


 

 

 
 

 
 

 

แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
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คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 

สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ 
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ 



 
 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ไดจัดทําขึ้นโดยใชแนวคิดจากกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาการ
บริหารจัดการองคกร เปาประสงคที่ ๕.๑  ระบบการบริหารองคกรตามหลักธรรมาภิบาล  กลยุทธที่ ๕.๑.๔ 
สงเสริมและสนับสนุนระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 กระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ยึดหลักการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ ดังนี้ 
 ๑. จัดประชุมผูบริหาร กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเจาหนาที่การประกัน
คุณภาพการศึกษา วิเคราะหสภาพแวดลอมงานประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (SWOT Analysis) 
 ๒. แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 ๓. คณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตร ยกรางแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

๔. ประชาพิจารณรางแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๕. ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย           
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย          
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ๖. นําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสภาวิชาการ  
 ๗. สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัย    
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ 
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ในแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ กําหนดปรัชญาของงานประกันคุณภาพการศึกษาวา “การประกันคุณภาพการศึกษาคือ
เครื่องมือพัฒนามหาวิทยาลัย” วิสัยทัศนวา “เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับรองคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร” 
และพันธกิจของงานประกันคุณภาพการศึกษา กําหนดไว ๓ ประการ ไดแก (๑) ควบคุมคุณภาพการศึกษา  (๒) 
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (๓) ประเมินคุณภาพการศึกษา 

เพื่อใหงานประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสําเร็จตามปรัชญา วิสัยทัศนและพันธกิจ จึงไดกําหนด
ยุทธศาสตรและกลยุทธ ดังนี้  

ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ มี ๑ เปาประสงค คือ มี
ระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด ประกอบดวยกลยุทธ ๕ กลยุทธ 
ไดแก (๑) ศึกษาและระดมความเห็นในการกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
(๒) สงเสริมกิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย (๓) สงเสริมใหทุกสวนงานใน



มหาวิทยาลัยใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาระบบและกลไกการ      
ประกันคุณภาพใหเขมแข็งจนเปนวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานถือเปนงานปกติเพื่อสามารถแขงขันกับ
สถานศึกษาอื่นได (๔) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกรและ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ  และ (๕) พัฒนาบุคลากรทุกระดับดานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให
มีศักยภาพสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได 

ยุทธศาสตรที่ ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย มี ๑ เปาประสงค คือ ผล
การดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว ประกอบดวยกลยุทธ ๒ 
กลยุทธ ไดแก (๑) พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพโดยใชเครือขายและศรัทธาที่จะให
หนวยงานและผูทรงคุณวุฒิเขามาชวย และ (๒) ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มี ๒ เปาประสงค คือ     
(๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนไปตาม
เกณฑกําหนด (๒) มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย    
กลยุทธ ๕ กลยุทธ ไดแก (๑) สงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนานิสิตใหเปนคนดีและมีจิตสาธารณะโดย
บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             
(๒) สงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตร คณะ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย พัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
(๓) สนับสนุนและสงเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ และไดรับการรับรองคุณภาพหลักสูตรโดย สกอ. (๔) นําระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษามาชวยในการขับเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติโดย
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ และ (๕) สรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําระบบสารสนเทศมาเปนหลักในการพัฒนา  

การดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ แบงเปนชวงระยะเวลาเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ ในแตละปงบประมาณ ดังนี้ 

๑. ปงบประมาณ ๒๕๖๐ สรางวัฒนธรรมคุณภาพ เปนชวงการสรางวัฒนธรรมคุณภาพและเชื่อมโยง
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒. ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ปรับปรุงสูมาตรฐาน เปนชวงการปรับปรุงกระบวนการทํางานเขาสู
มาตรฐานและยกระดับคุณภาพบุคลากรดานประกันคุณภาพ 

๓. ปงบประมาณ ๒๕๖๒ บูรณาการพันธกิจ เปนชวงบูรณาการกระบวนการทํางานทั้งการผลิต
บัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

๔. ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ยกเปนแนวปฏิบัติที่ดี เปนชวงการเกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการ
หลักสูตร คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย และยกระดับการดําเนินงานสามารถเทียบเคียงกับสวนงานภายในและ
ภายนอก 

๕. ปงบประมาณ ๒๕๖๔ มีวัฒนธรรมคุณภาพท่ัวท้ังองคกร เปนชวงการการเกิดวัฒนธรรมคุณภาพ
ทั่วทั้งองคกร กอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ ๔ ประการ คือ (๑) วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงานเกิดทั่วทั้งองคกร 
(๒) หลักสูตรทั้งหมดไดรับการรับรองคุณภาพโดย สกอ. (๓) คณะ วิทยาเขต วิทยาลัยทุกแหงมีผลการประเมิน
ระดับดี และ (๔) สถาบันมีผลการประเมินระดับดีมาก 

 

 



สารบัญ 
                หนา 

 
บทสรุปผูบริหาร 
สวนที่ ๑ บทนํา ๑  
 ๑.๑ พัฒนาการการประกันคุณภาพการศึกษา ๑ 

๑.๒ โครงสรางการบรหิารงานประกันคุณภาพการศึกษา ๔ 
๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘      ๕ 
๑.๔ ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา       ๑๐ 

                       ๑.๕ การวิเคราะหความสอดคลองระหวางแผนพฒันามหาวิทยาลัย                                                     
                มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในชวงแผนพัฒนาการศึกษาระดบัอุดมศึกษา                                      
                ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) กับแผนยทุธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา                 
                พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ๑๘   

  

สวนที่ ๒ การวิเคราะหสภาพแวดลอมงานประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis) ๒๒ 
๒.๑ ผลการวิเคราะหสถานการณการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis)             ๒๒ 
๒.๒ การวิเคราะหกลยุทธจากผล SWOT โดยใช  TOWS Matrix                                    ๒๔ 

 

 สวนที่ ๓ แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา  
                     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ๒๖ 

๓.๑ ปรัชญา ๒๖ 
๓.๒ วิสัยทัศน ๒๖ 
๓.๓ พันธกิจ ๒๖ 
๓.๔ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและโครงการ                    ๒๖ 
๓.๕ เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย           ๓๐ 
๓.๖ กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมายและโครงการ                                                  ๓๒ 
๓.๗ แนวทางการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลัย ๓๘ 
๓.๘ ประมาณการงบประมาณ           ๔๘                                                                
๓.๙ การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล ๕๔ 
๓.๑๐ ตารางแสดงความสอดคลองของแผนพฒันามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒                                 
        กับแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา             ๕๖ 
๓.๑๑ แผนที่ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา ๕๗ 
๓.๑๒ แผนที่นําทาง (Road map) การประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร  ๕๙ 

ภาคผนวก 
คําสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผน 
       ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศกึษามหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
       พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔   ๖๑ 
นวลักษณบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย            ๖๓ 













































๒๒ 
 

 
 
 

สวนที่ ๒  
การวิเคราะหสภาพแวดลอมการประกนัคณุภาพการศกึษา  

 
การจัดทําแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ใชกระบวนการวิเคราะหทางยุทธศาสตร เพื่อทราบถึงปจจัยหรือสภาวะแวดลอม
ภายนอก ซึ่งกอใหเกิดโอกาสและขอจํากัดตอการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเพื่อทราบ
ถึงทรัพยากรและความสามารถมีอยูในองคกรซึ่งเปนจุดแข็งจุดออน ในที่สุดจะทําใหทราบสถานการณการ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในปจจุบัน โดยใชการวิเคราะห SWOT 
เปนเครื่องมือ 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานมีความโดดเดน หรือสามารถทําไดกวาคูแขงขัน พิจารณา
จาก ความสามารถ ทรัพยากร หรือปจจัยอื่นๆ ภายในองคกร 

จุดออนขององคกร (Weakness) หมายถึง สิ่งที่หนวยงานจะตองมีการพัฒนา ปรับปรุง หรือแกไข 
โอกาส (Opportunities) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบในทางบวกตอองคกร ชวยสงเสริม

ใหการดําเนินงานขององคกรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
อุปสรรคหรือขอจํากัดหรือภัยคุกคาม (Threats) หมายถึง ปจจัยภายนอกที่สงผลกระทบในทางลบตอ

องคกร 
 

๒.๑ ผลการวิเคราะหสถานการณการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT Analysis) 
 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดทบทวนผลการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘ และระดมความคิดเห็นของผูบริหารและกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นํามาวิเคราะหสถานการณแวดลอมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (SWOT Analysis) โดยผลการวิเคราะหมีรายละเอียด ดังนี้  

 

๑) จุดแข็ง (Strengths) 
 

ลําดับที ่ จุดแข็ง (Strengths) 
๑ เปนมหาวิทยาลัยสงฆ มีศรัทธาและทุนทางสังคมสูง 

๒ 
มีระบบกลไกประกันคุณภาพที่เขมแข็ง เชน มีขอบังคับ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยและคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพอยูในทุกสวนงาน 

๓ มีเครือขายผูทรงคุณวุฒิที่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหคําแนะนําอยางตอเนื่อง 
๔ ทุกสวนงานมีสวนรวมในการดําเนินงานประกันคุณภาพอยางเทาเทียมกัน 
๕ มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ 
๖ พันธกิจดานบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมีความโดดเดนเปนเอกลักษณ 

