ๘) การมอบหมายตัวบ่งชี้ เกณฑ์มาตรฐาน ในแต่ละองค์ประกอบให้บุคลากรรับผิดชอบ ให้ตรง
กับภาระงานประจ าที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติอยู่แล้ว เพื่อน าผลการประเมินหรือข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนาและบูรณาการงานประกันคุณภาพการศึกษากับงานประจ าที่ปฏิบัติอยู่ 
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
   ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานการจัดท ารายงานการประเมินเอง SAR ระดับวิทยาเขต 
ประจ าปีการศึกษา ของวิทยาเขตสุรินทร์  เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ยิ่งขึ้น  
  ๑) ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ หรือมุ่งเน้นผลการปฏิบัติงานใช้กลไก
การบริหารผลการปฏิบัติงาน  ได้แก่ การจดบันทึกผลงานอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงให้
เห็นถึงความสามารถ ศักยภาพในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้บุคลากรสามารถประเมินตนเอง
ได้ และผู้บริหารทราบถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาของบุคลากรแต่ละรูป/คน โดยการเปรียบเทียบ
ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้เป็นเป้าหมายกับผลงานที่ปฏิบัติได้จริง ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาท หน้าที่ของบุคลากรให้มีศักยภาพมากขึ้นและสนับสนุนวัฒนธรรมการท างานที่มีผลดีต่อ
องค์กร อันจะก่อประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานประจ าปี หรือรายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยา
เขต ให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
  ๒) ในการศึกษาครั้งต่อไป ควรศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถาบัน  ซึ่งอาจศึกษาโดยใช้รูปแบบการวิจัย หรือการจัด
ประชุมระดมสมองเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่หลายจากสถาบันการศึกษาอ่ืน เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับ
การแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพ่ือพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
 
 
 



๖๘ 
 

 
 ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
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    ลงเชื่อ ........................................................................... 
            ( พระปลัดวัชระ  วชิรญาโณ ) 
            ผู้อ านวยการส านักวิชาการวิทยาเขตสุรินทร์ 
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       .......... /.........................../............... 
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ประภาศ  ปานเจี้ยง.  ๒๕๕๕.  การมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.  ในการประชุมหาดใหญ่วิชาการ ครั้งที่ ๓. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 
สงขลา. 

พร บุญมี หทัยรัตน์ บรรณากิจ วรัญญากรณ์ โนใจ และอัมพร ยานะ.  ๒๕๕๔.  ความรู้ ความเข้าใจ 
และการมีส่วนร่วมของบุคลากรต่อการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีพะเยา. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา สถาบันพระบรมราช
ชนก. ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข. พะเยา. 

สาวิตรี  ไชยสมบัติ.  ๒๕๕๑.  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.  ปริญญานิพนธ์ (ครุศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา.  มหาวทิยาลัยราชภัฏยะลา.   

เสถียร คามีศักดิ์.  ๒๕๔๙. การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน . ใน เอกสารประกอบการปรุชมข้าราชการ 
ต าแหน่ง ประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะ และพนักงานมหาวิทยาลัยสาย
สนับสนุนวิชาการ.  ส านักพิมพ์สภาข้าราชการและลูกจ้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  เชียงใหม่.  

http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/2015-01-06-05-25-43/2015-01-06-05-%2058-44.%20๒๐
http://www.ie.psu.ac.th/sar/index.php/en/2015-01-06-05-25-43/2015-01-06-05-%2058-44.%20๒๐


๖๙ 
 

ส านักงานประกันคุณภาพ. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช ๒๕๕๙. อยุธยา : อาคารส านักงานอธิการบดี 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.  ๒๕๕๗. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์.  กรุงเทพฯ.   

 สุจิตรา  สุคนธมัต. ๒๕๕๕  ทัศนคติและการมีส่วนร่วมต่องานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. วารสารวิทยาศาสตร์
ลาดกระบัง ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๑. สาขาวิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร. 

