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การประกันคุณภาพการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

ประจ าปี 2557 



2 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ประกันคุณภาพการศกึษา  

การประกันคุณภาพการศกึษาในระดับปฏิบัติการ 
  การจัดให้มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพและ

มาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย และส่วนงานทั้งส่วนงาน
วิชาการและส่วนงานอื่น   

 1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 1.2 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายนอก  
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วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับปฏิบัติการ  

 ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีแผนการ
ประกันคุณภาพการศกึษาประจ าป ี

 ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้น าเสนอที่ประชุม กบม. เมื่อ
วันที่ 8 มกราคม 2557 
1) แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557  
2) แผนการประกันคุณภาพการศกึษา ประจ าปี 2557 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2557 

CMU-TQA 

สกอ. สมศ. EdPEx AUN-QA 

เพ่ือให้เกิดการพัฒนา
กระบวนการบริหาร
จัดการงานด้านต่างๆ 
ของมหาวิทยาลัยและ
ส่วนงานสู่ความเป็นเลิศ
ที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน  

S I P O C 

คู่ความร่วมมือ   
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ส่งมอบ 
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต/

ผลลัพธ์ 
ผู้เรียนและ
ลูกค้าอื่น 
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เครื่องมือเพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการ 

MBNQA Malcolm Baldrige National Quality Award  

PMQA 

TQA 

EdPEx 

Public Sector Management Quality Award 

Thailand Quality Award 

Education Criteria for Performance Excellence 
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CMU-TQA 
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พื้นฐานของเกณฑ์ (ค่านิยมหลักและแนวคิด)  

1. การน าองค์กรอย่างมีวิสยัทัศน์ 
2. ความเป็นเลิศที่มุ่งเน้นลูกค้า 
3. การเรียนรู้ระดับองค์กรและ

ระดับบุคคล 
4. การให้ความส าคัญกับบุคลากร

และพันธมิตร 
5. ความคล่องตัว 

6. การมุ่งเน้นอนาคต 
7. การจัดการเพื่อนวัตกรรม 
8. การจัดการโดยใช้ข้อมูลจริง 
9. ความรับผิดชอบต่อสังคมในวงกว้าง 
10. การมุ่งเน้นที่ผลลัพธแ์ละการสร้าง

คุณค่า 
11. มุมมองเชิงระบบ 

เป็นพฤติกรรมที่พบในองค์กรที่มีผลการด าเนนิงานที่ดี 
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CMU-TQA 

 คืออะไร 

 ท าไมต้องท า 

 ท าแล้วจะได้อะไร 

 มีข้อแตกต่างจากระบบ QA เดิมอย่างไร 

 



9 

CMU-TQA 

 เป็นเครื่องมือท่ีน ามาใช้ในการจัดการการด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหเ้กิดการพัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการงานด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยและส่วนงานสู่ความ
เป็นเลิศที่ยั่งยืนอย่างชัดเจน  
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CMU-TQA 

ท าไมต้องท า 
 เพื่อปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทุกเรื่อง

ภายในองค์กรที่จะส่งผลให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพ 
 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
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CMU-TQA 

ท าแล้วจะได้อะไร 
 ท าให้การบริหารจัดการทุกเรื่องภายในองค์กรดีขึ้น ส่งผล

ต่อความยั่งยืนขององค์กร 
 เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน        เกิดการแบ่งปันประสบการณ์

ในวิธีปฏิบัติที่ดี เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ 
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CMU-TQA 

มีข้อแตกต่างจากระบบ QA เดิมอย่างไร 

 ไม่เฉพาะเจาะจงวิธีการ จุดมุ่งเน้นอยู่ที่ผลลัพธ์ 

 ไม่ได้ก าหนดวิธีการ สามารถปรับใช้ได้ เลือกเครื่องมือช่วย
ได้ตามบริบทขององค์กร 

 เกณฑ์มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกันภายในเกณฑ์
เพื่อให้เกิดการบูรณาการ 
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Organizational Management 

System Management : 

Process Management : 

System &  
Process 

Slide อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ 
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Organizational Management 

System Management : 

Process Management : 

System &  
Process 

Slide อ.ศุภชัย เมืองรักษ์ 
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QA และ CMU-TQA 

 ประเมินกระบวนการ 

 ประเมินผลลัพธ์ 
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QA และ CMU-TQA  (ประเมินกระบวนการ) 

 Plan (P) 
 Do (D) 
 Check (C) 
 Act (A) 

 Approach (A) 
 Deployment (D) 
 Learning (L) 
 Integration (I) 

QA CMU-TQA 
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QA และ CMU-TQA  (ประเมินผลลัพธ์) 