 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 
 
 

๒) จุดออน (Weakness) 
 

ลําดับที ่ จุดออน (Weakness) 
๑ ผูบริหาร บุคลากรในสวนงานไมเขาใจการประกันคุณภาพการศึกษาและทํางานไมเก็บหลักฐาน 

ขาดความตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพ 
๒ กรรมการตรวจประเมินขาดประสบการณ ตรวจประเมินไมเปนมาตรฐานเดียวกัน 
๓ บุคลากรบางสวนขาดความรวมมือ ขาดการทํางานเปนทีม มองวาเปนหนาที่ของเจาหนาที่

ประกันคุณภาพ 
๔ ทําประกันคุณภาพเฉพาะกอนการตรวจประเมิน ไมไดทําใหเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติ 

และไมไดนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการปฏิบัติงาน 
๕ การติดตอสื่อสารภายในองคกรมีนอย 
๓ ตัวบงชี้ไมสะทอนความเปนวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย  บางตัวไมสอดคลองกับอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 
๔ แตละหลักสูตรโดยสวนใหญมีการจัดการศึกษาในหลายสวนงานทําใหมีปญหาดานคุณภาพ

การศึกษาในองครวม  
 

๓) โอกาส (Opportunities) 
 

ลําดับที ่ โอกาส (Opportunities) 
๑ เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองพุทธจึงทําใหประชาชนและหนวยงานโดยสวนใหญใหความ

ชวยเหลือมหาวิทยาลัยที่การจัดการศึกษาเชิงพุทธคอนขางสูง 
๒ เนื่องจากประเทศไทยไดใหความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะ

การศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงทําใหสถานศึกษาหลายแหงใหความสําคัญตอการพัฒนาและการ
แขงขันดานคุณภาพการศึกษา 

๓ สังคมไทยเริ่มใหความสําคัญและตระหนักถึงคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาจึงสนใจในการหา
ขอมูลและสงบุตรหลานเขาศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ 

๔ ปจจุบันตลาดแรงงานใหความสนใจในดานความเปนคนดีของผูสําเร็จการศึกษาทําให
มหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาทางดานนี้ไดรับความสนใจจากผูเรียนเพิ่มขึ้น 

๕ ปจจุบันรัฐบาลสนับสนุนใหสถานศึกษาใหความรูในสิ่งที่เปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยไปบรกิาร
วิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ประเทศ 

๖ เทคโนโลยีสารสนเทศดานการทํางานของสังคมโลกไดมีการพัฒนาอยางรวดเร็วและประเทศได
พัฒนาสูไทยแลนด ๔.๐ เนนดานนวัตกรรม รวมทั้งแผนยุทธศาสตรชาติระยะยาว ๒๐ ป 

๔) อุปสรรค (Threats) 

ลําดับที ่ อุปสรรค (Threats) 
๑ การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบันไดรับการกลาวขานดานการศึกษาที่ดอยคุณภาพจึง

สงผลตอสถานศึกษาในประเทศขาดการยอมรับและเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 



๒๔ 
 

 
 
 

ลําดับที ่ อุปสรรค (Threats) 
๒ เกณฑการประเมินของ สกอ.และ สมศ.เปลี่ยนแปลงบอย 
๓ อัตราการเกิดของประชากรลดลงจึงมีผลกระทบตอผูเรียนทําใหสถานศึกษาโดยสวนใหญไม

สามารถจะคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณภาพเขาศึกษาตอไดทํามหาวิทยาลัยตองใชเวลาเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา 

๔ สถาบันการศึกษาที่เปนคูแขงเพิ่มมากขึ้น เปดรับบรรพชิตเขาศึกษา 
๕ ปจจุบันสถานศึกษามีจํานวนมากทําใหการแขงขันในการรับนักศึกษาเขาเรียนและนักศึกษาที่เขา

ศึกษาตอมีจํานวนนอยกวาสถานศึกษาที่รองรับนักศึกษาจึงทําใหสถานศึกษาทุกแหงมี
งบประมาณในการบริหารคุณภาพการศึกษานอยและมีผลตอคุณภาพนักศึกษา 

๖ การขยายสถานศึกษาโดยไมไดคํานึงถึงคุณภาพของสถานศึกษาหลายแหงในประเทศมีผลกระทบ
ตอมาตรฐานการศึกษาของประเทศ 

 
๒.๒ การวิเคราะหกลยุทธจากผล SWOT โดยใช  TOWS Matrix 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดวิเคราะหสภาพแวดลอมการประกันคุณภาพการศึกษา (SWOT  Analysis)  
ทําใหทราบจุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค แลวนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหในรูปแบบความสัมพันธแบบ 
Matrix โดยใชเครื่องมือการวิเคราะห คือ TOWS Matrix หรือ TOWS Analysis เพื่อใหทราบถึงสภาวการณใน
ปจจุบัน นําผลการวิเคราะหความสัมพันธของขอมูลในแตละคูสัมพันธ และจัดทําเปนกลยุทธ คือ กลยุทธเชิงรุก 
(SO)  กลยุทธเชิงปองกัน (WO) กลยุทธเชิงแกไข (ST) กลยุทธเชิงรับ (WT) ซึ่งทําใหสามารถดําเนินงานบรรลุ
ตามวิสัยทัศนได    

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) ใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งภายในองคกร เปนการ
กําหนดกลยุทธ โดยนําเอาโอกาสที่มีมาใชประโยชนรวมกับจุดแข็งที่องคกรมีในการกําหนดกลยุทธ เพื่อสราง
ความไดเปรียบทางการแขงขันหรือนําไปสูการพัฒนา 

กลยุทธเชิงปองกัน (WO Strategies) ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น เปนการกําหนดกลยุทธ
โดยอาศัยโอกาสขององคกรเพื่อเปนตัวเสริมในการลบลาง แกไข หรือปรับปรุง จุดออนที่องคกรมีอยูใหลด
นอยลง 
  กลยุทธเชิงแกไข (ST Strategies) หลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง เปนการกําหนดกลยุทธในการ
หลีกเลี่ยงขอจํากัดที่องคกรเผชิญจากจุดแข็งที่มีอยู 
  กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) ลบจุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัดเปนการกําหนดกลยุทธ เพื่อลด
จุดออนและหลีกเลี่ยงขอจํากัดในเวลาเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 
 
 

SO Strategies WO Strategies 
ใชประโยชนจากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งขององคกร 
   ๑. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มี
คุณภาพโดยใช เครื อข ายและศรัทธาที่ จะ ให
หนวยงานและผูทรงคุณวุฒิเขามาชวยมหาวิทยาลัย 
   ๒. สงเสริมใหทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญดานการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นโดยพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพใหเขมแข็งจนเปนวัฒนธรรมคุณภาพของ
องคกรเพื่อสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่นได 
   ๓. สงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนานิสิตให
เปนคนดีและมีจิตสาธารณะโดยบูรณาการการเรียน
การสอนกับการบริการวิชาการแกสังคมและทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ลบลางจุดออนโดยอาศัยโอกาสที่เกิดขึ้น 
   ๑ .  พัฒนาบุ คลากร ทุ กร ะดับ ด า นคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ ใหมีศักยภาพ
สามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได 
   ๒. เสริมสรางใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทํางานถือวาเปนงานปกติ 
   ๓. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
เครื่องมือในการสื่อสารภายในองคกรและปฏิบัติงาน
ใหมีประสิทธิภาพ 
   ๔. สงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตรในทุกสวนงาน 
พัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ  

ST Strategies WT Strategies 

หลีกเลี่ยงขอจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง 
   ๑. ใชระบบประกันคุณภาพการศึกษาชวยในการ
ขับเคลื่อนคุณภาพของมหาวิทยาลัย ให เปนที่
ยอมรับในระดับชาติโดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ  
   ๒. สรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยนําระบบสารสนเทศมาเปนหลกัในการ
พัฒนา  
   ๓. สนับสนุนและสงเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ 
และไดรับการรับรองคุณภาพหลักสูตรโดย สกอ.  

ลดจุดออนและหลกีเลี่ยงขอจํากัด 
   ๑. ปดหลักสูตรที่ไมผานมาตรฐาน และไมสามารถ
พัฒนาตามเกณฑ สกอ.ได  

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

 
 
 

 
สวนที่ ๓ 

แผนยุทธศาสตรการประกันคณุภาพการศกึษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 

 
๓.๑ ปรัชญา 
 การประกันคุณภาพการศึกษาคือเครื่องมือพฒันามหาวิทยาลัย 
 

๓.๒ วิสัยทัศน 
เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรับรองคุณภาพการศึกษาทุกหลักสูตร 

 

๓.๓ พันธกิจ 
(๑) ควบคุมคุณภาพการศึกษา   
การควบคุมองคประกอบตางๆ ในมหาวิทยาลัยที่จะมีผลตอคุณภาพและผลผลิตคุณภาพการศึกษา มี

การดําเนินการทั้งระบบและปจจัยสนับสนุน  
(๒) ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา   
การตรวจสอบผลการดําเนินการของระบบและกลไกควบคุมคุณภาพการศึกษาภายใน ที่มหาวิทยาลัย

ไดจัดใหมีขึ้น โดยจะเปนการตรวจสอบเชิงระบบ และดําเนินการตรวจสอบดวยตนเอง  
(๓) ประเมินคุณภาพการศึกษา  
การประเมินผลการดําเนินการการของมหาวิทยาลัยในภาพรวม เปนกระบวนการตอเนื่องจาก

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ แตเนนการวิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินการของมหาวิทยาลัย กับดัชนี
บงชี้คุณภาพในทุกองคประกอบของคุณภาพ  
 

๓.๔ ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดและโครงการ  
แผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.

๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ประกอบดวย ๓ ยุทธศาสตร ๔ เปาประสงค ๑๒ กลยุทธ และ ๓๕ โครงการ ดังนี้  
ยุทธศาสตรที่ ๑  พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ประกอบดวย            

๑ เปาประสงค ๒ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๕ กลยุทธ ๗ ตัวชี้วัดกลยุทธ และ ๑๙ โครงการ 
ยุทธศาสตรที่  ๒  ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย ประกอบดวย              

๑ เปาประสงค ๑ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๒ กลยุทธ ๓ ตัวชี้วัดกลยุทธ และ ๔ โครงการ  
ยุทธศาสตรที่  ๓  ประเมินคุณภาพการศึกษาให เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ประกอบดวย                 

๒ เปาประสงค ๔ ตัวชี้วัดเปาประสงค ๕ กลยุทธ ๖ ตัวชี้วัดกลยุทธ  และ ๑๒ โครงการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ ๑ มีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๑ จํานวนตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
  กลยุทธที่ ๑.๑.๑ ศึกษาและระดมความเห็นในการกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอนเอกลักษณและ   

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๑.๑.๑ จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการจนเกิดตัวบงชี้ของเอกลักษณ 



๒๗ 
 

 
 
 

 (๑) โครงการพัฒนาตัวบงชี้  เอกลักษณอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๑.๑.๒ จํานวนกิจกรรมใหความรูและสงเสริมเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx)  
 (๑) โครงการใหความรูเรื่อง EdPEx ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

กลยุทธที่ ๑.๑.๒ สงเสริมกิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
ตัวชี้วัดกลยุทธที่  ๑.๑.๒.๑ จํานวนกิจกรรมที่สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 
 (๑) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสะทอนเอกลักษณ อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย 

 (๒) กิจกรรมนิสิตที่บูรณาการพระพุทธศาสนากับการเรียนการสอนและพันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๑.๒ รอยละของสวนงานที่มีแผนพัฒนาคุณภาพปรับปรุงจากขอเสนอแนะผล
การประเมินคุณภาพและดําเนินการตามที่กําหนด 

   กลยุทธที่ ๑.๒.๑ สงเสริมใหทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพใหเขมแข็งจนเปนวัฒนธรรมคุณภาพ
ในการทํางานถือเปนงานปกติเพื่อสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่นได  
  ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๒.๑.๑ รอยละของสวนงานที่ไดรับการพัฒนาดานระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาและนําไปปฏิบัติจนเปนวัฒนธรรมองคกร 
 (๑) โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมคุณภาพในสวนงาน 
 (๒) โครงการประกวดประกวดสวนงานคุณภาพ 
 (๓) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูกระบวนการปรับปรุงคุณภาพระหวางสวนงาน 
  ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๒.๑.๒ รอยละของสวนงานที่สามารถเทียบเคียงกันภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 (๑) โครงการสรางความเขาใจเรื่อง Benchmarking  
 (๒) กิจกรรม Benchmarking ระหวางสวนงานภายใน 
 (๓) กิจกรรมสงเสริม Benchmarking ระหวางสวนงานภายนอก 
    กลยุทธที่ ๑.๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสารภายใน
องคกรและปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
    ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๒.๒.๑ จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถนํามาใชประโยชนในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาได 
 (๑) โครงการสํารวจ จัดเก็บขอมูล เพื่อเปนฐานในการประกันคุณภาพ 
 (๒) โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
     กลยุทธที่ ๑.๒.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดับดานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อใหมี
ศักยภาพสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่น ๆ ได 
   ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๑.๒.๓.๑ รอยละของบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
   (๑) โครงการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยใชหลัก PDCA 
นําสูการปฏิบัติจริง 



๒๘ 
 

 
 
 

 (๒) โครงการพัฒนาผูบริหารดานการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
 (๓) โครงการพัฒนามาตรฐานผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

 (๔) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดานการสงเสริมการประกันคุณภาพ 
 (๕) โครงการพัฒนาอาจารยเพื่อสรางความเขาใจตัวชี้วัด เกณฑการประกันคุณภาพการ
เขียน SAR 
  (๖) โครงการสรางความเขาใจในเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TQF) 
  (๗) โครงการสรางความเขาใจและสงเสริมทักษะดานการประกันคุณภาพแกนิสิต 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
เปาประสงคที่ ๒ ผลการดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเปนไปตามแผนที่ไดกําหนด

ไว 
   ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๒.๑ รอยละของสวนงานที่ดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประสบความสําเร็จตามแผน 
     กลยุทธที่ ๒.๑.๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพโดยใชเครือขายและ
ศรัทธาที่จะใหหนวยงานและผูทรงคุณวุฒิเขามาชวย 
     ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.๑.๑.๑ รอยละของสวนงานที่ทําขอตกลงทําความรวมมือหรือเปน
เครือขายจัดกิจกรรมรวม 
 (๑) โครงการสงเสริมการจัดทําขอตกลงความรวมมือหรือเครือขายในการจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัดกลยุทธท่ี ๒.๑.๑.๒ รอยละของสวนงานที่มีผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขามารวมกิจกรรม
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  
 (๑) โครงการสงเสริมใหสวนงานมีผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก ใหความรู ให
คําปรึกษา ติดตามตรวจสอบ 
    กลยุทธที่  ๒.๑.๒ ติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษาโดย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๒.๑.๒.๑ รอยละของสวนงานทุกสวนงานไดรับการติดตามตรวจสอบผล
การดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
   (๑) โครงการตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาดานการประกันคุณภาพแกสวนงาน 
 (๒) โครงการสงเสริมเครือขายในการติดตามตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหวางสวนงาน    
 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และ

มหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑกําหนด  
   ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๓.๑ รอยละของหลักสูตรในระดับสวนงานที่มีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดับดี (นับหลักสูตรตามสวนงานที่เปดสอน) 

    กลยุทธที่ ๓.๑.๑ สงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนานิสิตใหเปนคนดีและมีจิตสาธารณะ
โดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการวิชาการแกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 



๒๙ 
 

 
 
 

     ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๓.๑.๑.๑ รอยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการการจัดการศึกษาครบทุก
พันธกิจ 

 (๑) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
 (๒) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ 

 (๓) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม 

 (๔) โครงการประกวดผลงานการเรียนการสอนเชิงบูรณาการดีเดนประจําป 
 (๕) โครงการประกวดนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

   ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๓.๒ รอยละของคณะ วิทยาเขต วิทยาลัย มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
อยูในระดับดี 
    กลยุทธที่ ๓.๒.๑ สงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตร คณะ  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
    ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๓.๒.๑.๑ รอยละของ คณะ และวิทยาลัย ที่มีผลการประเมินหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนอยูในระดับดีขึ้นไปทุกหลักสูตร 
 (๑) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของคณะและวิทยาลัย 
 (๒) โครงการใหความสนับสนุนทรัพยากรที่ เอื้อตอการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
หลักสูตร 

ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๓.๒.๑.๒ รอยละของคณะ  วิทยาลัย และวิทยาเขต ที่มีผลการประเมิน
แผนปฏิบัติงานประจําป ที่มาจากแผนพัฒนา ฯ ที่ผานเกณฑ อยางนอย รอยละ ๘๐ 
 (๑) โครงการสรางความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินแผนปฏิบัติการประจําปและ
ผลลัพธจากการดําเนินการรวมทั้งแนวทางวิเคราะหเพื่อแกปญหา 

ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๓.๓ ระดับคะแนนการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบัน 
     กลยุทธท่ี ๓.๓.๑ สนับสนุนและสงเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ และไดรับการรับรองคุณภาพ
หลักสูตรโดย สกอ. 

ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๓.๓.๑.๑ รอยละของหลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพโดย สกอ. 
 (๑) โครงการกํากับติดตามและพัฒนาหลักสูตร 

 

เปาประสงคที่ ๔ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา 
  ตัวชี้วัดเปาประสงคที่ ๔.๑ รอยละของตัวบงชี้ของแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ดําเนินการบรรลุ
ตามเปาหมาย 
     กลยุทธที่ ๔.๑.๑  นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาชวยในการขับเคลื่อนคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติโดยเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๑.๑.๑ จํานวนมหาวิทยาลัยที่มีการเทียบเคียง (ครั้งละดาน) 
 (๑) โครงการพัฒนาสวนงานสูความเปน Best Practice 
 (๒) กิจกรรม Benchmarking ระดับมหาวิทยาลัย 
    กลยุทธที่ ๔.๑.๒ สรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําระบบ
สารสนเทศมาเปนหลักในการพัฒนา  



๓๐ 
 

 
 
 

     ตัวชี้วัดกลยุทธที่ ๔.๑.๒.๑ จํานวนฐานขอมูลสารสนเทศที่สามารถเชื่อมโยงและสามารถ
นํามาใชประโยชนไดในองครวม 
 (๑) โครงการเชื่อมโยงและใชประโยชนจากฐานขอมูล 
 
๓.๕ เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงคและคาเปาหมาย  

 

พันธกิจท่ี ๑ ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑. มีระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑมาตรฐานที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
  

๑.๑ จํานวนตัวบงชี้ที่
สะทอนเอกลักษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน  - ๓ ๓ ๓ ๓ 

๑.๒ รอยละของสวนงาน
ที่มีแผนพฒันาคุณภาพ
ปรับปรงุจากขอเสนอ 
แนะผลการประเมิน
คุณภาพและดําเนินการ
ตามที่กําหนด 

รอยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 
พันธกิจท่ี ๒ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒. ผลการดําเนินงาน 
ติดตาม ตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา
เปนไปตามแผนที่ได
กําหนดไว 

๒.๑ รอยละของสวนงาน
ที่ดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประสบความ 
สําเร็จตามแผน 

รอยละ 
  

๘๐ 
  

๘๕ 
  

๙๐ 
  

๙๕ 
  

๑๐๐ 
  

 

 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 
 
 

พันธกิจท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
หนวย
นับ 

คาเปาหมาย 
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓. ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตร คณะ วิทยา
เขต วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยเปนไป
ตามเกณฑกําหนด 

๓.๑ รอยละของ
หลักสูตรในระดบัสวน
งาน  ที่มีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาอยูใน
ระดับดี (นบัหลักสูตร
ตามสวนงานทีเ่ปดสอน) 

รอยละ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๒ รอยละของคณะ 
วิทยาเขต วิทยาลัย มีผล
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาอยูในระดบัดี  

รอยละ ๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

๓.๓ ระดับคะแนนการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดบัสถาบัน 

คะแนน ๔.๐ ๔.๒ ๔.๔ ๔.๖ ๔.๘ 

๔. มีการนําผลการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษามายกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

๔.๑ รอยละของตัวบงชี้
ของแผนยกระดับ
คุณภาพการศึกษาที่
ดําเนินการบรรลุตาม
เปาหมาย 

รอยละ ๘๐ ๘๕ ๙๐ ๙๕ ๑๐๐ 

 



๓๒ 
 

 
 
 

๓.๖ กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ เปาหมายและโครงการ 
 
พันธกิจท่ี ๑ ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ ๑ มีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย
นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.๑ จํานวนตัวบงชี้
ที่สะทอนเอกลกัษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑ ศึกษาและระดม
ความเห็นในการกําหนดตัว
บงชี้ที่สะทอนเอกลักษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑.๑ จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการจนเกิดตัวบงชี้
ของเอกลักษณ 

จํานวน ๑ ๒  -  -  - (๑) โครงการพัฒนาตัวบงชี้   
เ อ กลั กษณอั ต ลั กษณขอ ง
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑.๒ จํานวนกิจกรรม
ให ความรู และส ง เ ส ริ ม
เกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)  

จํานวน ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ (๑) โครงการใหความรู เรื่อง 
EdPEx ร ะ ดั บ ค ณ ะ แ ล ะ
มหาวิทยาลัย 
 

๑.๑.๒ สงเสริมกิจกรรมที่
สะทอนเอกลักษณและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๒.๑ จํานวนกิจกรรม
ที่สะทอนเอกลกัษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

จํานวน  -  - ๕ ๘ ๑๐ (๑) โครงการขับเคลื่อน
กิจกรรมสะทอนเอกลกัษณ 
อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย 
(๒) โครงการพฒันากจิกรรม
นิสิตที่บรูณาการพระพุทธ 
ศาสนากับการเรียนการสอน
และพันธกิจมหาวิทยาลัย 

๓๒ 



๓๓ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย
นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.๒ รอยละของ
สวนงานที่มี
แผนพัฒนาคุณภาพ
ปรับปรงุจาก
ขอเสนอแนะผลการ
ประเมินคุณภาพ
และดําเนินการ
ตามที่กําหนด 

๑.๒.๑ สงเสริมใหทุกสวน
งานในมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นโดยพฒันาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพใหเขมแข็งจนเปน
วัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทํางานถือเปนงานปกติเพื่อ
สามารถแขงขันกบั
สถานศึกษาอื่นได 

๑.๒.๑.๑ รอยละของสวน
งานที่ไดรับการพฒันาดาน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนําไปปฏิบัติ
จนเปนวฒันธรรมองคกร 

รอยละ ๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ (๑) โครงการเสริมสราง

วัฒนธรรมคุณภาพในสวนงาน 

(๒) โครงการประกวดสวนงาน

คุณภาพ 

(๓) โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกระบวนการปรบัปรุง

คุณภาพระหวางสวนงาน 

๑.๒.๑.๒ รอยละของสวน
งานที่สามารถเทียบเคียง
กันภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

รอยละ  - ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ (๑) โครงการสรางความเขาใจ

เรื่อง Benchmarking  

(๒) กิจกรรม Benchmarking 

ระหวางสวนงานภายใน 

(๓) กิจกรรมสงเสรมิ 

Benchmarking ระหวางสวน

งานภายนอก 

๑.๒.๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ภายในองคกรและ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.๒.๑ จํานวน
ฐานขอมูลสารสนเทศที่
สามารถนํามาใชประโยชน
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาได 

จํานวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ (๑) โครงการสํารวจ จัดเกบ็
ขอมูล เพื่อเปนฐานในการ
ประกันคุณภาพ 
(๒) โครงการพฒันาระบบ
ฐานขอมูลทีเ่กี่ยวของกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๓๓ 



๓๔ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย
นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
 ๑.๒.๓ พัฒนาบุคลากรทุก

ระดับดานคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหมี
ศักยภาพสามารถแขงขัน
กับสถานศึกษาอื่นๆ ได 

๑.๒.๓.๑ รอยละของ
บุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพดานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการพฒันาบุคลากร
เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยใชหลัก PDCA 
นําสูการปฏิบัติจริง 
(๒) โครงการพฒันาผูบรหิาร
ดานการบริหารจัดการเชิง
คุณภาพ 
(๓) โครงการพฒันามาตรฐาน
ผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
(๔) โครงการพฒันาบุคลากร
สายสนบัสนุนดานการสงเสรมิ
การประกันคุณภาพ 
(๕) โครงการพฒันาอาจารย
เพื่อสรางความเขาใจตัวชี้วัด 
เกณฑการประกันคุณภาพการ
เขียน SAR 
(๖) โครงการสรางความเขาใจ
ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา (TQF) 
(๗) โครงการสรางความเขาใจ
และสงเสรมิทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนสิิต 

๓๔ 



๓๕ 
 

 
 
 

 
พันธกิจท่ี ๒ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
เปาประสงคที่ ๒ ผลการดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย

นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒.๑ รอยละของ

สวนงานที่ดําเนิน 

งานตามแผนพฒันา

คุณภาพการศึกษา

ประสบความสําเร็จ

ตามแผน 

๒.๑.๑ พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปน

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

โดยใชเครือขายและศรทัธา

ที่จะใหหนวยงานและ

ผูทรงคุณวุฒิเขามาชวย 

๒.๑.๑.๑ รอยละของสวน
งานที่ทําขอตกลงทําความ
รวมมือหรือเปนเครือขาย
จัดกิจกรรมรวม 

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการสงเสริมการจัดทํา
ขอตกลงความรวมมือหรือ
เครือขายในการจัดกจิกรรม
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๒.๑.๑.๒ รอยละของสวน
งานที่มผีูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเขามารวม
กิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการสงเสริมใหสวน
งานมีผูทรงคุณวุฒิจาก
หนวยงานภายนอก ใหความรู 
ใหคําปรึกษา ติดตาม
ตรวจสอบ 

๒.๑.๒ ติดตามตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานดาน

คุณภาพการศึกษาโดย

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๒.๑.๒.๑ รอยละของสวน

งานทุกสวนงานไดรับการ

ติดตามตรวจสอบผลการ

ดําเนินการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการตรวจเยี่ยมให

คําปรึกษาดานการประกัน

คุณภาพแกสวนงาน 

(๒) โครงการสงเสริมเครือขาย

ในการติดตามตรวจเยี่ยมการ

๓๕ 



๓๖ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย

นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
ประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางสวนงาน  

 

พันธกิจท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑกําหนด 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย

นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๓ . ๑  ร อยละของ
หลักสูตรในระดับ
สวนงานที่มีผลการ
ประ เมิ นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู ใ น
ร ะ ดั บ ดี  ( นั บ
หลักสูตรตามสวน
งานที่เปดสอน) 
 

๓.๑.๑ สงเสริมใหสวนงาน
จัดการศึกษาพัฒนานิสิตให
เ ป น ค น ดี แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะโดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย 
กับการบริการวิชาการแก
สั ง ค ม แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๓ .๑ . ๑ . ๑  ร อยละของ
หลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การจัดการศึกษาครบทุก
พันธกิจ 
 

รอยละ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการ/กิจกรรมบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน
กับงานวิจัย 
(๒) โครงการ/กิจกรรมบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน
กับงานบริการวิชาการ 
(๓) โครงการ/กิจกรรมบูรณา
การการจัดการเรียนการสอน
กั บ ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรม 
(๔) โครงการประกวดผลงาน
การเรียนการสอนเชิงบูรณา
การดีเดนประจําป 