สมิต  สัชฌุกร. ศิลปะการให้บริการ. ส านักพิมพ์สายธาร กรุงเทพฯ, ๒๕๔๘. 
Suprachit Kabcome. การพัฒนาการให้บริการ (Nanosoft Marketing Series). (ออนไลน์).  
   แหล่งที่มา https://www.decha.com/article/section/relieve_lawyer/๒๖๒๐ 
 
 

https://www.decha.com/article/section/relieve_lawyer/2620


 
ภาคผนวก 

 
   ก  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
   ข  กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ค  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  เรื่องส่วนงานจัดท า
และเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต 
   ง  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
   จ  ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต 
   ฉ  ตัวอย่าง แผนกิจกรรมด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามบ่งชี้ 
   ช  ตัวอย่าง ปฏิทินการและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ก 

 
   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 
ภาคผนวก  ข 

 
   กฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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กฎกระทรวง 

การประกันคุณภาพการศึกษา   
พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๕  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  ๒๕๔๒  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๔๕  และ
มาตรา  ๔๗  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ 
“การประกันคุณภาพการศึกษา”  หมายความว่า  การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา  โดยมีกลไกในการควบคุม
ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้น  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อม่ัน
ให้แก่ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานการศึกษา  และบรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล 

“สํานักงาน”  หมายความว่า  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  
(องค์การมหาชน)   

ข้อ ๓ ให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  
โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและ
ประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด  พร้อมทั้งจัดทําแผนพัฒนา 
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว้  
จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ติดตามผลการดําเนินการ 
เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาเป็นประจําทุกปี 
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เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามวรรคหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษามีหน้าที่ในการให้คําปรึกษา  ช่วยเหลือ  และ
แนะนําสถานศึกษา  เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ ๔ เม่ือได้ รับรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามข้อ   ๓   แล้ว   
ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานดังกล่าวพร้อมกับประเด็นต่าง ๆ  
ที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบซึ่งรวบรวมได้จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือจาก 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับสถานศึกษาแห่งนั้นให้แก่สํานักงานเพื่อใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

ให้สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา  และจัดส่งรายงานผลการประเมินและการติดตามตรวจสอบดังกล่าว  พร้อมข้อเสนอแนะ
ให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ กํากับดูแลสถานศึกษานั้น ๆ  เพื่อให้
สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

ในการดําเนินการตามวรรคสอง  สํานักงานอาจจัดให้บุคคลหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองจาก
สํานักงานดําเนินการประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาได้ 

ให้หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษานั้นติดตามผลการดําเนินการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาตามวรรคสอง  เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

ข้อ ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาอันเก่ียวกับ
การปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้ 

 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี  คือ  โดยที่แนวทางในการดําเนินการตามกฎกระทรวง 
ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไม่สอดคล้องกับหลักการ
ประกันคุณภาพการศึกษาที่แท้จริง  จึงส่งผลให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
ไม่สัมพันธ์กัน  เกิดความซํ้าซ้อนและคลาดเคลื่อนจากการปฏิบัติ  ทําให้ไม่สะท้อนความเป็นจริงและเป็นการสร้าง
ภาระแก่สถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษา  ตลอดจนหน่วยงานต้นสังกัด  หน่วยงานท่ีกํากับดูแล  และ
หน่วยงานภายนอกเกินความจําเป็น  สมควรปรับปรุงระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือให้มีกลไกการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาของแต่ละระดับ  และเกิดประสิทธิภาพ
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 



 

 
ภาคผนวก  ค 

 
   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์  เรื่อง  ส่วนงานจัดท า
และเก็บรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับวิทยาเขต 
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   ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง เป้าหมายของตัวบ่งชี้ประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 











 
 

ภาคผนวก  จ 
 
   ตัวอย่าง แบบฟอร์ม การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ระดับวิทยาเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   แบบฟอร์มและแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับวิทยาเขต 

(รูปแบบปก) 

 

 

 

รายงานการประเมินตนเอง  

ระดับวิทยาเขต 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑    

 

ของ 

 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 

วิทยาเขตสุรินทร์ 

 

 

เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

วันที่ ........ เดือน ................. พ.ศ. ........... 
 

