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1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จากกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาในป 2551 กําหนดกลุมสถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมจัดอยูในกลุม ข สถาบันที่เนนผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี และมีการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาอยางตอเนื่องประจําทุกปการศึกษา นับตั้งแตปการศึกษา 2545 จนถึงปจจุบัน มีการกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยไดนํามาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ดมศึ กษา (สกอ.) เป นกรอบในการปฏิ บั ติ งานของมหาวิ ทยาลั ย และมอบหมายให คณะ หน วยงาน
สายสนับสนุน และหนวยงานเทียบเทาคณะ ดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในใตวงจร
คุณภาพ PDCA
P = Plan หมายถึง เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมิน
ปกอนหนามาใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนสิงหาคมจนถึงเดือนกรกฎาคมของทุกป
D = Do หมายถึง ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตปการศึกษา คือเดือนที่ 1
ถึ ง เดื อ นที่ 12 ของป ก ารศึ ก ษา เริ่ ม เดื อ นสิ ง หาคม-เดื อ นกรกฎาคม ป ถั ด ไป (เฉพาะป ก ารศึ ก ษา 2557
เก็บขอมูลจํานวน 14 เดือน นับตั้งแตเดือนมิถุนายน 2557 – กรกฎาคม 2558)
C/S = Check/Study หมายถึ ง ดํ าเนิน การประเมิน คุณภาพในระดับ หลักสูตร คณะ และสถาบัน
ระหวางเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป
A = Action หมายถึง วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริหารระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะแลผลการประเมินของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณภาพภายในมาวางแผนปรั บ ปรุงการดําเนิน งาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย )
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ
กลางปหรืองบประมาณพิเศษ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริ ห ารการศึกษาปกติ ที่ตองดํา เนิ น การอย างตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัย ที่เกี่ย วของกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพื่อนําไปสูกระบวนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ โดยยึดหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ การประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึ กษา
พ.ศ.2557 และวิธีการประกันคุณภาพภายในตามประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในดังนี้
1. กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการเลือกพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยยึดหลักเสรีภาพ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเลือกใชระบบประกันคุณภาพภายในตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2. กําหนดใหหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมีหนวยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
การดําเนินการประกันคุณภาพขึ้น โดยใหมีหนาที่พัฒนา บริหารและติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการจัดการศึ กษาเป นไปอย า งมี
ประสิทธิภาพ
3. กําหนดใหหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยดําเนินการตามระบบการประกัน คุ ณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึ กษา ตองดําเนินการอยางมี ร ะบบและตอเนื่ อง
ทุ ก ป ก ารศึ ก ษา และต อ งจั ด ทํ า รายงานการประเมิ น ตนเอง ผ า นระบบ CHE QA Online เสนอรายงาน
การประเมินคุณภาพภายใน ตอ สภามหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ พิ จ ารณาและเป ด เผยต อ สาธารณชน โดยให ส อดคล อ งกั บ เจตนารมณ แ ละแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และวิธีการประกันคุณภาพ
ภายในที่กําหนดไวดังนี้
 มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม
 มหาวิ ท ยาลั ย เก็ บ ข อ มู ล ระยะ 12 เดื อ นตามตั ว บ ง ชี้ ที่ ไ ด ป ระกาศใช บ นระบบ
CHE QA Online และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป
ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
 หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตรผานระบบ CHE QA Online
 คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยัน
ผลการประเมินหลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว
 มหาวิ ท ยาลั ย นํ า ผลการประเมิ น ระดั บ หลั ก สู ต ร ระดั บ คณะ มาจั ด ทํ า รายงาน
การประเมินตนเองระดับสถาบัน
 มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป
 ผู บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า ผลการประเมิ น และข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต ง ตั้ ง (รวมทั้ ง ข อ เสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน แผนปฏิบัติการประจําป และ
แผนกลยุทธ
 มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ส ง รายงานประจํ า ป ที่ เ ป น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา
4. คณะ และมหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ
ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังนี้
 หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
 คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
 สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน

 หองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ
 อุปกรณการศึกษา
 สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
 การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
 องคประกอบอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
5. หนวยงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัยตองรับการติดตาม ตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา
(สกอ.) อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป โดย สกอ. จะแจงผลใหมหาวิทยาลัยทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 ของกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

แผนภาพระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เริ่มตน

การเตรียมการ
1. เตรียมความพรอมของบุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูแ ละทักษะ
2. แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
3. จัดตัง้ หนวยงานรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษา

การดําเนินการ
1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P)
- กําหนดองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้
- กําหนดเปาหมายหรือมาตรฐานการศึกษา
- กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณและผูรบั ผิดชอบ

2. ดําเนินการตามแผน (D)
- สงเสริมสนับสนุน
- จัดทําเครื่องมือในการดําเนินงาน (คูมือ)
- จัดสิง่ อํานวยความสะดวก สนับสนุน
ทรัพยากร
- กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
- อบรม ใหความรู
- พัฒนาฐานขอมูลสารสนเทศ

3. ตรวจสอบประเมินผล (C)
- วางกรอบการประเมิน
- เก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูล
- ตรวจสอบผลการดําเนินงานในรอบป
การศึกษา โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพ

4. นําผลการประเมินมาปรับปรุง (A)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงานของบุคลากร
- ปรับปรุงแผน และกระบวนการดําเนินงาน
- วางแผนในระยะตอไป
- จัดทําขอมูลสารสนเทศ