๓๖ 



๓๗ 
 

 
 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย

นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
( ๕ )  โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ ก ว ด
นวัตกรรมการจัดการเรียนการ
สอนเชิงบูรณาการ 

๓ .๒  ร อยละของ
ค ณ ะ  วิ ท ย า เ ข ต 
วิทยาลัย มีผลการ
ประ เมิ นคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า อ ยู ใ น
ระดับดี 
 

๓.๒.๑ สงเสริมสนบัสนุน
ใหทุกหลักสูตร คณะ  
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการบรหิารจัดการ
ใหมีคุณภาพ 
     
  

๓.๒.๑.๑ รอยละของ 
คณะ และวิทยาลัย ที่มผีล
การประเมินหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดีขึ้นไปทกุหลักสูตร 

รอยละ ๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการพฒันาระบบการ
บรหิารจัดการของคณะและ
วิทยาลัย 
(๒) โครงการใหความ
สนับสนุนทรัพยากรที่เอื้อตอ
การพัฒนาระบบบรหิารจัด 
การหลักสูตร 

 ๓.๒.๑.๒ รอยละของคณะ  
วิทยาลัย และวิทยาเขต ที่
มีผลการประเมินแผน 
ปฏิบัติงานประจําป ที่มา
จากแผนพฒันาฯ ที่ผาน
เกณฑ อยางนอย รอยละ 
๘๐ 

รอยละ ๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ (๑) โครงการสรางความเขาใจ
เกี่ยวกับแนวทางการประเมิน
แผนปฏิบัติการประจําปและ
ผลลัพธจากการดําเนินการ
รวมทั้งแนวทางวิเคราะหเพื่อ
แกปญหา 

๓.๓ ระดับคะแนน
การประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ระดับสถาบัน 
      

๓.๓.๑ สนบัสนุนและ
สงเสริมหลักสูตรใหมี
คุณภาพ และไดรับการ
รับรองคุณภาพหลักสูตร
โดย สกอ. 

๓.๓.๑.๑ รอยละของ
หลักสูตรที่ไดรบัการรับรอง
คุณภาพโดย สกอ. 
 

รอยละ  - ๑๐ ๒๐ ๘๐ ๑๐๐ (๑) โครงการกํากับติดตามและ
พัฒนาหลักสูตร 

๓๗ 



๓๘ 
 

 
 
 

พันธกิจท่ี ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ ๔ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวชี้วัดเปาประสงค กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
หนวย
นับ 

เปาหมายดาํเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑ รอยละของตัว
บ ง ชี้ ข อ ง แผ นย ก 
ระดับคุณภาพการ 
ศึกษาที่ดําเนินการ
บรรลุตามเปาหมาย 

๔.๑.๑  นําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาชวย
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่
ยอมรับในระดับชาติโดย
เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

๔ .๑ .๑ . ๑  จํ านวนมหา 
วิทยาลัยที่มีการเทียบเคียง 
(ครั้งละดาน) 

จํานวน ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ (๑) โครงการพัฒนาสวนงานสู
ความเปน Best Practice 
(๒) กิจกรรม Benchmarking 
ระดับมหาวิทยาลัย 
 

 ๔ . ๑ . ๒  ส ร า ง ร ะ บ บ
ฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยนํา
ระบบสารสนเทศมาเปน
หลักในการพัฒนา 

๔ . ๑ .๒ . ๑  จํ านวนฐาน 
ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่
ส ามารถ เชื่ อม โยงแล ะ
สามารถนํามาใชประโยชน
ไดในองครวม 

จํานวน  - ๒ ๓ ๔ ๕ (๑) โครงการเชื่อมโยงและใช
ประโยชนจากฐานขอมูล 

 
   

๓.๗ แนวทางการดาํเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาเขตและวิทยาลยั 

พันธกิจท่ี ๑ ควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 
เปาประสงคที่ ๑ มีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๓๘ 



๓๙ 
 

 
 
 

 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๑.๑ ศึกษาและระดม
ความเห็นในการกําหนดตัว
บงชี้ที่สะทอนเอกลักษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

๑.๑.๑.๑ จํานวนกิจกรรม
ที่ดําเนินการจนเกิดตัวบงชี้
ของเอกลักษณ 

๑ ๒  -  -  - - ศึกษาตัวบ งชี้ เ อกลักษณ      
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
- จัดระดมความเห็นในการ
กํ า ห น ดตั วบ ง ชี้ ที่ ส ะท อ น
เอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
- พัฒนาตัวบงชี้ เ อกลักษณ      
อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

-  ร วมใหความเห็น ในการ
กํ า ห น ดตั วบ ง ชี้ ที่ ส ะท อ น
เอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
 

 ๑.๑.๑.๒ จํานวนกิจกรรม
ให ความรู และส ง เ ส ริ ม
เกณฑคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดําเนินการที่เปน
เลิศ (EdPEx)  

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ -ใหความรูเรื่อง เกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่
เปนเลิศ (EdPEx)ระดับคณะ
และมหาวิทยาลัย 
-สนับสนุนสวนงานใหเตรียม
ความพร อม เพื่ อ ใ ช เ กณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

-จัดกิจกรรมใหความรู เรื่อง 
เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อ
การดํ า เนิ นการที่ เ ป น เ ลิ ศ 
(EdPEx) 
-วิเคราะหศักยภาพและเตรียม
ความพร อม เพื่ อ ใ ช เ กณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

๑.๑.๒ สงเสริมกิจกรรมที่
สะทอนเอกลักษณและอัต
ลักษณของมหาวิทยาลัย 

๑.๑.๒.๑ จํานวนกิจกรรม
ที่สะทอนเอกลกัษณ
และอัตลกัษณของ
มหาวิทยาลัย 

 -  - ๕ ๘ ๑๐ - ขับเคลื่อนกิจกรรมสะทอน
เอกลักษณ อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
- สงเสริมกจิกรรมนิสิตที่บรูณา
การพระพุทธศาสนากบัการ

- จัดกิจกรรมสะทอน
เอกลักษณ อัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 
- จัดกิจกรรมนสิิตทีบู่รณาการ
พระพุทธศาสนากับการเรียน

๓๙ 



๔๐ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เรียนการสอนและพันธกจิ
มหาวิทยาลัย 

การสอนและพันธกจิ
มหาวิทยาลัย 
- กําหนดนโยบายใหหลักสูตร
จัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการพันธกิจอยางนอย
ภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา
ตอ ๑ หลักสูตร 

๑.๒.๑ สงเสริมใหทุกสวน
งานในมหาวิทยาลัยให
ความสําคัญดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นโดยพฒันาระบบ
และกลไกการประกัน
คุณภาพใหเขมแข็งจนเปน
วัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทํางานถือเปนงานปกติเพื่อ
สามารถแขงขันกบั
สถานศึกษาอื่นได 

๑.๒.๑.๑ รอยละของสวน
งานที่ไดรับการพฒันาดาน
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและนําไปปฏิบัติ
จนเปนวฒันธรรมองคกร 

๕๐ ๖๐ ๗๐ ๘๐ ๙๐ - สงเสริมวัฒนธรรมคุณภาพ

ในสวนงาน 

- จัดประกวดสวนงานคุณภาพ 

- สงเสริมการแลกเปลี่ยน

เรียนรูกระบวนการปรบัปรุง

คุณภาพระหวางสวนงาน 

- กําหนดนโยบายใหผูบริหาร
และบุคลากรใชวงจรคุณภาพ 
PDCA ในการปฏิบัตงิาน
ประจําวัน  
- คัดเลือกผลงานการใชวงจร
คุณภาพในการปฏิบัติงานยอด
เยี่ยมของสวนงาน สงเขา
ประกวด 
- รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการปรับปรงุคุณภาพ
ระหวางสวนงาน 

๑.๒.๑.๒ รอยละของสวน
งานที่สามารถเทียบเคียง
กันภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

 - ๒๕ ๕๐ ๗๕ ๑๐๐ - ใหความรูและสรางความ

เขาใจเรื่อง Benchmarking  

- ศึกษาทําความเขาใจแนว
ทางการเทียบเคียง หรือ 
Benchmarking 

๔๐ 



๔๑ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- จัดกิจกรรม Benchmarking 

ระหวางสวนงานภายใน 

- สงเสริม Benchmarking 

ระหวางสวนงานภายนอก 

- ผูบริหารสนับสนุนทรัพยากร 
แ ต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ช อ บ แ ล ะ
ประชาสัมพันธในองคกรเพื่อ
นํา  Benchmarking มาปรับ 
ปรุงสวนงาน 
- คัดเลือกสวนงานภายในที่จะ
มาเทียบเคียง  
- รวมกิจกรรม 
 Benchmarking ระหวางสวน
งานภายใน 
- สรางแนวปฏิบัติที่ดหีรือ 
Best Practices เพื่อ
เทียบเคียงกบัหนวยงาน
ภายนอก 

๑.๒.๒ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช
เปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ภายในองคกรและ
ปฏิบัติงานใหมี
ประสิทธิภาพ 

๑.๒.๒.๑ จํานวน
ฐานขอมูลสารสนเทศที่
สามารถนํามาใชประโยชน
ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาได 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ - สํารวจ จัดเกบ็ขอมลู เพื่อ
เปนฐานในการประกัน
คุณภาพ 
- พัฒนาระบบฐานขอมลูที่
เกี่ยวของกบัการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- รวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุน
ขอมูลสวนกลาง 
- กรอกขอมูลของสวนงานเขา
ระบบฐานขอมลูกลางตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