 ผลลัพธ์ เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ระดับ (Level) 
 แนวโน้ม (Trends) 
 การเปรียบเทียบ (Comparisons) 
 การบูรณาการ (Integration) 

QA CMU-TQA 
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QA และ CMU-TQA 

เป็นการต่อยอดจากระบบ QA เดิม ซึ่ง
เน้นความสอดคล้องและ ความเชื่อมโยง
ระหว่างเกณฑ์ในแต่ละหมวด เพื่อให้
เกิดการบูรณาการ 

CMU-
TQA 

1 2 3 4 8 9 5 6 7 

CMU-TQA 7 หมวด 

QA QA 
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เนื้อหาของเกณฑ์ 

เพื่อวิเคราะห์ตนเอง แล้วปรับปรุงให้ดีขึ้น               
พัฒนาอย่างเป็นระบบ เพื่อน าไปสู่ผลลัพธ์ทีช่ัดเจน 

How What 



โครงร่างองค์กร 
+ 

ผลลัพธ์หมวด 7  
(ไม่เกิน 5 หน้า) 

โครงร่างองค์กร 
+                                       

ข้อก าหนดโดยรวม       
หมวด 1-7 

 
โครงร่างองค์กร 

+ 
ข้อก าหนดโดยรวม
และข้อก าหนดใน 

แต่ละประเด็น
พิจารณาหมวด 1-7 

 

ปี 2556 ปี 2557-2558 ปี 2559 

พัฒนาทีมผู้ให้ค าปรกึษา 

สร้างความเข้าใจในการประเมินตนเอง            
ตามแนวทาง CMU-TQA 

CMU-TQA Road Map 
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โครงร่างองค์กร 

 คือ ภาพรวมขององค์กร เป็นสิ่งส าคัญที่มีผลต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร และความท้าทายที่องค์กรเผชิญอยู่ 

 ช่วยในการระบุข้อมูลส าคัญที่ขาดหายไป โดยมุ่งเน้นที่ความ
ต้องการหลัก ตลอดจนผลลัพธ์ 

 เป็นจุดเริ่มต้นที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการตรวจประเมิน
องค์กรด้วยตนเอง 

 สามารถน าจุดอ่อนที่ตรวจพบ ไปวางแผนปฏิบัติการต่อไปได้ 
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โครงร่างองค์กร (13 ค าถาม) 

 ลักษณะองค์กร 
 สภาพแวดล้อมขององค์กร 
 ความสัมพันธ์ระดับองค์กร 

 สภาวการณ์ขององค์กร 
 สภาพด้านการแข่งขัน 
 บริบทเชิงกลยุทธ์ 
 ระบบการปรับปรุงผลการด าเนนิงาน 
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ข้อก าหนดโดยรวม 

ข้อก าหนดในแต่ละ
ประเด็นพิจารณา 

ปี 2557-2558 

ปี 2559 
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แผนการด าเนินงาน 2 ขั้นตอน (ปีการศึกษา 2556-2557) 

มหาวิทยาลัยและ     
ส่วนงานประเมินตนเอง

ด้วยโครงร่างองค์กร 

มหาวิทยาลัยและ    
ส่วนงานประเมินตนเอง

โดยตอบค าถาม
ข้อก าหนดโดยรวมของ

หัวข้อในหมวด 1-7  

1 2 

คณะ เน้นผลิตภัณฑ์ คือ หลักสูตรและบริการ ตามเกณฑ์ EdPEx 
สถาบัน/ส านัก เน้นผลิตภัณฑ์ ตาม core process ของตนเอง 
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มติจาก กบม.  

 ระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2557 

CMU-TQA 

สกอ. สมศ. EdPEx AUN-QA 

มหาวิทยาลัยและส่วนงานประเมิน
ตนเองด้วยโครงร่างองค์กร 

มหาวิทยาลัยและส่วนงานประเมิน
ตนเองโดยตอบค าถามข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-7  

1 2 

มหาวิทยาลัย + 32 ส่วนงาน +ส านักงานมหาวิทยาลัย 
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มติจาก กบม.  
 ระบบการตรวจประเมินคณุภาพการศกึษาภายในประจ าปี 2557 

(ตรวจประเมินผลการด าเนินงานของปกีารศึกษา 2556) 

ด าเนินการคู่ขนาน 2 ระบบ 

ระบบที่ 1 ด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2557 
โดยตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้
คุณภาพที่ก าหนด (ระบบเดิม) 
 
 

ระบบที่ 2 ส่วนงานประเมินตนเอง โดย
จัดท าโครงร่างองค์กร และตอบค าถาม
ข้อก าหนดโดยรวมของหัวข้อในหมวด 
1-7 เสนอมหาวิทยาลัย เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุง (มกราคม-ธันวาคม 2557) 

+ 
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มติจาก กบม.  