การรายงาน
จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองหรือรายงานประจําป
- รวบรวมผล
การดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2. กลไกการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ไ ด พิ จ ารณาเห็ น สมควรให ดํ า เนิ น งานตามขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน เพื่อเปนแนวทางในการการดําเนินงานดังนี้
2.1 สํา นั ก งานมาตรฐานและประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาเป น หน ว ยงานที่ ขั บ เคลื่ อ นภารกิ จ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโนบายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการสนับสนุน
งานดานการประกันคุณภาพใหกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย
2.2 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อดําเนินนโยบาย
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
2.2.1 คณะกรรมการอํานวยการการดําเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย
ประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดีทุกคน
รองประธานกรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดีทุกคน
กรรมการ
4. คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. ผูอํานวยการทุกสถาบัน สํานัก สํานักงาน
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
8. บุคลากรสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา ผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบายคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน
2. ถายทอดนโยบายและแนวปฏิบัติดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ลงสูผูปฏิบัติ
ใหเกิดความเขาใจในทิศทางเดียวกัน
3. พิ จ ารณามาตรฐานและตั ว บ ง ชี้ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในมหาวิ ท ยาลั ย
ให ครอบคลุ มองค ป ระกอบ และตัว บงชี้การประกั น คุ ณภาพการศึก ษาของสํา นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) และครอบคลุ มมาตรฐานของสํ านั กงานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
4. กํ า กั บ ติ ด ตาม ให คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า แนวทางการจั ด การระบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยใหบรรลุพันธกิจ เปาประสงค และมีพัฒนาการอยาง
ตอเนื่อง
5. กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ระดับคณะ และระดับสถาบัน

2.2.2 คณะกรรมการดําเนินงานขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. รองผูอํานวยการทีร่ ับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสํานัก สถาบัน
กรรมการ
4. ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนหรือผูแทน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคลหรือผูแทน
กรรมการ
6. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหรือผูแทน
กรรมการ
7. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
8. บุคลากรสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผูช วยเลขานุการ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
1. ขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหบรรลุตามนโยบาย
2. พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย ให มี
ความสอดคลองกับมาตรฐานองคประกอบและตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
3. กํากับ ติดตาม ตรวจสอบผลการดําเนินงานและคุณภาพของการจัดการศึกษาตาม
มาตรฐานองคประกอบตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4. สนับสนุนใหขอเสนอแนะ คําแนะนําแกคณะ สํานัก กอง และภาควิชา ในการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้คุณภาพ
5. กําหนดกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับมาตรฐานและตัวบงชี้
ของมหาวิทยาลัยและหนวยงาน
6. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานใหเกิดความเขาใจ
มีแนวปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน
7. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดทํา
แผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)

2.2.3 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คณบดี
รองคณบดีทุกคน
ผูชวยคณบดีทุกคน
หัวหนาภาควิชาทุกภาควิชา
ประธานอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตร
หัวหนาสํานักงานประจําคณะ วิทยาลัย
บุคลากรผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย แนวทาง และวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ และหลักสูตร
2. จัดทําแนวปฏิบัติการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร และระดับคณะ
3. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปการศึกษา รวมถึงการประเมินผลตาม
คํารับรอง การปฏิบัติราชการ จัดสงรายงานผลการประเมินใหมหาวิทยาลัย และสํานักงาน
มาตรฐานและประกั น คุณภาพการศึกษารับ ทราบ เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลั ย และ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
4. กํากับ ติดตาม มาตรฐานหลักสูตร บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
5. นําผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสูตร มาเปนสวนหนึ่งในการจั ดทํ า
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ผานระบบ CHE QA Online
6. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงาน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยการจัดทํา
แผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)
2.2.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย
1. หัวหนาภาควิชา /รองคณบดี (เฉพาะบัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย)
ประธานกรรมการ
2. ประธานอาจารยประจําหลักสูตร
กรรมการ
3. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
กรรมการ
4. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทุกคน
กรรมการ
5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรคนใดคนหนึ่ง
กรรมการและเลขานุการ

ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย แนวทาง และวางแผนการดําเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร
2. บริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไว
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ผานระบบ CHE QA Online
4. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทุกปการศึกษา และจัดสง
รายงานผลการประเมินใหกับคณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดําเนิน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
โดยการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)
2.2.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย) ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการทุกสํานัก สถาบัน
กรรมการ
3. รองผูอํานวยการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสํานัก สถาบัน
กรรมการ
4. หัวหนาสํานักงานทุกสํานัก สถาบัน
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
6. บุคลากรสํานักงานมาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ภาระหนาที่และความรับผิดชอบ
1. กําหนดนโยบาย แนวทาง และวางแผนการดําเนิน งานตามระบบการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา ระดับหนวยงานสายสนับสนุน
2. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
3. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับหนวยงานสนับสนุน
4. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสายสนับสนุน เมื่อสิ้นสุด
ปงบประมาณ และจัดสงรายงานผลการประเมินใหกับมหาวิทยาลัยรับทราบ
5. ปรับปรุงและพัฒนาผลการดําเนินงานดําเนิน ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการโดยการ
จัดทําแผนยกระดับคุณภาพ (Improvement Plan)

