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1. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในปี 2551 กาหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้น ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และมีการดาเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่องประจาทุกปีการศึกษา นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2545 จนถึงปัจจุบัน มีการกาหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยได้นามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา (สกอ.) เป็ นกรอบในการปฏิ 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 ารการศึกษาปกติที่ต้องดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่กระบวนการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ โดยยึด หลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา
พ.ศ.2557 และวิธีการประกันคุณภาพภายในตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดังนี้
1. กาหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยยึดหลักเสรีภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เลือกใช้ระบบประกันคุณภาพภายในตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2. กาหนดให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดาเนินการประกันคุณภาพขึ้น โดยให้มีหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดให้หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่ อง
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
 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส่ ง รายงานประจ าปีที่ เ ป็ นรายงานการประเมิ 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 หน่วยงำนรองรับ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

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
จัดทำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเองหรือรำยงำนประจำปี
- รวบรวมผล
กำรดำเนินงำน
และผลกำรประเมิน
- วิเครำะห์ตำมมำตรฐำน
- เขียนรำยงำน

2. กลไกกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชีย งใหม่ ไ ด้ พิ จ ารณาเห็ นสมควรให้ ด าเนิ น งานตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติงาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเป็นแนวทางในการการดาเนินงานดังนี้
2.1 สานั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป็ น หน่ ว ยงานที่ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโนบายของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการสนับสนุน
งานด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.2 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อดาเนินนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.2.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำรกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพ ระดับมหำวิทยำลัย
ประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีทุกคน
รองประธานกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
4. คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. ผู้อานวยการทุกสถาบัน สานัก สานักงาน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
8. บุคลากรสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยเลขานุการ
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
2. ถ่ายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลงสู่ผู้ปฏิบัติ
ให้เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
3. พิ จ ารณามาตรฐานและตั ว บ่ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ให้ ครอบคลุ มองค์ ป ระกอบ และตัว บ่งชี้การประกั นคุ ณภาพการศึก ษาของส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) และครอบคลุ มมาตรฐานของส านั กงานรั บรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. ก ากั บ ติ ด ตาม ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน าแนวทางการจั ด การระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยให้บรรลุพันธกิจ เป้าประสงค์ และมีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง
5. ก ากั บ ติ ด ตาม การด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน

2.2.2 คณะกรรมกำรดำเนินงำนขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. รองผู้อานวยการทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสานัก สถาบัน
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนหรือผู้แทน
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคลหรือผู้แทน
กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผู้แทน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
8. บุคลากรสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. ขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้บรรลุตามนโยบาย
2. พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ให้ มี
ความสอดคล้องกับมาตรฐานองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. กากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดาเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกาหนด
4. สนับสนุนให้ข้อเสนอแนะ คาแนะนาแก่คณะ สานัก กอง และภาควิชา ในการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
5. กาหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานให้เกิดความเข้าใจ
มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
7. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดทา
แผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)

2.2.3 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ วิทยำลัย ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณบดี
รองคณบดีทุกคน
ผู้ช่วยคณบดีทุกคน
หัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา
ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร
หัวหน้าสานักงานประจาคณะ วิทยาลัย
บุคลากรผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย แนวทาง และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหลักสูตร
2. จัดทาแนวปฏิบัติการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ
3. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลตาม
คารับรอง การปฏิบัติราชการ จัดส่งรายงานผลการประเมินให้มหาวิทยาลัย และสานักงาน
มาตรฐานและประกัน คุณภาพการศึกษารับทราบ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลั ยและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
4. กากับ ติดตาม มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
5. นาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มาเป็นส่วนหนึ่งในการจั ดทา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ผ่านระบบ CHE QA Online
6. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงาน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดทา
แผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)
2.2.4 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย
1. หัวหน้าภาควิชา /รองคณบดี (เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย)
ประธานกรรมการ
2. ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตร
กรรมการ
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
กรรมการ
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
กรรมการ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหนึ่ง
กรรมการและเลขานุการ

ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย แนวทาง และวางแผนการดาเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
2. บริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดไว้
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผ่านระบบ CHE QA Online
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปีการศึกษา และจัดส่ง
รายงานผลการประเมินให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยและ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานดาเนิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
โดยการจัดทาแผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)
2.2.5 คณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหน่วยงำนสนับสนุน ประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย) ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการทุกสานัก สถาบัน
กรรมการ
3. รองผู้อานวยการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสานัก สถาบัน
กรรมการ
4. หัวหน้าสานักงานทุกสานัก สถาบัน
กรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
6. บุคลากรสานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
1. กาหนดนโยบาย แนวทาง และวางแผนการดาเนินงานตามระบบการประกันคุ ณภาพ
การศึกษา ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
2. กาหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ระดับหน่วยงานสนับสนุน
4. ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน เมื่อสิ้นสุด
ปีงบประมาณ และจัดส่งรายงานผลการประเมินให้กับมหาวิทยาลัยรับทราบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดาเนินงานดาเนิน ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยการ
จัดทาแผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)

2.2.6 คณะกรรมกำรรับผิดชอบตัวบ่งชี้คุณภำพ ระดับสถำบัน
มีหน้าที่ ประสานและติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่าง
หน่วยงานภายในและคณะ เพื่อให้ได้มาซึ่งเอกสาร ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนวิเคราะห์รายการหลักฐานและ
จัดทารายงานการประเมินตนเองภายใต้ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ ผลักดันให้ทุกหน่วยงานมีการนาแนวทางปฏิบัติงานไปสู่การดาเนินงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ประกอบด้วยคณะกรรมการ จานวน 4 ชุด ดังต่อไปนี้
1) คณะกรรมกำรชุดที่ 1 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย)
ประธานกรรมการ
2. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
4. ผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
5. รองผู้อานวยการสานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
6. หัวหน้าภาควิชา ทุกภาควิชา
กรรมการ
7. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ทุกคน
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวรักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวนิตยา
ตาธิยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์ ดวงแก้ว
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาที่
ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรินญา ม่วงดิบ
ผู้ช่วยเลขานุการ
5. นายสยมภู
อะโน
ผู้ช่วยเลขานุการ
6. นายคมสันต์
บังคมเนตร
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
2) คณะกรรมกำรชุดที่ 2 รับผิดชอบองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ และตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
3. รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
4. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
6. หัวหน้าสถานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
7. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางณัฐญาย์
บันเทา
ผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
3) คณะกรรมกำรชุดที่ 3 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 4 การจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การจัดทาแผนทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์) ประธานกรรมการ
2. ผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
3. รองผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
4. รองคณบดีรับผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม ทุกคณะ วิทยาลัย กรรมการ
5. หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววราภรณ์ โยธาราษฎร์
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวจุฬารัตน์ แสงอรุณ
ผู้ช่วยเลขานุการ

4) คณะกรรมกำรชุดที่ 4 รับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 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 ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และข้อที่ 3
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ ยง
ลดลงจากเดิม คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
4. ผู้อานวยการ ทุกสถาบัน สานัก ที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
กรรมการ
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน ทุกคณะ วิทยาลัย กรรมการ
6. ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววิลาวัลย์ หน่อคาศักดิ์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นางศุกร์พิรา
ทาอินต๊ะ
ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน 10 ประการที่อธิบายอย่าง
ชัดเจน คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
4. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปราณิศา จันทร์มา
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 5 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมี
การดาเนินการจัดการความรู้ตามระบบ คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
4. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
5. ผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. ผู้อานวยการสถาบัน สานัก ศูนย์ และกองทุกคน
กรรมการ
7. ผู้อานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
กรรมการ
8. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
9. ผู้อานวยการสานักหอสมุด
ผู้ช่วยเลขานุการ
10.ผู้อานวยการสานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 6 การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประกอบด้วย
1. รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข)
ประธานกรรมการ
2. คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผู้อานวยการ ทุกสถาบัน สานัก
กรรมการ
4. รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหารทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิภารินทร์ จอมศรีประเสริฐ
ผู้ช่วยเลขานุการ
7. นางสาวนันท์นภัส ศรีไชยวงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
8. นายพีราวัฒน์
เมืองชื่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 7 การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบัน
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกาหนด ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริหารงานของคณะ และตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกอบด้วย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประกอบด้วย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ

4. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคณะ วิทยาลัย
6. รองผู้อานวยการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสถาบัน สานัก
7. หัวหน้าภาควิชา ทุกภาควิชา
8. ประธานอาจารย์ประจาหลักสูตร ทุกหลักสูตร
9. ผู้อานวยการสานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
10. นางสาวสุชาภัสร์ กันติยะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

3. นโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
นโยบำยที่ 1

กาหนดให้หน่วยงานระดับคณะหรือเทียบเท่าพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
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 เพื่อรองรับ
การติดตามตรวจสอบและทาการจัดส่งผ่านระบบ 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 ตลอดระยะเวลาที่มี การจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
2) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ให้ เ ชื่ อ มโยงกั บ ตั ว บ่ งชี้
การดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
เพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
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 กากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ก าหนด ทั้ ง หมด 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

4. กรอบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
1. การกากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร - ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2548
ที่กาหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ - ผลการประเมินคุณพภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่วนได้ส่วนเสีย)
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจยั - ผลบัณพิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของผู้สาเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษา
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
- อัตราการสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนา
- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผู้เรียน

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

-

5.2 การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

-

5.3 การประเมินผู้เรียน

-

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

อธิบำยกระบวนกำรหรือแสดงผลกำรดำเนินงำน
ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อัตราคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
การพิจารณาอนุมัตหิ ัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
การพิจารณากาหนดผูส้ อน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ
มคอ. 4
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การกากับกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
การบูรณาการพันธกิจต่าง ๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระและการตีพมิ พ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

5. เกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมิน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ
1. กำรกำกับมำตรฐำน

ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์กำรประเมินในแต่ระดับกำรศึกษำ
1. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจาเกินกว่า 1
หลักสูตรไม่ได้ และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ปริ ญ ญาโทหรื อ หลักสูตร หรืออาจารย์ที่ปรึกษา
เที ย บเท่ า หรื อ วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอบ
ด า ร ง ต า แ ห น่ ง วิทยานิพนธ์ หรืออาจารย์ผู้สอน
ทางวิชาการ
ไม่น้อยกว่า ผศ.
ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิขาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
หลักสูตร ป.ตรี
ผ่านเกณฑ์ 3 ข้อ
หลักสูตร ป. โท
ผ่านเกณฑ์ 11 ข้อ
หลักสูตร ป.เอก
ผ่านเกณฑ์ 1
1 ข้อ

องค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพ

ตัวบ่งชี้
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 และ ด้านการสอน 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
2. บัณฑิต

3. นักศึกษำ

4. อำจำรย์

5. หลักสูตร กำรเรียน

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดาเนินการทุกตัว
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.51 คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
(ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ร้อยละ 50
ทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ปริญญำโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ร้อยละ 50
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ปริญญำเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ร้อยละ 80
3.1 การรับนักศึกษา
3.51 คะแนน
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.51 คะแนน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.51 คะแนน
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3.51 คะแนน
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีวุฒิ ป.เอก
ร้อยละ 50
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ง
ร้อยละ 50
ทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 50
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร ป.เอก
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อัตราส่วน 1.80
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราส่วน 2.50
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตราส่วน 0.20
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
3.51 คะแนน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.51 คะแนน
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.51 คะแนน

องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
กำรประกันคุณภำพ
กำรสอน กำรประเมิน 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
3.51 คะแนน
ร้อยละ 80
3.51 คะแนน

หมำยเหตุ เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใช้เกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องใหม่
เกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใหม่ฉบับที่ประกาศใช้ล่าสุด

6. เกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์การประเมิน
ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบด้วยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
ระดับหลักสูตร
เกณฑ์กำรประเมิน
1. กำรกำกับมำตรฐำน

คุณลักษณะหลักสูตร
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
เกณฑ์กำรประเมินระดับปริญญำตรี
1. จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- ไม่น้อยกว่า 5 คน
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ระดับปริญญำโทและเอก
- ไม่น้อยกว่า 3 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศยีบัตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
- ไม่น้อยกว่า 5 คน และ
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
- ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
ประเภทวิชำกำร
ประเภทวิชำชีพ/ปฏิบัติกำร
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
เทียบเท่า หรือดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า ผศ.

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิขาที่เปิดสอน
สาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย - มีผลงานทางวิชาการอย่าง
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
น้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จานวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ.
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ขึ้นไป
ตาแหน่ง ศ. ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ผลงานวิจัย
ต้องเป็นผลงานวิจัย
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ.
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ขึ้นไป
ตาแหน่ง ศ. ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
อย่างน้อย 1 รายการ ต้องเป็น
โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ผลงานวิจัย
ต้องเป็นผลงานวิจัย

