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 (Draft) System and Mechanism of Internal Quality Assurance (IQA) of Program Level 

 
 Procedure Responsible 

Persons/Related 
Persons 

Examples of Related 
Documents 

Performance Time Frame 

1.   Appoint IQA 
responsible persons of 
the program. 

Administrative 
Committee of the 
Program 

- Order for 
Appointment of the 
IQA Responsible 
Persons of the 
Program  
or 

- Meeting Minute(s) of 
the Administrative 
Committee of the 
Program, etc. 

- The Administrative 
Committee of the 
Program appoints the 
IQA responsible persons 
of the program to work 
on each component of 
the IQA of program 
level. 

June – 
September 
2018 

2.   The Administrative 
Committee of the 
Program determines 
the targets of each IQA 
indicator in both 
quantity and quality 
with the Dean’s 
approval. 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Dean 

- The Form of 
Determination of 
IQA Indicators in 
Program Level, 
Payap University 

- The Administrative 
Committee of the 
Program has the 
meeting(s) and has clear 
motions in each 
meeting. 

September – 
October 
2018 

3.   The program takes the 
results of IQA and 
suggestions from the 
Assessment 
Committee/the 
Administrative 
Committee of the 
Faculty/College of the 
past academic year to 
set up the plan of IQA 
of the program level 
(QA01). 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- The Form of Plan for 
Education Quality in 
Program Level 

- The Administrative 
Committee of the 
Program and 
Responsible persons of 
each indicator have the 
meeting(s) and set up 
the plan for education 
quality in program level. 

- Submit QA01 to the 
Office of Plan and 
Education Quality 
Development. 

September – 
October 
2018 
 
 
 
 
 
Within 
October 28th, 
2018 

4.   Work on the IQA 
report/TQF7, 1st Round 
(Plan: P). 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program 

- System and 
Mechanism/Perform
ance Plan of 7 

- The Administrative 
Committee of the 
Program and 
Responsible persons of 
each indicator have the 
meeting(s) and write up 

October – 
November 
2018 
 
 



 Procedure Responsible 
Persons/Related 

Persons 

Examples of Related 
Documents 

Performance Time Frame 

indicators, i.e. 3.1, 
3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 
6.1 

the IQA Report/TQF7 in 
any parts which can be 
done. 

- Explain the system and 
mechanism/performance 
plan of 7 qualitative 
indicators: 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1. 

5.   Work on the IQA 
report/TQF7, 2nd 
Round (Do: D). 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program 

- Follow up and examine 
the performance results 
in accordance with the 
system and 
mechanism/performance 
plan of each indicator. 

- Add other qualitative 
data which have been 
performed. 

November 
2018 – 
January 2019 
 
 

6.   Work on the IQA 
report/TQF7, 3rd Round 
(Check: C). 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program 

- Examine the 
performance results of 
all indicators to 
correspond to the 
targets specified in the 
plan, analyze the 
problems/obstacles and 
set up the solutions to 
solve such 
problems/obstacles. 

February  – 
April 2019 
 
 

7.   Work on the IQA 
report/TQF7, 4th Round 
(Act: A). 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program 

- Consider the results of 
performance based on 
the solutions which were 
set up in the step of 
“Check”. 

- Check the IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program before the 
submission to the Office 
of Plan and Education 
Quality Development.  

May 2019 
 
 



 Procedure Responsible 
Persons/Related 

Persons 

Examples of Related 
Documents 

Performance Time Frame 

8.   Receive internal 
quality assessment 
(IQA).  

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- Committee of IQA 
in the Program 
Level 

- The Office of Plan 
and Education 
Quality 
Development  

- IQA Report 
Form/TQF7 of the 
Program 

- TQF2 
- Evidence 

- Prepare the venue and 
related faculty 
members, staff, and 
students.  

- Have cooperation with 
the Office of Plan and 
Education Quality 
Development. 

June – 
July 2019 
 
 

9.   Summarize the IQA 
results of all programs 
and present them to 
the faculty/college 
committee or the 
Administrative 
Committee of the 
faculty/college for 
consideration and 
receiving suggestions. 

- Administrative 
Committee of the 
Program 

- Responsible 
persons of each 
indicator 

- Faculty/College 
Committee or 
Administrative 
Committee of the 
Faculty/College 

- Results of IQA in the 
Program Level 

- The Faculty/College 
Committee or the 
Administrative 
Committee of the 
Faculty/College have the 
meeting, consider the 
IQA results of the 
programs, and give 
suggestions. 

August – 
September 
2019 
 
 

 
“System” refers to the procedure/steps of performance which is clearly specified in the IQA report. 
“Mechanism” refers to ways/tasks/activities to maintain the driving force of the system.    
Documents and forms can be downloaded from the website: http://qao.payap.ac.th  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://qao.payap.ac.th/


 (ร่าง) ระบบและกลไกในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร  
 

 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผู้ด าเนินงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

1.   ก ำหนด/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในกำรด ำเนินงำนประกัน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของหลักสูตร 
 

คณะกรรมกำรบรหิำร
หลักสตูร 
 

- ค ำสั่งแต่งตั้ง หรือ 
- รำยงำนกำรประชุม

กรรมกำรบริหำรหลักสตูร 
ฯลฯ 
 

- กรรมกำรบริหำรหลักสตูร
มอบหมำยหน้ำที่ในกำร
ด ำเนินงำนตำม
องค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพระดับหลักสูตร 