 ระบบที่ 1 ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
เดือนมิถุนายน–กรกฎาคม 2557 โดยตรวจประเมินตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่
ก าหนด (ระบบเดิม) 

เดิม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 
ผู้ประเมินภายในของ ม.ช. 3 คน 

(รวม 4 คน) 

ใหม่  
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 
ผู้ประเมินภายในของ ม.ช. 3 คน 
ผู้ประเมิน (สมทบ)  1-2 คน  

(รวม 5-6 คน) 
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ผู้ประเมิน (สมทบ) 

ผู้ประเมินสมทบ หมายถึง ผู้ประเมินของ ม.ช.ที่ผ่านการอบรมตาม
หลักสูตรของ สกอ.แล้ว แต่ยังไม่มีประสบการณ์ประเมิน 
 
วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกประสบการณ์ในการตรวจประเมินจริง และ 
  สามารถขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประเมินของ สกอ. เพื่อมี 
  โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณท์ัง้ภายในและภายนอก
  สถาบัน 
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การเสนอชื่อผู้ประเมิน 

เดิม 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 
ผู้ประเมินภายในของ ม.ช. 3 คน 

เสนอพิจารณา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 1 คน 
ผู้ประเมินภายในของ ม.ช. 3 คน 
ผู้ประเมิน (สมทบ)  1-2 คน   ส านักพัฒนาคณุภาพการศกึษาเสนอชื่อ 
         (ไม่มีค่าตอบแทน) 

ส่วนงานเสนอชือ่ผู้ประเมิน 

ส่วนงานเสนอชือ่ผู้ประเมิน 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
1. การประชุมสร้างความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา แนวทางการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
และแผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 แก่ทุก
ส่วนงาน 

14 มกราคม 57 
9.00 น.  

 

2. เจาะประเด็น QA โดยจัดเสวนา พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยน
ประเด็นที่มีปัญหาหรือมีข้อสังเกตส าหรับคณะ สถาบัน ส านัก 
จ านวน 32 ส่วนงาน 

มกราคม – มีนาคม 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
3. การรวบรวมข้อมูลภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยจัดท า
รายงานวิจัยสถาบัน เรื่อง ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2557  

มกราคม 

4. จัดท า QA Guideline เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์องค์
ความรู้ด้านระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส่วน
งาน และเผยแพร่ให้แก่ส่วนงานต่างๆ เพ่ือน าไปพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของส่วนงานต่อไป 

มีนาคม-พฤษภาคม 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
5. จัดกิจกรรม Assessor’s Meeting เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจและสร้างมาตรฐานการประเมินที่ตรงกันส าหรับผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

เมษายน 

6. การฝึกอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
แนวทาง สกอ. (หลักสูตร 2) ส าหรับผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ ์

เมษายน-พฤษภาคม 

7. ส ารวจคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ TQF และจัดท ารายงาน
วิจัยสถาบัน เรื่อง ความพึงพอใจของนายจ้าง ผู้ประกอบการ 
และผู้ใชบ้ัณฑิต 

พฤษภาคม 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

8. สรุปข้อมูลผลการด าเนินงาน และข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา ต่อคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

มิถุนายน และ 
ตุลาคม 

9. การประชุมเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมิน
คณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/สถาบัน/ส านัก 

มิถุนายน 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 

10. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดในระบบที่ 1 

มิถุนายน-กรกฎาคม 

11. การประชุมเพื่อพิจารณาภาพรวมของตัวบ่งชี้ที่พบปัญหา
ในการตรวจประเมิน ก่อนการตัดสินผลการประเมิน 

กรกฎาคม-สิงหาคม 

12. การตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย  

สิงหาคม-กันยายน 

13. การจัดประชุมประเมินผลโครงการตรวจสอบและประเมิน
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 

กันยายน 
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แผนการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2557 

กิจกรรม ช่วงเวลา 
14. การให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงร่างองค์กรของ
มหาวิทยาลัยและทุกส่วนงาน 

มกราคม – 
พฤษภาคม 

15. การสร้างความเข้าใจในการประเมินตนเองตามข้อก าหนด
โดยรวมของหัวข้อในหมวด 1-7 

มกราคม- 
ธันวาคม 

16 การให้ข้อเสนอแนะในการตอบค าถามข้อก าหนดโดยรวม
ของหัวข้อในหมวด 1-7 

กุมภาพันธ-์ 
ธันวาคม 