2.2.6 คณะกรรมการรับผิดชอบตัวบงชี้คุณภาพ ระดับสถาบัน
มีหนาที่ ประสานและติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหวาง
หนวยงานภายในและคณะ เพื่อใหไดมาซึ่งเอกสาร ขอมูลที่เกี่ยวของ ตลอดจนวิเคราะหรายการหลักฐานและ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองภายใตตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความเขาใจ ผลักดันใหทุกหนวยงานมีการนําแนวทางปฏิบัติงานไปสูการดําเนินงาน
อยางเปนรูปธรรม ประกอบดวยคณะกรรมการ จํานวน 4 ชุด ดังตอไปนี้
1) คณะกรรมการชุดที่ 1 รับผิดชอบ องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต จํานวน 5 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.กัลทิมา พิชัย)
ประธานกรรมการ
2. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
กรรมการ
กรรมการ
5. รองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล
6. หัวหนาภาควิชา ทุกภาควิชา
กรรมการ
7. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ทุกคน
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาวรักษิณา วงคชัยขันธ
ผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวนิตยา
ตาธิยะ
ผูชวยเลขานุการ
11. วาที่รอยตรีหญิงกัญภาสรณ ดวงแกว
ผูชวยเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และ ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววิภารินทร จอมศรีประเสริฐ
ผูชวยเลขานุการ
5. นางสาวสุชาภัสร กันติยะ
ผูชวยเลขานุการ

ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ สิงฆราช)
ประธานกรรมการ
2. รองคณบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาววรินญา มวงดิบ
ผูชวยเลขานุการ
5. นายสยมภู
อะโน
ผูชวยเลขานุการ
6. นายคมสันต
บังคมเนตร
ผูชวยเลขานุการ
7. นายพีราวัฒน
เมืองชื่น
ผูชวยเลขานุการ
2) คณะกรรมการชุดที่ 2 รับผิดชอบองคประกอบที่ 2 การวิจัย จํานวน 3 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ที่ 2.1
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรค และตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย และองคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก ตัวบงชี้ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (อาจารย ดร.ถนัด บุญชัย)
ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
3. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
4. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานวิชาการ ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
6. หัวหนาสถานวิจัย ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
7. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการและเลขานุการ
8. นางสาวอันสุดารี กันทะสอน
ผูชวยเลขานุการ
9. นางณัฐญาย
บันเทา
ผูชวยเลขานุการ
10. นางสาวสุชาภัสร กันติยะ
ผูชวยเลขานุการ
3) คณะกรรมการชุดที่ 3 รับผิดชอบ องคประกอบที่ 4 การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแกตัวบงชี้ที่ 4.1 การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต) ประธานกรรมการ
2. ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
3. รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ
4. รองคณบดีรบั ผิดชอบงานศิลปะและวัฒนธรรม ทุกคณะ วิทยาลัย กรรมการ
5. หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
6. นางสาววราภรณ โยธาราษฎร
7. นางสาวจุฬารัตน แสงอรุณ
ผูชวยเลขานุการ

4) คณะกรรมการชุดที่ 4 รับผิดชอบ องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ จํานวน 1 ตัวบงชี้ ไดแก
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 1 พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศน
ของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผล
ตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ ขอที่ 2 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการ
วิเคราะหขอ มูล ทางการเงิน ที่ ป ระกอบไปดว ยตน ทุ น ตอ หนว ยในแตล ะหลั ก สูต ร สัด สว นคา ใชจา ย เพื่ อ
พัฒ นานัก ศึก ษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน และขอที่ 3
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความเสี่ ยง
ลดลงจากเดิม คณะกรรมการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
4. ผูอํานวยการ ทุกสถาบัน สํานัก ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
กรรมการ
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานนโยบายและแผน ทุกคณะ วิทยาลัย กรรมการ
6. ผูอ ํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาววิลาวัลย หนอคําศักดิ์
ผูชวยเลขานุการ
8. นางศุกรพิรา
ทาอินตะ
ผูชวยเลขานุการ
9. นายพีราวัฒน
เมืองชื่น
ผูชวยเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบัน เพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 4 บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวน 10 ประการที่อธิบายอยาง
ชัดเจน คณะกรรมการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
4. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวปราณิศา จันทรมา
ผูชวยเลขานุการ
7. นางสาวสุชาภัสร กันติยะ
ผูชวยเลขานุการ

ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกํากั บติ ดตามผลลั พธ ตามพันธกิ จ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 5 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมี
การดําเนินการจัดการความรูตามระบบ คณะกรรมการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
4. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
กรรมการ
5. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
6. ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย และกองทุกคน
กรรมการ
7. ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
กรรมการ
8. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและเลขานุการ
9. ผูอํานวยการสํานักหอสมุด
ผูชวยเลขานุการ
10.ผูอํานวยการสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
ผูชวยเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกํากั บติ ดตามผลลั พธ ตามพันธกิ จ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 6 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะกรรมการประกอบดวย
1. รองอธิการบดี (ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข)
ประธานกรรมการ
2. คณบดีทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
3. ผูอํานวยการ ทุกสถาบัน สํานัก
กรรมการ
4. รองคณบดีรับผิดชอบงานบริหารทุกคณะ วิทยาลัย
กรรมการ
5. ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาววิภารินทร จอมศรีประเสริฐ
ผูชวยเลขานุการ
7. นางสาวนันทนภัส ศรีไชยวงค
ผูชวยเลขานุการ
8. นายพีราวัฒน
เมืองชื่น
ผูชวยเลขานุการ
ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบั น เพื่อการกํากั บติ ดตามผลลั พธ ตามพันธกิ จ กลุมสถาบัน และ
เอกลักษณของสถาบัน เกณฑมาตรฐานขอที่ 7 การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบัน
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันกําหนด ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการ
บริหารงานของคณะ และตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ ประกอบดวย
การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ คณะกรรมการประกอบดวย
1. อธิการบดี
ประธานกรรมการ
2. รองอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ
3. ผูชวยอธิการบดี ทุกคน
กรรมการ