 

 

 



๒๐ 
 

 

ค าน า 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ลายเซ็น – 
 

(...................................................) 
ต าแหน่ง ........................... 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 
 

 

สารบัญ 
            หน้า 
ค าน า  
สารบัญ    
บทที ่๑  บทน า    
 ๑.๑  ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ  
 ๑.๒  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  
 ๑.๓  เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต 
 ๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร  
 ๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน   
 ๑.๖ หลักสูตรและจ านวนนิสิต  
 ๑.๗  อาจารย์และบุคลากร  
 ๑.๘ ข้อมูลพ้ืนฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  
 ๑.๙ ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา  
บทที่ ๒  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี  
 องค์ประกอบที่ ๑  การผลิตบัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ ๒  การวิจัย 
 องค์ประกอบที่ ๓  การบริการทางวิชาการ 
 องค์ประกอบที่ ๔  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 องค์ประกอบที่ ๕  การบริหารจัดการ  
บทที่ ๓ สรุปผลการประเมิน  
  ๓.๑ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ   
  ๓.๒ ผลการประเมนิตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
    
ภาคผนวก       

 รายชื่อคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 
 

บทที่ ๑ 
บทน า 

๑.๑ ชื่อส่วนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๒ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๓ เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์บัณฑิต    
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๔ โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหาร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๕  รายชื่อผู้บริหาร กรรมการบริหาร และกรรมการสภาชุดปัจจุบัน  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๖  หลักสูตรและจ านวนนิสติ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๗  อาจารย์และบุคลากร 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
๑.๘  ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเก่ียวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่ 
…………….................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 
............................................................................................................................. .................................. 
๑.๙  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
……………........................................................................................................................ ......................... 
...............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .................................. 

 
 
 
 



๒๓ 
 

บทที่ ๒ 
ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 

 
องค์ประกอบที่ ๑   การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ หลักสูตร หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ หลักสูตรทั้งหมดที่จัดการเรียนการสอนในส่วนจัดการศึกษานี้ หลักสูตร  
๒ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  
๓ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา................ คะแนน  
๔ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  
๕ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา......... คะแนน  
๖ คะแนนประเมินหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา....... คะแนน  
๗ ผลรวมค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร คะแนน  
๘ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตร คะแนน  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน  
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  รูป/คน  
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ  
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๔๐ 
คะแนน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๒๕ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน  
๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งหมด  รูป/คน  

  ๒.๑  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน  

  ๒.๒ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ 

รูป/คน  

  ๒.๓ จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ รูป/คน  
๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ  
๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย

ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๖๐ 
คะแนน 

 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน 
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑.๔   จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 

หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 
FTES  

๒ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา....................................... 

FTES  

๓ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใช้จ านวนที่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว) 

FTES  

๔ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา................................ 
(ใช้จ านวนที่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว) 

FTES  

๕ จ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของ 
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา............................... 
(ใช้จ านวนที่ปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรีแล้ว) 

FTES  

๖ รวมจ านวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของทุก
หลักสูตร 

FTES  

๗ จ านวนอาจารย์ทั้งหมด รูป/คน  
๘ สัดส่วนนิสิตเต็มเวลาเทียบเท่าต่ออาจารย์ประจ ากลุ่มสาขา

สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์/ครุศาสตร์ (ข้อ ๖ หารด้วย ข้อ ๗) 
รูป/คน  

๙ ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน รูป/คน  
๑๐ ร้อยละของค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ  
๑๑ คะแนนผลการด าเนินงานหลักสูตร 

๑๑.๑ ร้อยละของค่าความแตกต่างไม่เกินร้อยละ ๑๐ = ๕  
คะแนน 

   ๑๑.๒ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างเกินร้อยละ ๒๐ = ๐ 
คะแนน 

   ๑๑.๓ ค่าร้อยละของค่าความแตกต่างตั้งแต่ ๑๐.๐๑ และ
ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ให้น ามาคิดคะแนน โดยใช้สูตรค านวณหาค่า
คะแนน 

คะแนน  

    หมายเหตุ : การปรับค่าเป็นระดับปริญญาตรี คือ ๑.๘ x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 



๒๗ 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๕   การบริการนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการ
ใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ 

  

๒.มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลาแก่นิสิต 

  

๓.จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นิสิต 

  