๔๑ 



๔๒ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๑.๒.๓ พัฒนาบุคลากรทุก
ระดับดานคุณภาพ
การศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหมี
ศักยภาพสามารถแขงขัน
กับสถานศึกษาอื่นๆ ได 

๑.๒.๓.๑ รอยละของ
บุคลากรที่ไดรบัการพัฒนา
ศักยภาพดานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ใชหลัก PDCA นําสูการปฏิบัติ
จริง 
- พัฒนาผูบริหารดานการ
บรหิารจัดการเชิงคุณภาพ 
- พัฒนามาตรฐานผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนดานการสงเสริมการ
ประกันคุณภาพ 
- พัฒนาอาจารยเพื่อสราง
ความเขาใจตัวชี้วัด เกณฑการ
ประกันคุณภาพการเขียน SAR 
- สรางความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(TQF) 
- สรางความเขาใจและสงเสรมิ
ทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิต 

- พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกบัการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดย
ใชหลัก PDCA นําสูการปฏิบัติ
จริง 
- พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนดานการสงเสริมการ
ประกันคุณภาพ 
- พัฒนาอาจารยเพื่อสราง
ความเขาใจตัวชี้วัด เกณฑการ
ประกันคุณภาพการเขียน SAR 
- สรางความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(TQF) 
- สรางความเขาใจและสงเสรมิ
ทักษะดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิต 

 
 

๔๒ 



๔๓ 
 

 
 
 

พันธกิจท่ี ๒ ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๒ ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย 
เปาประสงคที่ ๒ ผลการดําเนินงาน ติดตาม ตรวจสอบ คุณภาพการศึกษาเปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๒.๑.๑ พัฒนา

มหาวิทยาลัยใหเปน

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ

โดยใชเครือขายและศรทัธา

ที่จะใหหนวยงานและ

ผูทรงคุณวุฒิเขามาชวย 

๒.๑.๑.๑ รอยละของสวน
งานที่ทําขอตกลงทําความ
รวมมือหรือเปนเครือขาย
จัดกิจกรรมรวม 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - สงเสริมการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือหรือเครือขายใน
การจัดกจิกรรมพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
- เขารวมประชุมใหความเห็น
และสนบัสนุนขอมูลที่จําเปน 
เพื่อการทําขอตกลงและสราง
เครือขายปรกันคุณภาพ
การศึกษา 

- สรางเครอืขายกลุมวิทยาเขต 
วิทยาลัยสงฆ โดยแบงกลุม
ตามภาคหรือโซน 
- จัดทําขอตกลงความรวมมือ
ในเครือขายและจัดกจิกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ 
- จัดกิจกรรมความรวมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
เครือขาย (ระหวางภาคหรอื
โซน) เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและแสวงหาแนว
ปฏิบัติที่ด ี
- สงแนวปฏิบัติที่ดีเขา
ประกวดตามโครงการของ
สวนกลาง 

๒.๑.๑.๒ รอยละของสวน
งานที่มผีูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเขามารวม

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - สงเสริมใหสวนงานมี
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน

- แตงตั้งอนุกรรมการประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาเขต 
วิทยาลัย โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่

๔๓ 



๔๔ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

กิจกรรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง  

ภายนอก ใหความรู ให
คําปรึกษา ติดตามตรวจสอบ 
-เชิญผูทรงคุณวุฒิจากสวนงาน
ภายนอกมาใหความรูและจัด
กิจกรรมดานประดันคุณภาพ
การศึกษาแกผูบรหิาร 
คณาจารยและเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย 

มีความเชี่ยวชาญดานการ
ประกันคุณภาพที่อยูในพื้นที ่
- จัดกิจกรรมดานประกัน
คุณภาพโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ
เขามารวมใหความรู เปนที่
ปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบ
อยางตอเนื่อง 
- ติดตามการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพ เชน การ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพของสวนงาน ผานที่
ประชุมอนกุรรมการประกัน
คุณภาพ อยางนอยปละ ๔ 
ครั้ง เพื่อใหผูทรงคุณวุฒิไดให
ขอแนะนําและชวยพัฒนา
ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพของสวนงาน 

๒.๑.๒ ติดตามตรวจสอบ

ผลการดําเนินงานดาน

คุณภาพการศึกษาโดย

๒.๑.๒.๑ รอยละของสวน

งานทุกสวนงานไดรับการ

ติดตามตรวจสอบผลการ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - ตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษาดาน

การประกันคุณภาพแกสวน

งาน 

- จัดประชุมและรวมประชุม
ตามโครงการตรวจเยี่ยมของ
สวนกลาง เพื่อใหขอมูล แจง
ปญหาอุปสรรคและซักถาม
แสวงหาความชัดเจนในการ

๔๔ 



๔๕ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

ดําเนินการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

- สงเสริมเครือขายในการ

ติดตามตรวจเยี่ยมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระหวาง

สวนงาน  

ดําเนินงานประกันคุณภาพ
รวมกัน 
- คัดเลือกบุคลากรเพื่อทํา
หนาที่ตรวจเยี่ยมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวาง
สวนงาน  

 

พันธกิจท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ ๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเปนไปตามเกณฑกําหนด 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๓.๑.๑ สงเสริมใหสวนงาน
จัดการศึกษาพัฒนานิสิตให
เ ป น ค น ดี แ ล ะ มี จิ ต
สาธารณะโดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย 
กับการบริการวิชาการแก
สั ง ค ม แ ล ะ ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 
 

๓ .๑ . ๑ . ๑  ร อยละของ
หลักสูตรที่มีการบูรณาการ
การจัดการศึกษาครบทุก
พันธกิจ 
 

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - จัดประกวดผลงานการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการดีเดน
ประจําป 
- จัดประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา
การ 

- บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับงานวิจัย 
- บูรณาการการจัดการเรียน
ก า ร ส อ น กั บ ง า น บ ริ ก า ร
วิชาการ 
- บูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการทํ านุบํ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม 

๔๕ 



๔๖ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- คัดเลือกผลงานบูรณาการ
พันธกิจเขาประกวดในระดับ
มหาวิทยาลัย 

๓.๒.๑ สงเสริมสนบัสนุน
ใหทุกหลักสูตร คณะ  
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการบรหิารจัดการ
ใหมีคุณภาพ 

๓.๒.๑.๑ รอยละของ 
คณะ และวิทยาลัย ที่มผีล
การประเมินหลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนอยูใน
ระดับดีขึ้นไปทกุหลักสูตร 

๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการของคณะและวิทยาลัย 
- สนับสนุนทรัพยากรทีเ่อื้อตอ
การพัฒนาระบบบรหิารจัด 
การหลักสูตร 

- มอบหมายบทบาทหนาที่ใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 
- สนับสนุนทรัพยากรทีเ่อื้อตอ
การพัฒนาระบบบรหิารจัด 
การหลักสูตร 

 ๓.๒.๑.๒ รอยละของคณะ  
วิทยาลัย และวิทยาเขต ที่
มีผลการประเมิน
แผนปฏิบัติงานประจําป 
ที่มาจากแผนพฒันาฯ ที่
ผานเกณฑ อยางนอย รอย
ละ ๘๐ 

๕๐ ๗๐ ๙๐ ๑๐๐ ๑๐๐ - สรางความเขาใจและกําหนด
แนวทางการประเมินแผน 
ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จํ า ป แ ล ะ
ผลลัพธจากการดําเนินการ
รวมทั้งแนวทางวิเคราะหเพื่อ
แกปญหา 
 

- นําแผนพัฒนาคุณภาพจาก
ผลการประเมินเชื่อมโยงสู
แผนปฏิบัติการประจัดสรร
งบประมาณสูการปฏิบัติ 
-  ประเมินแผนปฏิบัติ การ
ป ร ะ จํ า ป ต า ม รู ป แ บ บ ที่
สวนกลางกําหนด 

๓.๓.๑ สนบัสนุนและ
สงเสริมหลักสูตรใหมี
คุณภาพ และไดรับการ
รับรองคุณภาพหลักสูตร
โดย สกอ. 

๓.๓.๑.๑ รอยละของ
หลักสูตรที่ไดรบัการรับรอง
คุณภาพโดย สกอ. 
 

 - ๑๐ ๒๐ ๘๐ ๑๐๐ - สรางระบบและใหคําปรึกษา
เพื่อพัฒนาหลักสูตรใหมีผล
การประ เมินระดับดี  ๒ ป  
ติดตอกัน 
- แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ชวยเหลือหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินยังไมถึงระดับดี 

- คณะเจาของหลักสูตร กํากับ
ติดตามและพัฒนาหลักสูตร 
เพื่ อ ใหหลั กสูตรมีคุณภาพ
ระดับดี ๒ ปติดตอกัน 
- บริหารจัดการหลักสูตรที่เปด
สอนในคณะ วิทยาเขตหรือ
วิทยาลัยตามเกณฑมาตรฐาน

๔๖ 



๔๗ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

- ประสานงาน สกอ.เขาตรวจ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มี
ผลการประเมินระดับดี ๒ ป 
ติดตอกัน 
- จัดเตรียมงบประมาณเพื่อ
การตรวจประเมินคุณภาพ
ระดับหลักสูตรของ สกอ. 

หลักสูตรและกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า
แหงชาติ 
-  พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม
กระบวนการ PDCA อย า ง
ตอเนื่อง 
- สงขอมูลเพื่อจัดทํารายงาน
หลักสูตรในภาพรวมที่คณะตน
สังกัด 

 

พันธกิจท่ี ๓ การประเมินคุณภาพการศึกษา 
ยุทธศาสตรท่ี ๓ ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เปาประสงคที่ ๔ มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

๔.๑.๑  นําระบบประกัน
คุณภาพการศึกษามาชวย
ในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ใหเปนที่
ยอมรับในระดับชาติโดย

๔ .๑ .๑ . ๑  จํ านวนมหา 
วิทยาลัยที่มีการเทียบเคียง 
(ครั้งละดาน) 

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ - พัฒนาสวนงานสูความเปน 
Best Practice 
- จัด Benchmarking ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

- สวนงานที่ไดรับการคัดเลือก
และชนะการประกวด พัฒนา 
Best Practices ตามเกณฑที่
กําหนด 
- รวมมือกับมหา วิทยาลัยเพื่อ 
Benchmarking ระดับ 

๔๗ 



๔๘ 
 

 
 
 

กลยุทธ ตัวชี้วัดกลยุทธ 
เปาหมายดาํเนินการ แนวทางการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลยั 
แนวทางการดําเนินงานของ
คณะ วิทยาเขต วิทยาลัย ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัย
ในกํากับของรัฐ 

มหาวิทยาลัย  

๔ . ๑ . ๒  ส ร า ง ร ะ บ บ
ฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยนํา
ระบบสารสนเทศมาเปน
หลักในการพัฒนา 

๔ . ๑ .๒ . ๑  จํ านวนฐาน 
ข อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ที่
ส ามารถ เชื่ อม โยงแล ะ
สามารถนํามาใชประโยชน
ไดในองครวม 

 - ๒ ๓ ๔ ๕ - เชื่อมโยงและใชประโยชน
จากฐานขอมูลสารสนเทศ 
- ประสานงานสวนเทคโนโลยี
สารสนเทศและสวนงานที่
เกี่ยวของของมหาวิทยาลัยเพื่อ
จัดทําฐานขอมูลที่จําเปนตอ
การประกันคุณภาพการศึกษา 

- กรอกขอมูลตามระบบที่
สวนกลางกําหนดเพื่อนําไปสู
การเชื่อมโยงและใชประโยชน 
- นําฐานขอมูลสารสนเทศที่
เชื่อมโยงกันมาใชประโยชนใน
การบริหารและการปฏิบัติงาน 

 
 

๓.๘ ประมาณการงบประมาณ 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.๑.๑ ศึกษาและระดมความเห็น
ในการกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอน
เอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

( ๑ )  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ตั ว บ ง ชี้   
เอกลักษณอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐    

(๒)  โครงการใหความรู เรื่อง EdPEx 
ระดับคณะและมหาวิทยาลัย 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

(๓) โครงการขับเคลื่อนกิจกรรมสะทอน
เอกลักษณ อัตลักษณ ของมหาวิทยาลัย 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๔๘ 



๔๙ 
 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๑.๑.๒ สงเสริมกิจกรรมทีส่ะทอน
เอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย 

(๔) โครงการพฒันากจิกรรมนสิิตทีบู่รณา
การพระพุทธศาสนากบัการเรียนการ
สอนและพันธกิจมหาวิทยาลัย 

  ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๑.๒.๑ สงเสริมใหทุกสวนงานใน
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นโดยพฒันาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพใหเขมแข็งจน
เปนวัฒนธรรมคุณภาพในการ
ทํางานถือเปนงานปกติเพื่อ
สามารถแขงขันกบัสถานศึกษาอื่น
ได 

(๕) โครงการเสริมสรางวฒันธรรม

คุณภาพในสวนงาน 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

(๖) โครงการประกวดสวนงานคุณภาพ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

(๗) โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู
กระบวนการปรับปรงุคุณภาพระหวาง
สวนงาน 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

 (๘) โครงการสรางความเขาใจเรื่อง 

Benchmarking  

 ๒๐๐,๐๐๐    

(๙) กิจกรรม Benchmarking ระหวาง

สวนงานภายใน 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

(๑๐) กิจกรรมสงเสริม Benchmarking 
ระหวางสวนงานภายนอก 

 ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๑.๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือใน

(๑๑) โครงการสํารวจ จัดเกบ็ขอมลู เพื่อ
เปนฐานในการประกันคุณภาพ 

๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ ๑๕๐,๐๐๐ 

๔๙ 



๕๐ 
 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
การสือ่สารภายในองคกรและ
ปฏิบัติงานใหมีประสทิธิภาพ 

(๑๒) โครงการพฒันาระบบฐานขอมลูที่
เกี่ยวของกบัการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๔๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ ๘๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๒๐๐,๐๐๐ 

๑.๒.๓ พัฒนาบุคลากรทุกระดบั
ดานคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใหมีศักยภาพ
สามารถแขงขันกบัสถานศึกษา
อื่นๆ ได 

(๑๓) โครงการพฒันาบุคลากรเกี่ยวกบั
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยใช
หลัก PDCA นําสูการปฏิบัติจริง 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

(๑๔) โครงการพฒันาผูบรหิารดานการ
บรหิารจัดการเชิงคุณภาพ 

 ๒๐๐,๐๐๐  ๒๐๐,๐๐๐  

(๑๕) โครงการพฒันามาตรฐานผูประเมิน
คุณภาพการศึกษา 

๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

 (๑๖) โครงการพฒันาบุคลากรสาย
สนับสนุนดานการสงเสริมการประกัน
คุณภาพ 

 ๑๕๐,๐๐๐  ๑๕๐,๐๐๐  

 (๑๗) โครงการพฒันาอาจารยเพื่อสราง
ความเขาใจตัวชี้วัด เกณฑการประกัน
คุณภาพการเขียน SAR 

  ๓๐๐,๐๐๐  ๓๐๐,๐๐๐ 

(๑๘) โครงการสรางความเขาใจในเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา (TQF) 

๓๐๐,๐๐๐     

(๑๙) โครงการสรางความเขาใจและ
สงเสริมทกัษะดานการประกันคุณภาพ
แกนิสิต 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

๕๐ 



๕๑ 
 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๒.๑.๑ พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพโดยใช
เครือขายและศรัทธาทีจ่ะให
หนวยงานและผูทรงคุณวุฒิเขามา
ชวย 

(๒๐) โครงการสงเสริมการจัดทําขอตกลง
ความรวมมือหรือเครือขายในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

(๒๑) โครงการสงเสริมใหสวนงานมี
ผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงานภายนอก ให
ความรู ใหคําปรึกษา ติดตามตรวจสอบ 

๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 

๒.๑.๒ ติดตามตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานดานคุณภาพการศึกษา
โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

(๒๒) โครงการตรวจเยี่ยมใหคําปรึกษา

ดานการประกันคุณภาพแกสวนงาน 

๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

(๒๓) โครงการสงเสริมเครือขายในการ
ติดตามตรวจเยี่ยมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหวางสวนงาน 

๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ 

๓.๑.๑ ส ง เสริมใหสวนงานจัด
การศึกษาพัฒนานิสิตใหเปนคนดี
และมีจิตสาธารณะโดยบูรณาการ
การเรียนการสอน การวิจัย กับ
การบริการวิชาการแกสังคมและ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

(๒๔) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

(๒๕) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการ
จัดการ เรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการ 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

(๒๖) โครงการ/กิจกรรมบูรณาการการ
จัดการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม 

๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 

(๒๗) โครงการประกวดผลงานการเรียน
การสอนเชิงบูรณาการดีเดนประจําป 

  ๕๐๐,๐๐๐  ๕๐๐,๐๐๐ 

๕๑ 
 



๕๒ 
 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
(๒๘) โครงการประกวดนวัตกรรมการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ 

   ๕๐๐,๐๐๐  

๓.๒.๑ สงเสริมสนบัสนุนใหทุก
หลักสูตร คณะ  วิทยาลัยและ
มหาวิทยาลัย  พัฒนาการบรหิาร
จัดการใหมีคุณภาพ 

(๒๙) โครงการพฒันาระบบการบรหิาร
จัดการของคณะและวิทยาลัย 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

(๓๐) โครงการใหความสนับสนุน
ทรัพยากรทีเ่อื้อตอการพฒันาระบบ
บรหิารจัดการหลกัสูตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

(๓๑) โครงการสรางความเขาใจเกี่ยวกับ
แนวทางการประเมินแผนปฏิบัติการ
ประจําปและผลลัพธจากการดําเนินการ
รวมทั้งแนวทางวิเคราะหเพือ่แกปญหา 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๓.๓.๑ สนบัสนุนและสงเสรมิ
หลักสูตรใหมีคุณภาพ และไดรบั
การรบัรองคุณภาพหลกัสูตรโดย 
สกอ. 