4. คณบดี ทุกคณะ วิทยาลัย
5. รองคณบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกคณะ วิทยาลัย
6. รองผูอํานวยการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ทุกสถาบัน สํานัก
7. หัวหนาภาควิชา ทุกภาควิชา
8. ประธานอาจารยประจําหลักสูตร ทุกหลักสูตร
9. ผูอํานวยการสํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
10. นางสาวสุชาภัสร กันติยะ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

3. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
นโยบายที่ 1

กําหนดใหหนวยงานระดับคณะหรือเทียบเทาพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และใหดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพภายใน
โดยสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545

แนวทางการดําเนินการ
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนิ นงาน
ประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
2) มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพตั้งแตตนปการศึกษา โดยเริ่มจากการวางแผน
การประเมิน โดยนําผลการประเมินในปที่ผานมากอนหนามาใชเปนขอมูลในการวางแผน
และการดําเนินงาน พรอมทั้งเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพในรอบปการศึกษา และนําผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุงตาม
ผลการประเมิน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกระบวนการ PDCA
3) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การติดตามตรวจสอบและทําการจัดสงผานระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา
4) นําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธ และจัดทําโครงการพัฒ นา
เสนอใชงบประมาณ ปถัดไป

นโยบายที่ 2

กําหนดใหหนวยงานภายในที่มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิต กํากับ ติดตามตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
ที่เปนระบบอยางตอเนื่อง ใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบายและหลักการ
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด ตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ
และระดับสถาบัน

แนวทางการดําเนินการ
1) ทุกหลักสูตรใหดําเนินการเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
และเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ โดยพิจารณาองคประกอบที่สําคัญ ไดแก การกํากับ
มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผูเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ
2) การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ให เ ชื่ อ มโยงกั บ ตั ว บ งชี้
การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552
เพื่อประโยชนในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
3) มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือผูทรงคุณวุฒิในการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร เพื่อการเผยแพรหลักสูตร
4) ทุกหลักสูตรตองจัดสงรายงานประเมินตนเองและผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต รผ า นระบบ CHE QA Online ให กั บ คณะ และมหาวิ ท ยาลั ย
รับทราบทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง
5) คณะนําผลการประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดับหลักสูตรมาจั ดทํา
รายงานการประเมินตนเองผานระบบ CHE QA Online เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพภายในทุกปการศึกษาอยางตอเนื่อง

นโยบายที่ 3 กําหนดใหหนวยงานสนับสนุนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามตั ว บ ง ชี้ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด ทั้ ง หมด 4
องคประกอบ จํานวน 13 ตัวบงชี้
แนวทางการดําเนินการ
1) มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหรือกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพภายในอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
2) มีระบบการพัฒนาการประกันคุณภาพตั้งแตตนปงบประมาณ โดยเริ่มจากการวางแผน
การประเมิน โดยนําผลการประเมินปที่ผานมา มาใชเปนขอมูลในการวางแผน และ
ดําเนินงานพรอมทั้งเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงาน เพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพในรอบปการศึกษา และนําผลการประเมินคุณภาพมาวางแผนปรับปรุง
ตามผลการประเมิน เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามกระบวนการ PDCA
3) มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อรองรับ
การติดตามตรวจสอบภายใน 120 วันนับจากสิ้นสุดปงบประมาณ
4) นําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป แผนกลยุทธ และจัดทําโครงการพัฒนาเสนอใช
งบประมาณปถัดไป
นโยบายที่ 4

สนับสนุนใหทุกหนวยงานพัฒนาความรวมมือและแนวทางเสริมสรางเครือขาย
การประกันคุณภาพการศึกษา ระหวางหนวยงานภายในสถาบันและหนวยงาน
ภายนอก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณ และพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาของสถาบัน

4. กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ
ในประเด็นที่เกี่ยวของ
1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร - ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2548
ที่กําหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ 3 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ
- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558
ปริญญาตรี เกณฑ 5 ขอ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ - ผลการประเมินคุณพภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
มาตรฐานคุณวุฒิ
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมี
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนไดสวนเสีย)
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจยั - ผลบัณพิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของผูสําเร็จการศึกษา
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพหรือเผยแพร
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนา
- การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว
นักศึกษา
แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- อัตราการคงอยูของนักศึกษา
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา
4. อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนา
- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
อาจารย
- การบริหารอาจารย
- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละอาจารยทมี่ ีคุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละอาจารยทมี่ ีตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก
ที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

องคประกอบ
การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

5. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมินผูเรียน

5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร

-

5.2 การวางระบบผูส อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน

-

5.3 การประเมินผูเรียน

-

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน
ในประเด็นที่เกี่ยวของ
อัตราคงอยูของอาจารย
ความพึงพอใจของอาจารย
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรใหมีความกาวหนาในศาสตรสาขานั้น ๆ
การพิจารณาอนุมัตหิ ัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
การพิจารณากําหนดผูส อน
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ
มคอ. 4
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
การบูรณาการพันธกิจตาง ๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระและการตีพมิ พผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี
สวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอ
การจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

5. เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2548
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวยเกณฑดังตอไปนี้
ระดับหลักสูตร
องคประกอบ
การประกันคุณภาพ
1. การกํากับมาตรฐาน

ตัวบงชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมินในแตระดับการศึกษา
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารยประจําเกินกวา 1
หลักสูตรไมได และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ มีคุณสมบัติเปนอาจารยผูรับผิดชอบ
ปริ ญ ญาโทหรื อ หลักสูตร หรืออาจารยที่ปรึกษา
เที ย บเท า หรื อ วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอบ
ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอน
ทางวิชาการ
ไมนอยกวา ผศ.
ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธกับ
สาขาวิขาที่เปดสอน
อยางนอย 2 คน
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก หรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง รศ. ขึ้นไป

เปาหมาย
การดําเนินงาน
หลักสูตร ป.ตรี
ผานเกณฑ 3 ขอ
หลักสูตร ป. โท
ผานเกณฑ 11 ขอ
หลักสูตร ป.เอก
ผานเกณฑ 1
1 ขอ

องคประกอบ
การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 คน
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. อาจารยประจํา 1. อาจารยประจํา
หรือผูทรงคุณวุฒิ หรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ภายนอกสถาบัน
มีคุณวุฒิปริญญาโท มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนง หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไม ทางวิชาการไม
ต่ํากวา ผศ. ใน ต่ํากวา ผศ. ใน
สาขาวิชานั้น
สาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่ หรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และ สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณ 2. มีประสบการณ
ดานการสอน และ ดานการสอน และ
3. มีประสบการณ 3. มีประสบการณ
ในการทําวิจัยที่ ในการทําวิจัยที่
ไมใชสวนหนึ่ง
ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษา
ของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา เพื่อรับปริญญา
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. เปนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง
วิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
2. มีประสบการณในการทําวิจัยที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

เปาหมาย
การดําเนินงาน

องคประกอบ
การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
6. คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. เปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ
2. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รศ. ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกันและ
2. มีประสบการณในการทําวิจยั ที่ไมใช
สวนหนึ่งของการศึกษา เพื่อรับปริญญา
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
เฉพาะแผน ก
วารสารหรือ
เทานั้น) ตองเปน สิ่งพิมพวิชาการ
รายงานสืบเนื่อง ที่มีกรรมการ
ฉบับเต็มในการ ภายนอกมารวม
ประชุมทางวิชาการ กลั่นกรอง (Peer
(Proceedings) review) ซึ่งอยูใน
หรือวารสารหรือ รูปแบบเอกสารหรือ
สิ่งพิมพวิชาการ สื่ออิเล็กทรอนิกส
ซึ่งอยูในรูปแบบ
เอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกส

เปาหมาย
การดําเนินงาน

องคประกอบ
การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
วิทยานิพนธ
วิทยานิพนธ
อาจารย 1 คน อาจารย 1 คน
ตอนักศึกษา 5 คน ตอนักศึกษา 5 คน
การคนควาอิสระ
อาจารย 1 คน
ตอนักศึกษา 15 คน
หากเปนที่ปรึกษา
ทั้ง 2 ประเภทให
เทียบสัดสวน
นักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คน
เทียบเทากับ
นักศึกษาที่คนควา
อิสระ 3 คน

10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
อยางนอย 1 เรื่อง ในรอบ 5 ป
โดยนับรวมปที่ประเมิน
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ตองไมเกิน 5 ป
(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปที่ 6)
หมายเหตุ
สําหรับหลักสูตร 5 ป ประกาศใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป
ประกาศใชในปที่ 8)

เปาหมาย
การดําเนินงาน

องคประกอบ
การประกันคุณภาพ

ตัวบงชี้

เปาหมาย
การดําเนินงาน

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย

5. หลักสูตร การเรียน

ตัวบงชี้ TQF ขอ 1-5 ตองดําเนินการทุกตัว
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
3.51 คะแนน
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ 50
(ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
รอยละ 50
ในระดับปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
รอยละ 80
3.1 การรับนักศึกษา
3.51 คะแนน
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.51 คะแนน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
3.51 คะแนน
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
3.51 คะแนน
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิ ป.เอก
รอยละ 50
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนง
รอยละ 50
ทางวิชาการ
- ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
รอยละ 50
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร ป.เอก
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
อัตราสวน 1.80
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
อัตราสวน 2.50
กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
อัตราสวน 0.20
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
3.51 คะแนน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3.51 คะแนน
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.51 คะแนน

องคประกอบ
ตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ
การสอน การประเมิน 5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
ผูเรียน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู

เปาหมาย
การดําเนินงาน
3.51 คะแนน
รอยละ 80
3.51 คะแนน

หมายเหตุ เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใชเกณฑมาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหม
เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหมฉบับที่ประกาศใชลาสุด

6. เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑการประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามกรอบแนวทางประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ประกอบดวยเกณฑดังตอไปนี้
ระดับหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
1. การกํากับมาตรฐาน