๔.ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการในข้อ ๑-๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 

  

๕.น าผลการประเมินจากข้อ ๔ มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่ง
ให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความ
คาดหวังของนิสิต 

  

๖.ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 



๒๘ 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๖   กิจกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตใน
ภาพรวมของคณะโดยให้นิสิตมีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

๒.ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ  ๕ ประการ ให้ครบถ้วน
ประกอบด้วย 
   ๑) คุณธรรม จริยธรรม 
   ๒) ความรู้ 
   ๓) ทักษะทางปัญญา 
   ๔)ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
   ๕) ทักษะการวิ เคราะห์ เชิ งตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๓.จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพแก่นิสิต 

  

๔.ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงาน
ครั้งต่อไป 

  

๕.ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 

  

๖.น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 

  

 

 



๒๙ 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๑ 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................. ................................... 
.......................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ .................................................... 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................ ................................................................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
 

แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................ ................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

องค์ประกอบที่ ๒  งานวิจัย 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

  

๒. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 
   - ห้องปฏิบัติการวิจัยฯหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ 
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
   - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
   - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความ
ปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 
    - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visitingprofessor) 

  

๓.จัดสรรงบประมาณของคณะ เพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 

  

๔.จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  
 

  

๕. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

  

๖. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

  



๓๑ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ชนิดชองตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
ผลด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ า (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลา

ศึกษาต่อ) 
รูป/คน  

๒ จ านวนนักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ) 

รูป/คน  

๓ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) 

รูป/คน  

๔ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายในและภายนอกทั้งหมด บาท  
    ๔.๑ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน บาท  
    ๔.๒ จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก บาท  

๕ แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ๒๕,๐๐๐ 

คะแนน  

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 



๓๒ 
 

รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลผลิต 
 

ผลงานวิชาการ 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ เรื่อง  
๒ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตพิีมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ เรื่อง  
๓ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ เรื่อง  
๔ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ เรื่อง  
๕ จ านวนผลงานวิชาการท้ังหมดที่ตีพิมพ์มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ เรื่อง  

๕.๑ จ านวนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ เรื่อง  
๕.๒ จ านวนผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร เรื่อง  
๕.๓ จ านวนผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๔ จ านวนผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้  
      ด าเนินการ 

เรื่อง 
 

๕.๕ จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง 
วิชาการแล้ว 

เรื่อง 
 

๕.๖จ านวนต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การ 
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

เรื่อง 
 

 
ผลงานสร้างสรรค์ 

 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๒๐ ชิ้นงาน  
๒ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๔๐ ชิ้นงาน  
๓ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๖๐ ชิ้นงาน  
๔ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๐.๘๐ ชิ้นงาน  
๕ จ านวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่มีค่าน้ าหนัก ๑.๐๐ ชิ้นงาน  



๓๓ 
 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

ที ่ รายการ หน่วยนับ ผลการด าเนินงาน 
๑ จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด รูป/คน  
๒ ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงานสร้างสรรค์ ของ

อาจารย์ประจ า 
ผลรวม 

ถ่วงน้ าหนัก 
 

๓ ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการ/ผลงาน
สร้างสรรค์ ของอาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
 

๔ แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ โดย 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม ๕ = ร้อยละ ๒๐ 

คะแนน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
รายการหลักฐาน  
 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 
  
  

 
วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๒ 
จุดแข็ง 
........................................................................................................................ ........................................ 
............................................................................................................................. ................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................... 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................................................................................... ........... 

 
 
 
 
 



๓๔ 
 

 องค์ประกอบที่ ๓    การบริการวิชาการ  
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑   การบริการวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอ
กรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

  

๒.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มี
การจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการ
วิชาการเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม 

  

๓.โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ 
อย่างน้อยต้องมีโครงการท่ีบริการแบบให้เปล่า 

  

๔.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ ๑ และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

  

๕.น าผลการประเมินตามข้อ ๔ มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

  

๖.คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่
สังคมในระดับสถาบัน 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 



๓๕ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๓ 
จุดแข็ง 
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ............................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................... ................................. 
................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

องค์ประกอบที่ ๔   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๒.จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
แ ล ะ ก า ห น ด ตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

