ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ฉบับปีการศึกษา 2557

สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำนำ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตระหนักถึงความสาคัญและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
จึ ง ได้ จั ด ท าระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น มา เพื่ อ ให้ เ ป็ น แนวทางในการด าเนิ น งาน
การประกันคุณภาพภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน และสนองต่อเจตนารมณ์แห่ ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และกฎกระทรวงฯ โดยยึดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติรวมถึงวิธีการประกัน
คุณภาพภายใน พ.ศ.2557 ตามประกาศของคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายใน ระดั บอุดมศึกษา
ในการจัดทาครั้งนี้
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบคุณทุกท่าน
ที่ให้ ความร่ ว มมือมีส่ ว นร่ว มทั้งผู้จั ดทาและคณะกรรมการวิพากษ์ คู่มือฉบับนี้ และหวังว่าระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา

สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มีนาคม พ.ศ.2558

1. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้น ผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี และมีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องประจาทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน มีการกาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้นามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา (สกอ.) เป็ น กรอบในการปฏิ บั ติ งานของมหาวิ ทยาลั ย และมอบหมายให้ คณะ หน่ วยงาน
สายสนับสนุน และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ดาเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในใต้วงจร
คุณภาพ PDCA
P = Plan หมายถึง เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมิน
ปีก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกปี
D = Do หมายถึง ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา คือเดือนที่ 1
ถึ ง เดื อ นที่ 12 ของปี ก ารศึ ก ษา เริ่ ม เดื อ นสิ ง หาคม-เดื อ นกรกฎาคม ปี ถั ด ไป (เฉพาะปี ก ารศึ ก ษา 2557
เก็บข้อมูลจานวน 14 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558)
C/S = Check/Study หมายถึง ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลั กสู ตร คณะ และสถาบัน
ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A = Action หมายถึง วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนาข้อเสนอแนะแลผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมิน คุณภาพภายในมาวางแผนปรั บ ปรุงการดาเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลั ย)
มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณ
กลางปีหรืองบประมาณพิเศษ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริ ห ารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนิน การอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่ อนาไปสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ โดยยึด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 และวิธีการประกันคุณภาพภายในตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดังนี้
1. กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยยึดหลักเสรีภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. กาหนดให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดาเนินการประกันคุณภาพขึ้น โดยให้มีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ตลอดจนประสานกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อให้ เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดให้หลัก สูตร คณะ และมหาวิทยาลัยดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็น ส่ว นหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง
ทุ ก ปี ก ารศึ ก ษา และต้ อ งจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง ผ่ า นระบบ CHE QA Online เสนอรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ต่อ สภามหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงาน

ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเปิ ด เผยต่ อ สาธารณชน โดยให้ ส อดคล้ อ งกั บ เจตนารมณ์ แ ละแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในที่กาหนดไว้ดังนี้
 มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
 มหาวิ ท ยาลั ย เก็ บ ข้ อ มู ล ระยะ 12 เดื อ นตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บ นระบบ
CHE QA Online และให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
 คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยัน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
 มหาวิ ท ยาลั ย น าผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ มาจั ด ท ารายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะ พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป
 ผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย น าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง (รวมทั้ ง ข้ อ เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน แผนปฏิบัติการประจาปี และ
แผนกลยุทธ์
 มหาวิท ยาลั ย จั ด ส่ ง รายงานประจ าปี ที่ เป็ น รายงานการประเมิ นคุ ณ ภาพภายใน
ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
4. คณะ และมหาวิทยาลัยต้องมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ
ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
 หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ
 คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์
 สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
 ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
 อุปกรณ์การศึกษา
 สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
 การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
 องค์ประกอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
5. หน่วยงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยต้องรับการติดตาม ตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี โดย สกอ. จะแจ้งผลให้มหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 ของกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

แผนภำพระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เริ่มต้น

กำรเตรียมกำร
1. เตรียมควำมพร้อมของบุคลำกร
- สร้ำงควำมตระหนัก
- พัฒนำควำมรูแ้ ละทักษะ
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบ
3. จัดตัง้ หน่วยงำนรองรับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ

กำรดำเนินกำร
1. วำงแผนกำรปฏิบัติงำน (P)
- กำหนดองค์ประกอบคุณภำพ และตัวบ่งชี้
- กำหนดเป้ำหมำยหรือมำตรฐำนกำรศึกษำ
- กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรดำเนินงำน
- กำหนดระยะเวลำ
- กำหนดงบประมำณและผู้รบั ผิดชอบ

