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 คาํอธิบาย  MSUQA-Model
การพัฒนา ตดิตาม ประเมินและบรูณาการ 
ระบบการประกันคุณภาพกับงานประจําจาํ 

  
โดย ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพ โดย ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพ 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
ชี้แจงตอ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 49 ชี้แจงตอ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ป 49 

วันท่ี 24 มกราคม 2550 วันท่ี 24 มกราคม 2550 
  

  
 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  ได
ดําเนนิงานประกันคุณภายใน  ยึดตามแนวทางของวงจรคุณภาพ  PDCA  มาโดย
ตลอด  พอสรุปโดยสังเขป  MSUQA-Model  ไดดงันี้  

 มหาวิทยาลยัมหาสารคาม โดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ  ได
ดําเนนิงานประกันคุณภายใน  ยึดตามแนวทางของวงจรคุณภาพ  PDCA  มาโดย
ตลอด  พอสรุปโดยสังเขป  MSUQA-Model  ไดดงันี้  
  
PLANPLAN  (P) 
   
 1.  การดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลยัมหาสารคามใชวงรอบป
การศึกษา  คือ  ตั้งแตวันที่  1  มิถนุายน  ป(x)  ถึง  31  พฤษภาคม  ป(x+1)  เปน
กรอบ  ท้ังหนวยงานจดัการเรียนการสอน  และหนวยงานสนับสนุนการเรียนการสอน 
 2.  ศูนยพฒันาและประกันคุณภาพ  จะดําเนนิการจดัทํา  “(ราง)  แผนการ
ดําเนนิการประกันคุณภาพ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม  ปการศึกษา  x”  นําเขา
พิจารณาในคณะกรรมการ  3  ชุด  ตามลําดบั  คือ 
  2.1  คณะกรรมการประสานงานดําเนินงานประกันคุณภาพ  (ประชุม  2  
เดือนตอคร้ัง)  ซ่ึงคณะกรรมการชุดนีจ้ะมาจากผูปฏบิัตงิาน/รับผิดชอบงานประกนั
คุณภาพของคณะ  สถาบัน  สํานัก  ศูนย  โครงการ  ท้ังหมดในมหาวทิยาลัย 
  2.2  คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ  (ประชุม  1  เดือนตอ
คร้ัง)  ถือวาเปนกรรมการชุดเดียวกนักับ  “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  
ประกอบดวยรองอธิการบด ี คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน-สํานัก  ซ่ึงทําหนาที่ในการ
ใหคําแนะนาํในการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ และการดําเนินการตางๆ 
เพื่อการับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับอดุมศึกษา 
  2.3  คณะกรรมการอํานวยการประกนัคุณภาพ  (ประชุม  3  เดือน    
ตอครัง้)  กรรมการประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก,  อธิการบด,ี                   
รองอธิการบดีท่ีเก่ียวของ,  ตัวแทนคณบดีจากกลุมสาขาวิชาดานมนษุยศาสตร,  
วิทยาศาสตร,  วิทยาศาสตรสขุภาพ  ซ่ึงกรรมการชดุนีจ้ะเปนชดุสดุทายที่ใหความ
เห็นชอบแก  “แผนการดําเนนิการประกันคุณภาพ  มหาวทิยาลัยมหาสารคาม               
ปการศึกษา  x”   
 3.  นําแผนการดําเนนิงานไปจัดพิมพขนาดกระดาษโปสเตอรชนิดสี  และ
เผยแพรใหทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใหรับทราบ  และถือปฏบิตั ิ
 
 หมายเหต ุการกําหนดแผนการดําเนินงานนัน้คํานึงถึง วิสยัทัศน เปาประสงค
ท่ีกําหนดไวในแผนกลยทุธมหาวิทยาลยัมหาสารคาม (พ.ศ. 2548-2557) 
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DO  (D) 
  
 1.  กิจกรรมการดําเนนิงานประกันคณุภาพยึดตามแผนฯทีกํ่าหนดไว  และ   
ยึดหลักการของการมีสวนรวมทางความคิด  โดยผานการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการทั้ง  3  ชุด  (2.1-2.3) 
 
 2.  กิจกรรมที่ดําเนนิการอยางตอเนื่องจนถึงปจจบุันของทุกปการศึกษา  คือ 

2.1  จุลสารการประกันคุณภาพ  เปนเอกสารที่จัดทําขึน้เพื่อเผยแพร
ขาวสารความเคลื่อนไหวของการดาํเนินงานประกันคุณภาพ  ท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  จดัทํา  2  เดือนตอฉบับ 