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญำตรี
ประเภทวิชำกำร
ประเภทวิชำชีพ/ ปฏิบัติกำร
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ ไม่
ต่ากว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ไม่จากัดจานวนและประจาได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตร
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท หรือ
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอก
เทียบเท่า
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
- มีผลงานทางวิชาการอย่าง
เป็นผลงานวิจัย
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท หรือ
- คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอก
เทียบเท่า
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
ตาแหน่ง รศ. ขึ้นไป
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
เป็นผลงานวิจัย
3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
ระดับปริญญำตรี
ประเภทวิชำกำร
ประเภทวิชำชีพ/ ปฏิบัติกำร
อำจำรย์ประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่า ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเป็นอาจารย์ผู้สอนก่อนเกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนุโลมคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีได้
อำจำรย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
- มีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำ
อำจำรย์ประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้น หรือ
เทียบเท่าขั้นต่าปริญญาโท
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
สอนและมีผลงานทางวิชาการ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5
- ต้องมีประสบการณ์ด้าน
ปีย้อนหลัง
การสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
อำจำรย์พิเศษ
อำจำรย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทางานที่
- มีประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมี
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1
1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน ร้อย
ร้อยละ 50 ของรายวิชา
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
อาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
รายวิชานั้น
ระดับประกำศนียบัตรบัณฑิต และประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกำศนียบัตรบัณฑิต
ประกำศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
อำจำรย์ประจำ
อำจำรย์ประจำ
- คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทีย บเท่า ในสาขาวิช านั้น หรือ
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ์ กั น หรื อ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่าที่มี
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ตาแหน่ง รศ. ในสาขาวิชา
- ต้ อ งมี ป ระสบการณ์ ด้ า นการ
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
สอนและมีผ ลงานทางวิช าการ
กัน หรือสาขาวิชาของ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5
รายวิชาที่สอน
ปีย้อนหลัง
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการในรอบ
5 ปีย้อนหลัง

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
อำจำรย์พิเศษ
อำจำรย์พิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเท่า
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณ์ทางานที่
- มีประสบการณ์ทางานที่
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอน
เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า 4 ปี
6 ปี
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกิน
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ
ร้อยละ 50 ของรายวิชา
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
โดยมีอาจารย์ประจาเป็น
ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น
5. คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก และ
อำจำรย์ที่ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือ
ขั้นต่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
6. คุณสมบัติอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี)
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท หรือ
เทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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คุณลักษณะหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ 10 เรื่อง
ตามที่กาหนดจะต้องมีความรู้
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ประสบการณ์ตามที่กาหนด
สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
สัมพันธ์ กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
และประสบการณ์สูงเป็นที่
หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
และแจ้ง กกอ. ทราบ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ
7. คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
อำจำรย์ผู้สอบวิทยำนิพนธ์
ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
ประกอบด้วย อาจารย์ประจา
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไม่น้อยกว่า 3 คน
ภายนอกไม่น้อยกว่า 5 คน
ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องไม่ ประธานผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้อง
เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

เกณฑ์กำรประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
เทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญา
หรือเทียบเท่าและดารงตาแหน่ง
โท หรือเทียบเท่าและดารง
ทางวิชาการไม่ต่ากว่า รศ. ใน
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ
ที่สัมพันธ์กัน
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
- มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย - มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย
3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
3 รายการในรอบ 5 ปี
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
เป็นผลงานวิจัย
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ
ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์
ตามที่ ก าหนดจะต้ อ งมี ค วามรู้
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์
สู ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ
สัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิส ระ โดยผ่านความ
เห็ น ชอบของสภาสถาบั น และ
แจ้ง กกอ. ทราบ

ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า
5 เรื่อง
- หากไม่มีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตามที่กาหนด
จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และประสบการณ์สูง เป็นที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจ้ง กกอ. ทราบ
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คุณลักษณะหลักสูตร
8. กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ระดับปริญญำโทและเอก
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
แผน ก1
แบบ 1
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ - ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
ประกาศของ กกอ. อย่างน้อย
แผน ก2
2 เรื่อง
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ แบบ 2
ในวารสารระดับชาติหรือ
- ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ในวารสารระดับชาติหรือ
ประกาศของ กกอ. หรือนาเสนอ นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความ ประกาศของ กกอ.
ทีน่ าเสนอได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่ง
ของการค้นคว้าอิสระต้องได้รับ
การเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้
9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษำ
ระดับปริญญำโท
ระดับปริญญำเอก
วิทยำนิพนธ์
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 5 คน
กำรค้นคว้ำอิสระ
- อาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ต่อนักศึกษา 15 คน
- หากอาจารย์คุณวุฒิปริญญาเอกและมีตาแหน่งทางวิชาการ หรือ
ปริญญาโทและมีตาแหน่งทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป 1 คนต่อ
นักศึกษา 10 คน
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คุณลักษณะหลักสูตร
- หากเป็ฯที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ทา
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน
10. กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบระยะเวลำที่กำหนด
ระดับ ป.ตรี
ระดับ ป.โท
ระดับ ป.เอก ระดับบัณฑิต
ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออย่างน้อยทุกๆ 5 ปี