คุณลักษณะหลักสูตร
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
เกณฑการประเมินระดับปริญญาตรี
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- ไมนอยกวา 5 คน
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ระดับปริญญาโทและเอก
- ไมนอยกวา 3 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศยีบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
- ไมนอยกวา 5 คน และ
- เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรไมได และ
- ประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ.
ทางวิชาการไมต่ํากวา ผศ.
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คุณลักษณะหลักสูตร
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิขาที่เปดสอน
สาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย - มีผลงานทางวิชาการอยาง
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
นอย 1 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง
- อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จํานวน 2 ใน 5 คน ตองมี
ประสบการณในดานการ
ปฏิบัติการ
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง รศ.
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ขึ้นไป
ตําแหนง ศ. ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 - มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
อยางนอย 1 รายการ ตองเปน
โดยอยางนอย 1 รายการ
ผลงานวิจัย
ตองเปนผลงานวิจัย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง รศ.
ปริญญาโทหรือเทียบเทาที่มี
ขึ้นไป
ตําแหนง ศ. ขึ้นไป
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 - มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง โดย
3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
อยางนอย 1 รายการ ตองเปน
โดยอยางนอย 1 รายการ
ผลงานวิจัย
ตองเปนผลงานวิจัย
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คุณลักษณะหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ ปฏิบัติการ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ ไม
ต่ํากวา ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ไมจํากัดจํานวนและประจําไดมากกวาหนึ่งหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอก
เทียบเทา
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
ปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง รศ. ขึ้นไป
โดยอยางนอย 1 รายการตอง
- มีผลงานทางวิชาการอยาง
เปนผลงานวิจัย
นอย 3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
- คุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาเอก
เทียบเทา
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
ปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
ตําแหนง รศ. ขึ้นไป
โดยอยางนอย 1 รายการตอง
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
เปนผลงานวิจัย
3 รายการในรอบ 5 ป
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1
รายการตองเปนผลงานวิจัย
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คุณลักษณะหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน
ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาการ
ประเภทวิชาชีพ/ ปฏิบัติการ
อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมต่ํากวา ผศ. ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
หรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- หากเปนอาจารยผูสอนกอนเกณฑนี้ประกาศใช อนุโลมคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีได
อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา และ
- มีประสบการณทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา 6 ป
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา ในสาขาวิชานั้น หรือ
เทียบเทาขั้นต่ําปริญญาโท
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
หรือเทียบเทาที่มีตําแหนง
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ
- ตองมีประสบการณดานการ
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
สอนและมีผลงานทางวิชาการ
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5
- ตองมีประสบการณดาน
ปยอนหลัง
การสอนและมีผลงานทาง
วิชาการอยางนอย 1 รายการ
ในรอบ 5 ปยอนหลัง

เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
อาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณทํางานที่
- มีประสบการณทํางานที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมี
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนและมี
ผลงานทางวิชาการอยางนอย
ผลงานทางวิชาการอยางนอย 1
1 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกิน
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกิน รอย
รอยละ 50 ของรายวิชา
ละ 50 ของรายวิชา โดยมี
โดยมีอาจารยประจําเปน
อาจารยประจําเปนผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
รายวิชานั้น
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
อาจารยประจํา
อาจารยประจํา
- คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาโทหรื อ - คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เที ย บเท า ในสาขาวิช านั้น หรื อ
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
สาขาวิ ช าที่ สั ม พั น ธ กั น หรื อ
ปริญญาโท หรือเทียบเทาที่มี
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
ตําแหนง รศ. ในสาขาวิชา
- ต อ งมี ป ระสบการณ ด า นการ
นั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ
สอนและมีผ ลงานทางวิช าการ
กัน หรือสาขาวิชาของ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5
รายวิชาที่สอน
ปยอนหลัง
- ตองมีประสบการณดานการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ
5 ปยอนหลัง
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คุณลักษณะหลักสูตร
อาจารยพิเศษ
อาจารยพิเศษ
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เทียบเทาในสาขาวิชานั้น หรือ
หรือเทียบเทา หรือขั้นต่ํา
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หรือ
ปริญญาโท หรือเทียบเทา
สาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- มีประสบการณทํางานที่
- มีประสบการณทํางานที่
เกี่ยวของกับวิชาที่สอน
เกี่ยวของกับวิชาที่สอนไมนอยกวา
ไมนอยกวา 4 ป
6 ป
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกิน
- ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไมเกินรอยละ
รอยละ 50 ของรายวิชา
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย
โดยมีอาจารยประจําเปน
ประจําเปนผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
ผูรับผิดชอบรายวิชานั้น
5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และ
อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
- เปนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือ
ขั้นต่ําปริญญาโท หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
6. คุณสมบัติอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
อาจารยประจํา
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท หรือ
เทียบเทาและดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย 3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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คุณลักษณะหลักสูตร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
เทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรใน
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ กับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระไมนอยกวา
ไมนอยกวา 10 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ 10 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือ
ตามที่กําหนดจะตองมีความรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ ประสบการณตามที่กําหนด
จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญ
สูงเปนที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือ
และประสบการณสูงเปนที่
สัมพันธ กับหัวขอวิทยานิพนธ
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
หรือการคนควาอิสระ โดยผาน
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
การคนควาอิสระ โดยผาน
และแจง กกอ. ทราบ
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ
ประกอบดวย อาจารยประจํา
ประกอบดวย อาจารยประจํา
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจาก
หลักสูตรและผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกไมนอยกวา 3 คน
ภายนอกไมนอยกวา 5 คน
ประธานผูสอบวิทยานิพนธตองไม ประธานผูสอบวิทยานิพนธตอง
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักหรือ เปนผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
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คุณลักษณะหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญาโท
เทียบเทา หรือขั้นต่ําปริญญา
หรือเทียบเทาและดํารงตําแหนง
โท หรือเทียบเทาและดํารง
ทางวิชาการไมต่ํากวา รศ. ใน
ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา
สาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
รศ. ในสาขาวิชานั้น หรือ
ที่สัมพันธกัน
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน
- มีผลงานทางวิชาการอยางนอย - มีผลงานทางวิชาการอยางนอย
3 รายการในรอบ 5 ปยอนหลัง
3 รายการในรอบ 5 ป
โดยอยางนอย 1 รายการตอง
ยอนหลัง โดยอยางนอย 1
เปนผลงานวิจัย
รายการตองเปนผลงานวิจัย
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธกับหัวขอ
วิทยานิพนธหรือการคนควาอิสระ
ไมนอยกวา 10 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือประสบการณ
ตามที่ กํ า หนดจะต อ งมี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ
สู ง เป น ที่ ย อมรั บ ซึ่ ง ตรงหรื อ
สัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิส ระ โดยผานความ
เห็ น ชอบของสภาสถาบั น และ
แจง กกอ. ทราบ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
- คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา
- มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรใน
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระไมนอยกวา
5 เรื่อง
- หากไมมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณตามที่กําหนด
จะตองมีความรูความเชี่ยวชาญ
และประสบการณสูง เปนที่
ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ
กับหัวขอวิทยานิพนธหรือ
การคนควาอิสระ โดยผาน
ความเห็นชอบของสภาสถาบัน
และแจง กกอ. ทราบ