2. ดำเนินกำรตำมแผน (D)
- ส่งเสริมสนับสนุน
- จัดทำเครื่องมือในกำรดำเนินงำน (คู่มือ)
- จัดสิง่ อำนวยควำมสะดวก สนับสนุน
ทรัพยำกร
- กำกับ ติดตำม ตรวจสอบ
- อบรม ให้ควำมรู้
- พัฒนำฐำนข้อมูลสำรสนเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วำงกรอบกำรประเมิน
- เก็บรวบรวมข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
- ตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนในรอบปี
กำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพ

4. นำผลกำรประเมินมำปรับปรุง (A)
- ปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
- ปรับปรุงแผน และกระบวนกำรดำเนินงำน
- วำงแผนในระยะต่อไป
- จัดทำข้อมูลสำรสนเทศ

กำรรำยงำน
จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเองหรือ
รำยงำนประจำปี
- รวบรวมผลกำรดำเนินงำนและ
ผลกำรประเมิน
- วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน
- เขียนรำยงำน

2. กลไกกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ น สมควรให้ ด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการการดาเนินงานดังนี้
2.1 สานั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ ด้ า น
การประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโนบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการสนับสนุน
งานด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อดาเนินนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.2.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำรกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ ระดับมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)
รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ
กรรมการ
คณบดีวิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อานวยการสานัก สถาบัน กอง
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กาหนดและทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา ให้คาปรึกษา แนะนาแนวทางการจัดการ
ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย แก้ปัญหาการดาเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ภายในแก่คณะกรรมการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. วางแผนการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
3. พิ จ ารณามาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ ค รอบคลุ ม องค์ ป ระกอบและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของส านั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีความสอดคล้อง
กับมาตรฐานองค์ป ระกอบและตัว บ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
5. ก ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบผลการด าเนิ น งานและคุ ณ ภาพของการจั ด การศึ ก ษาตาม
มาตรฐานองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6. สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขวิธีการและแนวทางในการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย
7. กาหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

8. ถ่า ยทอดนโยบายและแนวปฏิ บัติ ด้า นการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาลงสู่ ผู้ ป ฏิบั ติ ใ ห้
เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
9. กากับ ดูแล ดาเนินงานการประชุมของคณะกรรมการชุดที่ 2.2.2 ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
2.2.2 คณะกรรมกำรเครือข่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
มีหน้าที่ ประสานและติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระหว่าง
หน่วยงานและคณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์รายการหลักฐานและจัดทา
รายงานการประเมิ น ตนเองภายใต้ ตั ว บ่ ง ชี้ องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพที่ รับ ผิ ด ชอบของมหาวิ ท ยาลั ย รวมถึ ง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการนาแนวทางปฏิบัติงานไปสู่การดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมการ จานวน 4 ชุด ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรเครือข่ำยภำยใน ชุดที่ 1 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน
5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา)
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
กรรมการ
ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
กรรมการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งขี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (ผศ.สุกัญญา คานวนสกุณี)
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา กรรมการ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

2) คณะกรรมกำรเครือข่ำยภำยใน ชุดที่ 2 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และองค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์)
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีทุกคณะ วิทยาลัยที่รับผิดชอบงานวิจัย
กรรมการ
หัวหน้าสถานวิจัยทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
3) คณะกรรมกำรเครือข่ำยภำยใน ชุดที่ 3 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 4 การจัดทาแผนทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม)
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีทุกคณะ วิทยาลัยทีร่ บั ผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม กรรมการ
หัวหน้าสานักงานศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
4) คณะกรรมกำรเครือข่ำยภำยใน ชุดที่ 4 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้
ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผล
ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ ข้อที่ 2 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อ มูล ทางการเงิน ที่ป ระกอบไปด้ว ยต้น ทุน ต่อ หน่ว ยในแต่ล ะหลัก สูต ร สัด ส่ว นค่า ใช้จ่า ย เพื่อ
พัฒ นานัก ศึก ษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผ ลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และข้อที่ 3
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่ งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล)
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ

ผู้อานวยการทุกสถาบัน สานัก
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
บุคลากรกองนโยบายและแผน
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพ

กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการที่อธิบายอย่าง
ชัดเจน คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการ
บุคลากรสานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัว บ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์)
ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
คณบดี รองคณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ตัว บ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประกอบด้วย
รองอธิการบดี (อาจารย์ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
ผู้อานวยการสานัก สถาบัน
กรรมการ
ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการ
บุคลากรกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ตัว บ่งชี้ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริหารงานของคณะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประกอบด้วย
อธิการบดี
ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการทุกคน
กรรมการ
คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
กรรมการ
ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ขวัญใจ กิจชาลารัตน์)
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2.2.3 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย ประกอบด้วย
คณบดี
ประธานกรรมการ
รองคณบดีทุกคน
กรรมการ
ผู้ช่วยคณบดีทุกคน
กรรมการ
หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
กรรมการ
ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานประจาคณะ
กรรมการและเลขานุการ
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ก ากั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร บั ณ ฑิ ต นั ก ศึ ก ษา อาจารย์ หลั ก สู ต ร การเรี ย นการสอน
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2. กาหนดแนวทาง และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหลักสูตร
3. จัดทาแนวปฏิบัติการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ
4. นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับ
คณะ ผ่านระบบ CHE QA Online
5. ดาเนิน การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ จัดส่งรายงานผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย และสานักงาน
มาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษารั บ ทราบ เพื่ อ เสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย และ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
6. ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาผลการดาเนินงานดาเนิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดย
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

2.2.4 คณะกรรมกำรชุดที่ 4 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
ประกอบด้วย
หัวหน้าภาควิชา
ประธานกรรมการ
ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
กรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
กรรมการและเลขานุการ
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดแนวทาง และวางแผนการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร
2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดไว้
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปีการศึกษา และจัดส่งรายงาน
ผลการประเมินให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย รับทราบ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5. ปรั บ ปรุ งและพัฒ นาผลการดาเนินงานดาเนิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดย
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
2.3 จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการประสานงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้ช่วยอธิการบดี (อาจารย์ขวัญใจ กิจชาลารัตน์) ประธานกรรมการ
นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
กรรมการ
นางกัญชลี
หมูฝั้น
กรรมการ
นางสาวจุฬารัตน์
แสงอรุณ
กรรมการ
นางสาวพยอมรัก
กันติยะ
กรรมการและเลขานุการ
2.4 กาหนดโนบาย และแนวทางการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.5 จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพและเอกสารการจัดการความรู้ให้กับหน่วยงาน
2.6 จัดทารายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน
2.7 ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลตาม
คารับรองการปฏิบัติราชการ
2.8 ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานดาเนิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดทา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)

3. นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
นโยบำยที่ 1

กาหนดให้ห น่ว ยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าพัฒ นาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และให้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคล้องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรือกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2) มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผน
การประเมิน โดยนาผลการประเมินในปีที่ผ่านมาก่อนหน้ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน
และการดาเนินงาน พร้อมทั้งเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงาน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพในรอบปีการศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการ PDCA
3) มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อ
รองรับการติดตามตรวจสอบและทาการจัดส่งผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา
4) นาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนกลยุทธ์ และจัดทาโครงการพัฒ นา
เสนอใช้งบประมาณ ปีถัดไป
นโยบำยที่ 2

กาหนดให้หน่วยงานภายในที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต กากับ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการ
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน

แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) ทุกหลักสูตรให้ดาเนินการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ โดยพิจารณาองค์ประกอบที่สาคัญ ได้แก่ การกากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ให้เชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การ
ดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 เพื่อ
ประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

3) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพร่หลักสูตร
4) ทุกหลักสูตรต้องจัดส่งรายงานประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต รผ่ า นระบบ CHE QA Online ให้ กั บ คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย
รับทราบทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
5) คณะนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรมาจัดทา
รายงานการประเมินตนเองผ่านระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
นโยบำยที่ 3 กาหนดให้หน่วยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเท่า คณะ และเทียบเท่ากอง กากับ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
แนวทำงกำรดำเนินกำร
1) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหรือกาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
2) มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยเริ่มจากการวางแผน
การประเมิน โดยนาผลการประเมินปีที่ผ่านมา มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน และ
ดาเนินงานพร้อมทั้งเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงาน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพในรอบปีการศึกษา และนาผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุง
ตามผลการประเมิน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามกระบวนการ PDCA
3) มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การติดตามตรวจสอบภายใน 120 วันนับจากสิ้นสุดปีงบประมาณ
4) นาข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี แผนกลยุทธ์ และจัดทาโครงการพัฒนาเสนอใช้
งบประมาณปีถัดไป
นโยบำยที่ 4

สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานพัฒนาความร่วมมือและแนวทางเสริมสร้างเครือข่าย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน

เกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์การประเมินของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการ
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบแนวทาง
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วย
เกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ
1. กำรกำกับมำตรฐำน