  

๓.ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

๔.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๕.ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

  

๖.เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  

๗.ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖-๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 



๓๗ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๔ 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
..................................................................................... ........................................................................... 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................. ............................... 
................................................................................................... ............................................................. 
 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
............................................................................................................................. ................................... 
................................................................................... ............................................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

องค์ประกอบที่ ๕    การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่ม
สถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐาน 

๑.พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT 
โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสถาบัน
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

  

๒.ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานิสิต อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

  

๓.ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผล
ต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

๔.บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 
๑๐ ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 
 
 

 

๕.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัว
บุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรี ยนรู้ อ่ืน  ๆ ตามประเด็นความรู้  อย่ า งน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน

  



๓๙ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการ
ด าเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐาน 

จริง 
๖.การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

  

๗.ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามระบบและกลไกที่ เ หมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้
ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็น
ส่ วนหนึ่ งของการบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓-๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕-๖ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๗ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒   ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน เอกสาร/หลักฐาน 
๑.มีระบบและกลไกในการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

๒.มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ๑ และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา
ทุกภาคการศึกษา 

  

๓.มีการจัดสรรทรัพยากรเ พ่ือสนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น ข อ ง ห ลั ก สู ต ร ใ ห้ เ กิ ด ผ ล ต า ม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

  

๔.มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.๗ 
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการ
ประเมินให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

  

๕.น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

  ๖. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ ๑ การก ากับมาตรฐาน 

  

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ๑  คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔  คะแนน ๕  
มีการด าเนินการ  

๑ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๒ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๓ - ๔ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๕ ข้อ 
มีการด าเนินการ  

๖ ข้อ 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง การบรรลุเป้าหมาย 
    

 
 
 
 



๔๑ 
 

วิเคราะห์จุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ ๕ 
จุดแข็ง 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 
จุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................ ........................................ 
แนวทางเสริมจุดแข็งและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนา 
............................................................................................................................. ................................... 
....................................................................................................................................... ......................... 
......................................................................................................... ....................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๔๒ 
 

บทที่ ๓  
สรุปผลการประเมิน 

 
๓.๑ ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ีตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 ประเภทสถาบัน กลุ่ม ค ๒ สถาบันเฉพาะทางลักษณะที่ ๒ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 

องค์ประกอบคุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนนการ
ประเมิน 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี ๑      
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๖     
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๑     
องค์ประกอบท่ี ๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๑     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๒     
ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๓     
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๒     
องค์ประกอบที่ ๓     
ตัวบ่งชี้ที่ ๓.๑     
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๓     
องค์ประกอบท่ี ๔     
ตัวบ่งชี้ที่ ๔.๑     
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบท่ี ๔     
องค์ประกอบท่ี ๕     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑     
ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๒     
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี ๕     
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
(๑๓ ตัวบ่งช้ี) 

   บรรลุ........... 
ไม่บรรลุ........ 

 
 
 



๔๓ 
 

๓.๒ ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉล่ีย ผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ปัจจัย

น าเข้า 
กระบวน

การ 
ผลผลิต/
ผลลัพธ์ 

คะแนน
เฉลี่ย 

๐.๐๐-๑.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน 
๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานต้อง
ปรับปรุง 
๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงานระดับ
พอใช้ 
๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับด ี
๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดี
มาก 

๑ ๖ ๑.๒ (......) 
๑.๓ (......) 
๑.๔ (......) 

๑.๕ 
(......) 
๑.๖ 
(......) 

๑.๑ (......)   
 

๒ ๓ ๒.๒ (......) ๒.๑ 
(......) 

๒.๓ (......)   

๓ ๑  ๓.๑ 
(......) 

   

๔ ๑  ๔.๑ 
(......) 

   

๕ ๒  ๕.๑ 
(......) 
๕.๒ 
(......) 

   

รวม ๑๓      
ผลการประเมิน      

 
 
 
 



 
ภาคผนวก  ฉ 

    
   ตัวอย่าง แผนกิจกรรมด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามบ่งชี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก  ช 
 
   ตัวอย่าง ปฏิทินการและติดตามตรวจสอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