เกณฑการประเมิน

คุณลักษณะหลักสูตร
8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทและเอก
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
แผน ก1
แบบ 1
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ - ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
ในวารสารระดับชาติหรือ
ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ประกาศของ กกอ.
ประกาศของ กกอ. อยางนอย
แผน ก2
2 เรื่อง
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ แบบ 2
ในวารสารระดับชาติหรือ
- ตองไดรับการยอมรับใหตีพิมพ
นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ในวารสารระดับชาติหรือ
ประกาศของ กกอ. หรือนําเสนอ นานาชาติที่มีคุณภาพตาม
ตอที่ประชุมวิชาการโดยบทความ ประกาศของ กกอ.
ที่นําเสนอไดรับการตีพิมพใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
ทางวิชาการ (Proceeding)
แผน ข
- รายงานการคนควาหรือสวนหนึ่ง
ของการคนควาอิสระตองไดรับ
การเผยแพรในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบคนได
9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
วิทยานิพนธ
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 5 คน
การคนควาอิสระ
- อาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน ตอนักศึกษา 15 คน
- หากอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหนงทางวิชาการ หรือ
ปริญญาโทและมีตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป 1 คนตอ
นักศึกษา 10 คน
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คุณลักษณะหลักสูตร
- หากเปฯที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภทใหเทียบสัดสวนนักศึกษาที่ทํา
วิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด
ระดับ ป.ตรี
ระดับ ป.โท
ระดับ ป.เอก ระดับบัณฑิต
ตองไมเกิน 5 ป ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรืออยางนอยทุกๆ 5 ป

2. บัณฑิต

3. นักศึกษา

4. อาจารย

5. หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมิน
ผูเรียน

6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา
(ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
(ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอน และกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา แหงชาติ
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู

ระดับคณะ ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่ดําเนินการในระดั บคณะ
จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบ
การประกันคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

ตัวบงชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.1
2.2

2.3

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

3.1
4.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ จั ย หรื อ
งานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การบริการวิชาการแกสังคม
ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตาม
พันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

เปาหมาย
การดําเนินงาน
3.00 คะแนน
รอยละ 40
รอยละ 60
รอยละ 10
4 ขอ
4 ขอ
4 ขอ
(จํานวนเงินวิจัย)

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

รอยละ 20
รอยละ 15
รอยละ 10
5 ขอ
5 ขอ
4 ขอ
4 ขอ

ระดับสถาบัน ประกอบดวยผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนิ นการ
ในระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบ
การประกันคุณภาพ
1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ตัวบงชี้
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสรางสรรค
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
การบริการวิชาการแกสังคม
ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจกลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
2.60 คะแนน
รอยละ 35
รอยละ 25
5 ขอ
5 ขอ
5 ขอ
4.51 คะแนน
4.00 คะแนน
6 ขอ
6 ขอ
7 ขอ
3.51 คะแนน
5 ขอ

ระดับหนวยงานสนับสนุน ผลการดําเนินงานตามวงรอบปงบประมาณ จํานวน 13 ตัวบงชี้ ดังนี้
องคประกอบ
การประกันคุณภาพ
1. ดานประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
5 ขอ
1.2 การบรรลุเปาหมายตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน รอยละ 75
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
1.3 ภาวะผู นําของคณะกรรมการประจํ าหน ว ยงานหรื อ
4 ขอ
ผูบริหารหนวยงาน
2. ดานคุณภาพ
2.1 ระดั บ ความสําเร็จ ของการใหบ ริการที่สอดคลองกับ
3 ขอ
ความตองการของผูรับบริการ
2.2 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ
3.00 คะแนน
2.3 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
5 ขอ
3. ด า นประสิ ท ธิ ภ าพของ 3.1 การจัดการความรู
3 ขอ
การปฏิบัติงาน
3.2 การบริหารความเสี่ยง
4 ขอ
3.3 การเงินและงบประมาณ
4 ขอ
3.4 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
3 ขอ
4. ดานการพัฒนาหนวยงาน 4.1 การพั ฒ นาระบบฐานข อ มูล เพื่อการบริห ารจั ด การ
3 ขอ
ภายในหนวยงาน
4.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร
4 ขอ
4.3 ระดับความสําเร็จของการจัดเก็บขอมูลตามตัวบงชี้
4 ขอ
คุณภาพของมหาวิทยาลัย (เฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบ
ขอมูลตามตัวบงชี้คุณภาพของมหาวิทยาลัย)

7. เกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรองรับการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอก ตามกรอบแนวทางประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ประกอบดวยเกณฑดังตอไปนี้
องคประกอบ
ตัวบงชี้
การประกันคุณภาพ
1. ดานคุณภาพศิษย / 1. ผูเรียนเปนคนดี
นักศึกษา
2. ผูเรียนมีความรูความสามารถตามหลักสูตร
3. ผูเรียนระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานตีพิมพ/เผยแพร
4. ศิษยเกาทําประโยชนใหกับสถาบัน
2. ดานคุณภาพ
5. อาจารยมีความรูความสามารถ
อาจารยผูสอน
6. อาจารยมีผลงานตีพิมพ เผยแพร
7. อาจารยมีงานวิจัย งานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
8. อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู ประสบการณ
3. ดานการบริหารและ 9. การดําเนินงานของสภาสถาบัน กรรมการประจําคณะ
ธรรมาภิบาลของ
10. การดําเนินงานของอธิการบดี คณบดี
สถานศึกษา
11. การบริหารความเสี่ยง
12. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน
4. ดานความสัมพันธ 13. การใหบริการวิชาการที่สงผลตอชุมชน สังคม
กับชุมชน / สังคม
14. การใหบริการวิชาการ วิชาชีพที่สงผลตอสถาบัน
5. ดานการทํานุบํารุง 15. การสงเสริมสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและวัฒนธรรม 16. การพัฒนาสุนทรียภาพ
6. ดานอัตลักษณ /
17. อัตลักษณนิสิต นักศึกษา
เอกลักษณ
18. เอกลักษณสถาบัน
19. มาตรการสงเสริม (ภายในสถาบัน)
20. มาตรการสงเสริม (ภายนอกสถาบัน)

เปาหมายการ
ดําเนินงาน
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. วงจรการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2560-2565
เปรียบเทียบปงบประมาณ กับปการศึกษา

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.

(เปดเทอม)

ปงบประมาณ (ต.ค.–ก.ย.)

ปงบประมาณถัดไป
ปการศึกษา (ส.ค. – ก.ค.)

กิจกรรมดําเนินการ
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
ประจําปการศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้กอน พ.ค.-มิ.ย.
เริ่มตนปการศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา
SAR (กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว บ ง ชี้ วิ ธี ก าร
และกําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําป)
2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้
ที่ ไ ด ป ระกาศใช บ นระบบ CHE QA Online
(มี ที ม งานให คํ า ปรึ ก ษาแก บุ ค ลากร และหรื อ
หนวยงาน/คณะในการจัดเก็บขอมูลพรอมทั้ ง
พิจารณาปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม)
3. หลักสูตรจัดทํา SAR และเตรียมการประเมิน
ระดับหลักสูตร และแตงตั้งกรรมการประเมิน
ระดับหลักสูตร
4. ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร

กิจกรรมดําเนินการ
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. คณะนําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํา
SAR บนระบบฐานขอมูล CHE QA Online
และเตรียมการประเมินระดับคณะ และแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินระดับคณะ
6. ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ บนระบบ
CHE QA Online
7. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะ มาจัดทํา SAR บนระบบ CHE QA
Online และเตรียมการประเมินระดับสถาบัน
และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA
Online และนําผลการประเมินเสนอสภา
สถาบัน เพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัยในปการศึกษาถัดไป
9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน (รวมทั้งขอเสนอแนะ
ของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการ
ดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ/แผนปฏิบัติ
การประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป
หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางป

กิจกรรมดําเนินการ
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. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุ ณ ภาพภายใน (ประกอบด ว ย SAR และ
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในระดั บ คณะ
และระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการ
การอุ ด มศึ ก ษาผ า นระบบ CHE QA Online
และหน ว ยงานต น สั ง กั ด (ภายใน 120 วั น
นับจากสิ้นปการศึกษา)

คณะผูจัดทํา
ที่ปรึกษา :
ผศ.ดร.ชาตรี
ผศ.ดร.กัลทิมา
อาจารย ดร.ศิรมิ าศ

มณีโกศล
พิชัย
โกศัลยพิพัฒน

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
รองอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดี

คณะทํางาน :
นางสาวพยอมรัก
นายพีราวัฒน
นางสาวจุฬารัตน
วาที่รอยตรีหญิงกัญภาสรณ
นางสาวนิชาภา

กันติยะ
เมืองชื่น
แสงอรุณ
ดวงแกว
ชัยวังปน

นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

รวบรวมขอมูล/เนื้อหา/เรียบเรียง :
นางสาวสุชาภัสร

กันติยะ

นักวิชาการศึกษา

หนวยงานที่รับผิดชอบ :
สํานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

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