2. บัณฑิต

3. นักศึกษำ

4. อำจำรย์

5. หลักสูตร กำรเรียน
กำรสอน กำรประเมิน
ผู้เรียน

6.สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
(ปริญญำตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
(ปริญญำโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ปริญญำเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

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

2. กำรวิจัย

ตัวบ่งชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2

2.3

3. กำรบริกำรวิชำกำร
4. กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. กำรบริหำรจัดกำร

3.1
4.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ยหรือ
งานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การบริการวิชาการแก่สังคม
ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เป้ำหมำย
กำรดำเนินงำน
3.00 คะแนน
ร้อยละ 40
ร้อยละ 60
ร้อยละ 10
4 ข้อ
4 ข้อ
4 ข้อ
(จานวนเงินวิจัย)

30,000 บาท/คน
25,000 บาท/คน
12,500 บาท/คน
(ผลรวมถ่วงน้าหนัก)

ร้อยละ 20
ร้อยละ 15
ร้อยละ 10
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
2.60 คะแนน
ร้อยละ 35
ร้อยละ 25
5 ข้อ
5 ข้อ
5 ข้อ
4.51 คะแนน
4.00 คะแนน
6 ข้อ
6 ข้อ
7 ข้อ
3.51 คะแนน
5 ข้อ

ระดับหน่วยงำนสนับสนุนที่มีฐำนะเทียบเท่ำคณะ ผลการดาเนินงานตามวงรอบปีงบประมาณ จานวน 13 ตัวบ่งชี้
ดังนี้
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 บริการที่สอดคล้ องกับ
3 ข้อ
ความต้องการของผู้รับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
3.00 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 อ มูล เพื่อการบริห ารจั ด การ
3 ข้อ
ภายในหน่วยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4 ข้อ
4.3 ระดับความสาเร็จของการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้
4 ข้อ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย)

7. เกณฑ์มำตรฐำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก ตามกรอบแนวทางประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบด้วยเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.51 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน
3.00 คะแนน

8. วงจรกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีกำรศึกษำ 2560-2565
เปรียบเทียบปีงบประมำณ กับปีกำรศึกษำ

ต.ค.–พ.ค.

มิ.ย.

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.

(เปิดเทอม)

ปีงบประมำณถัดไป
ปีงบประมำณ (ต.ค.–ก.ย.)
ปีกำรศึกษำ (ส.ค. – ก.ค.)

กิจกรรมดำเนินกำร
ต.ค.–พ.ค. มิ.ย. 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.
1. มหาวิ ท ยาลั ย วางแผนการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ประจาปีการศึกษาใหม่โดยประกาศตัวบ่งชี้ก่อน พ.ค.-มิ.ย.
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/คณะในการจัดเก็บข้อมูลพร้อมทั้ ง
พิจารณาปรับปรุงการดาเนินการตามความเหมาะสม)
3. หลักสูตรจัดทา SAR และเตรียมการประเมิน
ระดับหลักสูตร และแต่งตั้งกรรมการประเมิน
ระดับหลักสูตร
4. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมดำเนินกำร
ต.ค.–พ.ค. มิ.ย. 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.
5. คณะนาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทา
SAR บนระบบฐานข้อมูล CHE QA Online
และเตรียมการประเมินระดับคณะ และแต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับคณะ
6. ประเมินคุณภำพภำยในระดับคณะ 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

กิจกรรมดำเนินกำร
ต.ค.–พ.ค. มิ.ย. 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.
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 :
ผศ.ดร.ชาตรี
ผศ.ดร.กัลทิมา
อาจารย์ ดร.ศิรมิ าศ

มณีโกศล
พิชัย
โกศัลย์พิพัฒน์

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดี

คณะทำงำน :
นางสาวพยอมรัก
นายพีราวัฒน์
นางสาวจุฬารัตน์
ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญภาสรณ์
นางสาวนิชาภา

กันติยะ
เมืองชื่น
แสงอรุณ
ดวงแก้ว
ชัยวังปิน

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

รวบรวมข้อมูล/เนื้อหำ/เรียบเรียง :
นางสาวสุชาภัสร์

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