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์กำรประเมินในแต่ระดับกำรศึกษำ
1. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณวุฒิระดับ
มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ปริญญาโทหรือ หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
เทียบเท่า หรือ วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
ดารงตาแหน่ง
วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน
ทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิขาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
หลักสูตร ป.ตรี
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ
หลักสูตร ป. โท
ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ
หลักสูตร ป.เอก
ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันจานวนอย่างน้อย 3 คน
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. อาจารย์ประจา 1. อาจารย์ประจา
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดารงตาแหน่ง หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ ทางวิชาการไม่
ต่ากว่า ผศ. ใน ต่ากว่า ผศ. ใน
สาขาวิชานั้น
สาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน และ สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ 2. มีประสบการณ์
ด้านการสอน
ด้านการสอน
และ
และ
3. มีประสบการณ์ 3. มีประสบการณ์
ในการทาวิจัยที่ ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษา
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา เพื่อรับปริญญา
5. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. เป็นอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ากว่า รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้
6. คุณสมบัติอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. เป็นอาจารย์ประจาหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. อาจารย์ประจาและผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันและ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจยั ที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
8. กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เฉพาะแผน ก
วารสารหรือ
เท่านั้น) ต้องเป็น สิ่งพิมพ์วิชาการ
รายงานสืบเนื่อง ที่มีกรรมการ
ฉบับเต็มในการ ภายนอกมาร่วม
ประชุมทางวิชาการ กลั่นกรอง (Peer
(Proceedings) review) ซึ่งอยู่ใน
หรือวารสารหรือ รูปแบบเอกสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งอยู่ในรูปแบบ
เอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้
9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษำ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยำนิพนธ์
วิทยำนิพนธ์
อาจารย์ 1 คน อาจารย์ 1 คน
ต่อนักศึกษา 5 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
กำรค้นคว้ำอิสระ
อาจารย์ 1 คน
ต่อนักศึกษา 15 คน
หากเป็นที่ปรึกษา
ทั้ง 2 ประเภทให้
เทียบสัดส่วน
นักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คน
เทียบเท่ากับ
นักศึกษาที่ค้นคว้า
อิสระ 3 คน

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัยอย่ำงต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อย่างน้อย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ปี
โดยนับรวมปีที่ประเมิน
11. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ต้องไม่เกิน 5 ปี
(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
หมายเหตุ
สาหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ปี
ประกาศใช้ในปีที่ 8)

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน

12. กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำร
ดำเนินงำนเพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและ
กำรเรียนกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดาเนินการทุกตัว
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.5 คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
3.5 คะแนน
(ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ปริญญำโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ปริญญำเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษำ
3.1 การรับนักศึกษา
3.5 คะแนน
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.5 คะแนน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.5 คะแนน
4. อำจำรย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3.5 คะแนน
4.2 คุณภาพอาจารย์
3.5 คะแนน
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3.5 คะแนน
5. หลักสูตร กำรเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.5 คะแนน
กำรสอน กำรประเมิน 5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.5 คะแนน
ผู้เรียน
5.3 การประเมินผู้เรียน
3.5 คะแนน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
ร้อยละ 80 ขึ้นไป
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
6.สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3.5 คะแนน

ระดับคณะ ประกอบด้วย ผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ
จานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ
1. กำรผลิตบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริ ห ารและพัฒ นางานวิ จั ย หรื อ
งานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
5 ข้อ
5 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ

ระดับสถำบัน ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร ระดั บคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการ
ในระดับสถาบัน จานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ
1. กำรผลิตบัณฑิต

2. กำรวิจัย

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
6 ข้อ
4 ข้อ
7 ข้อ
3.5 คะแนน
5 ข้อ

ระดั บ หน่ ว ยงำนสนั บ สนุ น ที่ มี ฐ ำนะเที ย บเท่ ำ คณะ และเที ย บเท่ ำ กอง ผลการด าเนิ น งานตามวงรอบ
ปีงบประมาณ จานวน 13 ตัวบ่งชี้ดังนี้
องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ
1. ด้านประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้

เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
5 ข้อ
1.2 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน ร้อยละ 75
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู้ นาของคณะกรรมการประจาหน่ว ยงานหรื อ
4 ข้อ
ผู้บริหารหน่วยงาน
2. ด้านคุณภาพ
2.1 ระดับ ความส าเร็จของการให้ บริการที่ส อดคล้ องกับ
3 ข้อ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3 คะแนน
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
5 ข้อ
3. ด้ า นประสิ ท ธิ ภ าพของ 3.1 การจัดการความรู้
3 ข้อ
การปฏิบัติงาน
3.2 การบริหารความเสี่ยง
4 ข้อ
3.3 การเงินและงบประมาณ
4 ข้อ
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
3 ข้อ
4. ด้านการพัฒนาหน่วยงาน 4.1 การพัฒ นาระบบฐานข้ อมู ล เพื่อการบริห ารจัด การ
3 ข้อ
ภายในหน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4 ข้อ
4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
4 ข้อ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย)

เกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก
ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
(SAR) เพื่อรองรั บการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายนอก ตามกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วยเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพ
1. ด้านคุณภาพศิษย์ / 1. ผู้เรียนเป็นคนดี
นักศึกษา
2. ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
3. ผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ์/เผยแพร่
4. ศิษย์เก่าทาประโยชน์ให้กับสถาบัน
2. ด้านคุณภาพ
5. อาจารย์มีความรู้ความสามารถ
อาจารย์ผู้สอน
6. อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ เผยแพร่
7. อาจารย์มีงานวิจัย งานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
8. อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์
3. ด้านการบริหารและ 9. การดาเนินงานของสภาสถาบัน กรรมการประจาคณะ
ธรรมาภิบาลของ
10. การดาเนินงานของอธิการบดี คณบดี
สถานศึกษา
11. การบริหารความเสี่ยง
12. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. ด้านความสัมพันธ์ 13. การให้บริการวิชาการที่ส่งผลต่อชุมชน สังคม
กับชุมชน / สังคม
14. การให้บริการวิชาการ วิชาชีพที่ส่งผลต่อสถาบัน
5. ด้านการทานุบารุง 15. การส่งเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม 16. การพัฒนาสุนทรียภาพ
6. ด้านอัตลักษณ์ /
17. อัตลักษณ์นิสิต นักศึกษา
เอกลักษณ์
18. เอกลักษณ์สถาบัน
19. มาตรการส่งเสริม (ภายในสถาบัน)
20. มาตรการส่งเสริม (ภายนอกสถาบัน)

เป้ำหมำยกำร
ดำเนินงำน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3.5 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน
3 คะแนน

4. วงจรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
เปรียบเทียบปีงบประมำณ กับปีกำรศึกษำ

ธ.ค.- ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
ปีงบประมำณ (ต.ค. – ก.ย.)

ปีงบประมำณถัดไป
ปีกำรศึกษำ (ส.ค. – ก.ค.)

กิจกรรมดำเนินกำร
ธ.ค.- ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
1. มหาวิ ท ยาลั ย วางแผนการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประจาปีการศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อน
ก.ค. – ส.ค.
เริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และแจกคู่มือการจัดทา
SAR (กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว บ่ งชี้ วิ ธี ก าร
และกาหนดการประเมินคุณภาพภายในประจาปี)
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้
ที่ ไ ด้ ป ระกาศใช้ บ นระบบ CHE QA Online
(มี ที ม งานให้ ค าปรึ ก ษาแก่ บุ ค ลากร และหรื อ
หน่วยงาน/คณะในการจัดเก็บข้อ มูลพร้อมทั้ ง
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินการตามความเหมาะสม)
3. หลักสูตรจัดทา SAR และเตรียมการประเมิน
ระดับหลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ระดับหลักสูตร
4. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
5. คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทา
SAR บนระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
และเตรียมการประเมินระดับคณะ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับคณะ

กิจกรรมดำเนินกำร
ธ.ค.- ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.
6. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ บนระบบ
CHE QA Online
7. มหาวิทยาลัยนาผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ มาจัดทา SAR บนระบบ CHE QA
Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบัน
และแต่งตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA
Online และนาผลการประเมินเสนอสภา
สถาบัน เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป
9. ผู้บริหารของสถาบันอุดมศึกษานาผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งข้อเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ดาเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติ
การประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป
หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปี
10. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน (ประกอบด้ ว ย SAR และ
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ
และระดับสถาบัน) ให้สานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาผ่ า นระบบ CHE QA Online
และหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด (ภายใน 120 วั น
นับจากสิ้นปีการศึกษา)

คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ :
รศ.ดร.ประพันธ์
ผศ.ดร.อรพินทร์
อาจารย์ ดร.ขวัญใจ

ธรรมไชย
ศิริบุญมา
กิจชาลารัตน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะทำงำน :
นางสาวพยอมรัก
นายพีราวัฒน์
นางกัญชลี
นางสาวจุฬารัตน์

กันติยะ
เมืองชื่น
หมูฝั้น
แสงอรุณ

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา

รวบรวมข้อมูล/เนื้อหำ/เรียบเรียง :
นางสาวพยอมรัก

กันติยะ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ :
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

สำนักงำนมำตรฐำนและประกันคุณภำพกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
ชั้น 6 อำคำรรำชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
202 ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ 0-5388-5985-7 โทรสำร 0-5388-5987
www.qa.cmru.ac.th E-mail : qacmru160@gmail.com