  2.2  คูมือการประกันคณุภาพภายใน  2  ฉบบั  สําหรบั 
      -  หนวยงานจดัการเรียนการสอน  (คณะฯ,วิทยาลัยฯ)  เนื้อหา
ประกอบดวยมาตรฐาน  ตัวบงชี้  ของ  สมศ.,  สกอ.  และของมหาวิทยาลยั      
โดยคํานึงถงึเอกลักษณ  บรบิทของสถาบนั  สําหรับเกณฑการประเมินจะเนน
กระบวนการเปนสําคญั  ดวยความเชื่อตั้งแตตนที่วา  “เม่ือกระบวนการดําเนนิงาน    
ท่ีดีแลว...ผลที่ออกมายอมดตีามไปดวย” 
      -  หนวยงานสนบัสนนุการเรียนการสอน  เนือ่งจากหนวยงาน
เหลานี้มีภารกิจ  หนาที ่ จดุเนนที่แตกตางกัน  เชน  การวจิัย  การบรกิารวิชาการ  
การบริหาร  การหารายได  ดงันั้นมาตรฐานและตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในคูมือการประกัน
คุณภาพภาพใน  จงึกําหนดเปนกลางๆ  โดยใหหนวยงานสนับสนุนฯสามารถเลอืก  
ตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ  และสามารถกําหนดตัวบงชี้ขึ้นเองได  โดยเกณฑการประเมินนั้น
ในแตละปการศึกษาจะใชรูปแบบเดียวกนัทุกประเภทของหนวยงาน 
  หมายเหต ุ: โรงเรยีนสาธิตมัธยม  และโรงเรยีนสาธิตประถม  
มาตรฐาน  ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน  ยดึตามกรอบของ  สมศ. 
 
  2.3  การประชุม  อบรมและสัมมนา  หลักสตูรตางๆ มดีังนี ้
      การอบรมความรูพื้นฐานเรื่อง  “การประกันคุณภาพ”  ซึ่งจะจดัอยาง
นอยภาคเรยีนละ  1  คร้ัง  กลุมเปาหมาย  คือ  บคุลากร  อาจารยใหม  ท้ังหมดของ
มหาวิทยาลยั  โดยยดึแนวนโยบายที่วา  “ทุกคนในมหาวิทยาลยัมหาสารคามตอง
ผานหลักสตูรนี้  ไมเวนแมแตคนเดียว” 
      การอบรมเชิงปฏิบตักิารหลักสูตร  “การเขียนรายงานการตรวจสอบ
ตนเอง  SSR  และการเขียนรายงานการประเมนิตนเอง  SAR” จัดอยางนอยปละ  1  
คร้ัง  กลุมเปาหมายคือ  ผูรับผดิชอบงานประกันคุณภาพของทุกหนวยงาน 
      การอบรมเชิงปฏิบตักิารหลักสูตร  “ผูประเมินคุณภาพภายใน
ระดับอดุมศกึษา”  จดัอยางนอยปละ  1  คร้ัง  โดยใชหลักสูตรของ
ทบวงมหาวทิยาลัย  (สกอ.)  มาปรบัใหเหมาะสม 
  2.3  การเยีย่มเยือนงานประกันคณุภาพของหนวยงานเปนการ
ดําเนนิงานออกเยี่ยมแบบเชงิรุกหนวยงานตางๆ  (ใชเวลาประมาณ  2  ชั่วโมงตอ
หนวยงาน)  เพื่อพบปะ  พดูคยุ  รบัทราบปญหา  อุปสรรคและแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหวางบุคลากรของศนูยฯ  และหนวยงานตางๆ 
   
  2.5  การจดัประชุมเร่ืองการจัดการความรู  (KM)  เปนกิจกรรมการ
ดําเนนิงานที่สําคญัท่ีชวยขับเคลื่อนการประกนัคุณภาพ  โดยศนูยพฒันาและประกัน
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คุณภาพยดึแนวทางทํางานแบบภาคีการมีสวนรวมกับหลายหนวยงาน,  กลุมคน  
เชน  อนุกรรมการจัดการความรู  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม,  ฝายวชิาการ,              
กองกิจการนิสิต  เปนตน 
 
CHECK  (C) 
 
 1.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  (IQA)  โดยเชิญคณะกรรมการ
ผูประเมินทีผ่านการอบรมหลักสตูรของมหาวิทยาลยัเขามาชวย  จํานวน  3  ทาน  
ทําการประเมินคณุภาพ  ปการศึกษาละ  1  คร้ัง 
     หลังจากที่หนวยงานไดรับผลการตรวจสอบ/ประเมินแลว  นําผลไป
พิจารณาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ  (Improvement  Plan)  และจัดสงศนูยพัฒนา
และประกันคุณภาพเพือ่การติดตามการพัฒนาตอไป 
 2.  การประเมินคณุภาพภายนอก  (EQA)  ดําเนินการอยางนอย  1  คร้ังใน
ทุกๆ  5  ป  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   
     -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่  1  
เม่ือวันที่  21-25  เมษายน  2546 

    -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  รับการประเมินคณุภาพภายนอกรอบที่  2  
เม่ือวันที่  26-28  กันยายน  2549 

    โดยในการประเมินคณุภาพภายนอก  รอบที่  2  ศูนยพัฒนาและประกัน
คุณภาพไดนําผลการประเมินเสนอตอคณะกรรมการทั้ง  3  ชุด  (2.1-2.3)  
ตามลําดบั 

3.  รวบรวม  สรุป  ผลการประเมินการสอนของอาจารยโดยนิสติผานระบบ  
online  และจัดสงใหแกคณบดฯีทกุคณะรับทราบ 

 
ACT  (A) 
 
 1.  หนวยงานปรับปรุง  พัฒนาคุณภาพตามแผนพัฒนาฯที่ไดจดัทําขึ้นจากผล
การประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  โดยศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพเปน
หนวยงานที่ติดตามผลการดําเนนิงาน  และนําผลเสนอตอกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยัอยางตอเนื่อง 
 2.  จัดทําสรุปผลการดาํเนินงานประกันคุณภาพ  ทุกปการศึกษา  เสนอตอ  
ตนสงักัด  คือ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (สกอ.) 
 
 

ศูนยพัฒนาและประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 

 