มิถุนำยน - 
กันยำยน 2561 
 

2.   คณะกรรมกำรบรหิำร
หลักสตูรก ำหนดเป้ำหมำย
ตัวบ่งช้ีกำรประกันคณุภำพ
ทั้งเชิงปริมำณและเชิง
คุณภำพ ผ่ำนควำมเห็นชอบ
จำกคณบด ี

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- คณบด ี
 

- แบบฟอร์มกำรก ำหนด
เป้ำหมำยตัวบ่งช้ีกำร
ประกันคณุภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสตูร 
มหำวิทยำลยัพำยัพ 

 

- จัดประชุมเพื่อพิจำรณำ
ร่วมกันและมีมติชัดเจน 
 

กันยำยน - 
ตุลำคม 2561 
 

3.   น ำผลประเมินคุณภำพภำยใน
และข้อเสนอแนะของผู้
ประเมินและคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ/คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิชำของปี
กำรศึกษำที่ผ่ำนมำ มำจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ระดับหลักสูตร (QA01) 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

 

- แบบฟอร์มแผนพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำระดับ
หลักสตูร 
 

- ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำ
แผนพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำระดับหลักสตูร 

- ส่ง QA01 ให้ส ำนักแผน
และกำรพัฒนำฯ 
 

กันยำยน - 
ตุลำคม 2561 
 

 
ภำยใน 28 
ตุลำคม 2561 
 

4.   จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร (TQF7) 
ครั้งท่ี 1 (Plan: P) 
 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 
 

- แบบฟอร์มรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) 

- ระบบและกลไก/แผน
ด ำเนินงำนของตัวบ่งช้ีเชิง
คุณภำพ 7 ตัวบ่งช้ี ได้แก่ 
3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 
5.3, 6.1 

- ประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ำ
รำยงำนโดยเขียนข้อมลูใน
ส่วนท่ีด ำเนินกำรได ้

- อธิบำยระบบและกลไก/
แผนด ำเนินงำนของตัว
บ่งช้ีเชิงคุณภำพ 7 ตัว
บ่งช้ี ได้แก่ 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3, 6.1 

ตุลำคม - 
พฤศจิกำยน 
2561 
 

5.   จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร (TQF7) 
ครั้งท่ี 2 (Do: D) 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

- แบบฟอร์มรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) 

- ก ำกับติดตำม พิจำรณำ
ผลกำรด ำเนินงำนตำม
ระบบและกลไก/แผน
ด ำเนินงำนของตัวบ่งช้ีทุก
ตัวบ่งช้ี 

- เพิ่มเตมิข้อมูลเชิงปรมิำณ
อื่น ๆ ท่ีได้ด ำเนินกำร 

พฤศจิกำยน 
2561 - 
มกรำคม 2562 
 



 ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

ผู้ด าเนินงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง 

ตัวอย่างเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

วิธีด าเนินงาน 
 

ระยะเวลา 
 

6.   จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร (TQF7) 
ครั้งท่ี 3 (Check: C) 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

- แบบฟอร์มรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) 

- ตรวจสอบผลกำร
ด ำเนินงำนของทุกตัวบ่งช้ี
กับเป้ำหมำยของที่
ก ำหนดไว้ วิเครำะห์
ปัญหำ อุปสรรค และวำง
แนวทำงแก้ไข 

กุมภำพันธ ์- 
เมษำยน 2562 
 

7.   จัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง/รำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรหลักสูตร (TQF7) 
ครั้งท่ี 4 (Act: A) 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

- แบบฟอร์มรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) 

- พิจำรณำผลกำร
ด ำเนินงำนตำมแนว
ทำงแก้ไขท่ีก ำหนดใน
ขั้นตอน (Check) 

- พิจำรณำรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำน
ผลกำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) ก่อน
จัดส่งส ำนักแผนและกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

พฤษภำคม 
2562 
 

8.   รับกำรตรวจประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

- กรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในระดับ
หลักสตูร 

- ส ำนักแผนและกำร
พัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำ 

- แบบฟอร์มรำยงำนกำร
ประเมินตนเอง/รำยงำนผล
กำรด ำเนินกำรของ
หลักสตูร (TQF7) 

- มคอ. 2 
- หลักฐำนอ้ำงอิง 

- จัดเตรียมสถำนท่ี 
บุคลำกร นักศึกษำ ท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ประสำนงำนร่วมกับส ำนัก
แผนฯ 

มิถุนำยน - 
กรกฎำคม 
2562 
 

9.   สรุปผลกำรประเมินคณุภำพ
ภำยในของทุกหลักสูตร 
น ำเสนอคณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ/คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิชำเพื่อ
พิจำรณำให้ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมกำร
บริหำรหลักสตูร 

- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งช้ี 

- คณะกรรมกำร
ประจ ำคณะ/
คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิชำ 

- รำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยใน ระดับ
หลักสตูร 

- คณะกรรมกำรประจ ำ
คณะ/คณะกรรมกำร
บริหำรคณะวิชำประชุม
พิจำรณำผลกำรประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ 

สิงหำคม - 
กันยำยน 2562 
 

 
ระบบ หมำยถึง ข้ันตอนกำรปฏิบตัิงำนท่ีมีกำรก ำหนดอย่ำงชัดเจน 
กลไก หมำยถึง สิ่งท่ีท ำให้ระบบมกีำรขับเคลื่อนด ำเนินอยูไ่ด้ 
เอกสำรแบบฟอร์ม download ได้ที่เว็บไซต์ http://qao.payap.ac.th  
 

http://qao.payap.ac.th/