(๓๒) โครงการกํากับติดตามและพัฒนา
หลักสูตร 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

๔.๑.๑  นําระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาชวยในการขับเคลื่อน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหเปน
ที่ยอมรบัในระดับชาติโดย
เทียบเคียงกบัมหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ 

(๓๓) โครงการพัฒนาสวนงานสูความเปน 
Best Practice 
 

๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

(๓๔) กิจกรรม Benchmarking ระดับ
มหาวิทยาลัย 
 

  ๑๐๐,๐๐๐  ๑๐๐,๐๐๐ 

๕๒ 



๕๓ 
 

 
 
 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ประมาณการงบประมาณ 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 
๔.๑.๒ สรางระบบฐานขอมลูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาโดย
นําระบบสารสนเทศมาเปนหลกัใน
การพัฒนา 

(๓๕) โครงการเชื่อมโยงและใชประโยชน
จากฐานขอมูล 

 ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ ๒๐๐,๐๐๐ 

       

รวมงบประมาณแตละป ๔,๖๐๐,๐๐๐ ๕,๙๐๐,๐๐๐ ๖,๘๕๐,๐๐๐ ๖,๘๐๐,๐๐๐ ๗,๔๕๐,๐๐๐ 
รวมงบประมาณทั้งหมด ๓๑,๖๐๐,๐๐๐ 

 
 
 

๕๓ 



๕๔ 
 

 
 
 

๓.๙ การแปลงแผนสูการปฏิบัติ การติดตามและการประเมินผล 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยแปลงแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ

การศึกษาเปนแผนปฏิบัติการประจําปการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และคณะ วิทยาเขต 
วิทยาลัย แปลงแผนยุทธศาสตรไปสูแผนปฏิบัติการประจําปของสวนงานโดยผานการอนุมัติของคณะกรรมการ
ประจําสวนงาน 

เมื่อสิ้นปงบประมาณ สํานักงานประกันคุณภาพ ติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร  เปาหมาย  และ
ตัวชี้วัดที่กําหนดไวในแผน นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาและสภามหาวิทยาลัยเพื่อทบทวน
และปรับปรุงกลยุทธใหเหมาะสม 

เมื่อสิ้นสุดแผนยุทธศาสตร  มีการประเมินผลแผนยุทธศาสตรเพื่อนําไปสูการวางแผนยุทธศาสตร     
การประกันคุณภาพการศึกษาในระยะตอไป   

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๑ ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแผนยุทธศาสตรการ

ประกันคุณภาพการศึกษาแกผูมีสวนเกี่ยวของดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

มีนาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๒ ปรับแผนปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา
ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ  ๒ ๕ ๖ ๐  ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เมษายน ๒๕๖๐ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๓ ปรับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ของสวนงาน ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

เมษายน ๒๕๖๐ คณะ วิทยาเขต  
วิทยาลัย 

๔ รวบรวม สรุปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๐ นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๐ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๕ รวบรวม สรุปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนยทุธศาสตรประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๑ นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๑ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๖ รวบรวม สรุปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนยทุธศาสตรประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๒ นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๒ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๗ ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑ 

พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๘ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระยะครึ่งแผน 

พ.ศ.๒๕๖๒ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 



๕๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ กิจกรรม ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 
๙ เผยแผแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่มีการปรับปรุงตอผูมีสวนเกี่ยวของดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและ
สวนงาน 

พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๑๐ รวบรวม สรุปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๓ นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๓ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๑๑ รวบรวม สรุปและจัดทําเปนรายงานผลการ
ดําเนินงานแผนยุทธศาสตรประจําปงบประมาณ 
๒๕๖๔ นําเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ตุลาคม ๒๕๖๔ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๑๒ ประเมินผลแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔ ทั้งแผน 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 

๑๓ จัดทํารายงานผลการประเมินแผนฯ นําเสนอ
คณะกรรมการประกันคุณภาพ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สํานักงาน 
ประกันคุณภาพ 



๕๖ 
 

 
 
 

๓. ประเมินคุณภาพการศึกษา 

๒. ผลการดําเนินงาน ตดิตาม ตรวจสอบ  
คุณภาพการศึกษา เปนไปตามแผนที่ไดกําหนดไว 

๓. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร คณะ  วิทยาเขต วิทยาลัย 
และมหาวิทยาลยัเปนไปตามเกณฑกําหนด 

๔. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามายกระดับคุณภาพการศึกษา 

เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรบัรองคณุภาพการศกึษาทกุหลักสตูร 

๓.๑๐  ตารางแสดงความสอดคลองของแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะที่ ๑๒ กับแผนยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา    
 

แผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย
ระยะที่ ๑๒ 

  

 
 
 
 
 

แผน
ยุทธศาสตร
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

  
 
 

 
 

 
 

 
      

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   กลยุทธ 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ยุทธศาสตรที่ ๕  พัฒนาการบริหารจัดการองคกร 

การประกันคุณภาพการศกึษา คอื เครื่องมือพฒันามหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน 

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

๑. ควบคุมคุณภาพการศึกษา ๒. ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

๑.พัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ ๒.ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมาย ๓.ประเมินคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

๖. พัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพโดยใช
เครือขายและศรัทธาที่ จะให
หนวยงานและผูทรงคุณวุฒิเขา
มาชวย 
 ๗. ติดตามตรวจสอบผลการ
ดํ า เ นิ น ง า น ด า น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  ๘. สงเสริมใหสวนงานจัดการศึกษาพัฒนานิสิตใหเปนคนดีและมีจิต
สาธารณะโดยบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย กับการบริการวิชาการ
แกสังคมและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  ๙. สงเสริมสนับสนุนใหทุกหลักสูตร คณะ  วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย  
พัฒนาการบริหารจัดการใหมีคุณภาพ 
   ๑๐. สนับสนุนและสงเสริมหลักสูตรใหมีคุณภาพ และไดรับการรับรอง
คุณภาพหลักสูตรโดย สกอ. 
   ๑๑.  นําระบบประกันคุณภาพการศึกษามาชวยในการขับเคลื่อนคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย ให เปนที่ ยอมรับในระดับชาติ โดยเทียบเคีย งกับ
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
   ๑๒.สรางระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําระบบ
สารสนเทศมาเปนหลักในการพัฒนา  

  ๑.ศึกษา ยกรางและระดมความเห็นในการกําหนดตัวบงชี้ที่สะทอน
เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย  
  ๒.ส ง เสริมกิจกรรมที่ สะทอนเอกลักษณและอัตลักษณของ
มหาวิทยาลัย  
  ๓.สงเสริมใหทุกสวนงานในมหาวิทยาลัยใหความสําคัญดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยพัฒนาระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพใหเขมแข็งจนเปนวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางานถือ
เปนงานปกติเพื่อสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่นได  
  ๔.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการ
สื่อสารภายในองคกรและปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพ 
  ๕.พัฒนาบุคลากรทุกระดับดานคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เพื่อใหมีศักยภาพสามารถแขงขันกับสถานศึกษาอื่นๆ ได 

ยุทธศาสตร 

ปรัชญา 

๑. มีระบบควบคุมคุณภาพการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานที่มหาวทิยาลัยกําหนด 

๕๖ 



๕๗ 
 

 
 
 

๓.๑๑  แผนที่ยุทธศาสตรการประกันคุณภาพการศึกษา    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปนมหาวิทยาลัยที่ไดรบัรองคุณภาพการศึกษาทกุหลักสูตร 

การควบคุมคณุภาพ การตดิตามตรวจสอบคณุภาพ การประเมินคณุภาพ 

การประเมิน

คุณภาพ 

การติดตาม    

ตรวจสอบคุณภาพ 

การควบคุม

คุณภาพ 
เอกลักษณ     

อัตลักษณ

มหาวิทยาลยั 

แผนพัฒนา

คุณภาพ 
พัฒนาระบบ ฐานขอมูล 

พัฒนา

บุคลากร 

ตรวจสอบแผนพัฒนา

คุณภาพ 
สรางเครือขาย 

ติดตามตรวจสอบผลการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ผลการประเมิน

หลักสูตร 

ผลการประเมิน

มหาวิทยาลยั 

บริหารจัดการได

มีคุณภาพ 

พัฒนากิจกรรม

นิสิตและบูรณาการ 

ประเมินแผน       

กลยุทธ 

๕๗ 



๕๘ 
 

 
 
  

๕๘ 



๕๙ 
 

 
 
 

๓.๑๒ แผนที่นําทาง (Road map) การประกันคุณภาพตามแผนยุทธศาสตร 

 

๕๙ 



๖๐ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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๖๓ 
 
 

นวลักษณบณัฑิต 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

-------------------- 

 
๑.  M – Morality       มีปฏิปทานาเลื่อมใส (กรรมฐาน)  
๒.  A – Awareness    รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคม (วิชาสมัยใหม)  
๓.  H – Helpfulness   มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา (ปฏิบัตศาสนกจิ)  
๔.  A – Ability           มีความสามารถและทักษะดานภาษา  
๕.  C – Curiosity       ใฝรูใฝคิด (ตรรกะ/ปรัชญา)  
๖.  H -  Hospitality    รูจักเสียสละเพือ่สวนรวม (จิตอาสา/บําเพ็ญประโยชน)  
๗.  U – Universality   มีโลกทัศนที่กวางไกล (วิชาสมัยใหม)  
๘.  L – Leadership     มีความเปนผูนําดานจิตใจและปญญา (บัณฑิตอาสา)  
๙.  A – Aspiration      มีความเพียบพรอมดวยคุณธรรมและพรอมทีจ่ะพฒันาและใชนวัตกรรม 
  

  

 




