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คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้
นํามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และของสํานักงานรับรอง
มาตรฐษนและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มาเป็นกรอบในการดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพ  
เพื่อให้หน่วยงานเทียบเท่าคณะและหน่วยงานศูนย์/สํานัก มีระบบควบคุณภาพ การตรวจสอบทบทวนและ
ประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น 
เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้บุคลากรภายในกองนโยบายและแผนใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพของกอง
นโยบายและแผน และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามกรอบในการปฏิบัติงานที่
มหาวิทยาลัยกําหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
 

กองนโยบายและแผน 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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บทที ่๑  บทนาํ ๑ 
 ๑. ประวัติและความเป็นมา ๑ 
 ๒. ปรัชญา ๒ 
 ๓. วิสัยทัศน์ ๒ 
 ๔. พันธกิจ ๒ 
 ๕. วัตถุประสงค ์ ๒ 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ๓ 
 ๗. งบประมาณ ๖ 
 ๘. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองนโยบายและแผน ๗ 
 ๙. จํานวนบุคลากร ๗ 
 ๑๐. รายชื่อบุคลากร ๘ 

บทที ่๒  การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย ๙ 
 ๑. นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ๙ 
 ๒. แนวทางการประกันคุณภาพ ๙ 
 ๓. ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ ๑๐ 

๔. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๑ 

บทที ่๓  การประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี ๑๒ 
 ๑. นโยบายการประกันคุณภาพ ๑๒ 
 ๒. แนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน  ๑๒ 
 ๓. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๕ 
 ๔. ผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ ๑๖ 
 ๕. แผนกานดําเนินงานประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ประจําปี

การศึกษา ๒๕๕๕ 
 

๑๗ 
 ๖. กระบวนการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการประกนัคุณภาพ ๑๙ 
 ๗. กระบวนการรบัการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย ๑๙ 

บทที ่๔  ตัวบง่ชี้  และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ ๒๐ 
      องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน ๒๐ 

      องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ ๒๔ 
      องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ ๒๗ 
      องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ๒๘ 
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บทที ่๕  แนวทางการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ (SAR) ๓๐ 
      ๑. ความหมายของรายงาน ๓๐ 

      ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
       ประจําปี 

๓๐ 

      ๓. รูปแบบรายงาน ๓๐ 
 ๔. การเขียนรายงาน ๓๑ 

  
 
   

 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑ 
 

บทที่ ๑ 
 

บทนํา 
 
 

๑. ประวัติและความเป็นมา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๔ ซ่ึงกําหนดให้สถาบันราชภัฏที่จัดต้ัง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ .ศ . ๒๕๓๘  มีฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
เป็นต้นมา จากพระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลทําให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้ปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย พ.ศ. ๒๕๔๘ ให้จัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวนทั้งสิ้น ๑๑ 
หน่วยงาน ประกอบด้วย  สํานักงานอธิการบดี  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัย
และพัฒนา  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน  และวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

จากการปรับเปลี่ยนส่วนราชการดังกล่าวมีผลทําให้สํานักวางแผนและพัฒนา ซ่ึงเป็นหน่วยงานที่
ได้จัดต้ังขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เม่ือวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๐ โดยมีภาระหน้าท่ีใน
การดําเนินงานด้านการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีของ
มหาวิทยาลัยได้ถูกปรับเปลี่ยนฐานะมาเป็น กองนโยบายและแผน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ    
ว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.๒๕๔๙ ท่ีกําหนดให้กองนโยบายและ
แผน เป็นส่วนราชการในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ต้ังแต่วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา 

กองนโยบายและแผน จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
วิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย การวิเคราะห์นโยบาย การจัดทําแผนงานและ
แผนงบประมาณ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร     
อันจะนําไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายให้มีความก้าวหน้า เป็นที่พ่ึงทางวิชาการและวิชาชีพ
ของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมตามปรัชญาของการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒ 
 

๒. ปรัชญา 

 วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. วิสัยทัศน์ 

กองนโยบายและแผน จะเป็นหน่วยงานที่มีการทํางานอย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานในด้าน
การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ  มีส่วนร่วมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานกับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ต้นแบบด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
 

๔. พันธกิจ 

๑. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
๒. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 
๔. เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการบริหารที่มีความถูกต้องและเชื่อถือได้ 
๕. ดําเนินงานอย่างมืออาชีพ ท่ีโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 

๕. วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อวิเคราะห์และประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับเป้าประสงค์ระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย   

๒. เพื่อจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย การตรวจสอบและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย 

๓. เพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการที่  
วางไว้ พร้อมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหน่วยงานให้สามารถดําเนินภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการ 

๔. เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผน การบริหารและการ
ตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

๕. เพื่อให้กองนโยบายและแผน สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  
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๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑) การพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
 ๒) การบริหารจัดการกองนโยบายและแผน 
 ๓) การประกันคุณภาพการดําเนินงานกองนโยบายและแผน 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลัก 
 

๑ .พัฒนา คุณภาพกระบวนการ
วางแผนและการดําเนินงานด้าน
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีมหาวิทยาลัยท่ีสอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพ 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาผู้บริหารและ
หัวหน้าหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการดําเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

โครงการ  จัดทําข้อมูลพื้นฐานเพื่อ
การบริหารและการตัดสินใจ 
กิจกรรม จัดทําข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็น
ต่อการวางแผนและการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 
กิจกรรม วิเคราะห์และกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ต้นทุนการผลิตและเป็นไปตามนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม  ติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
กิจกรรม จัดทําต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ของมหาวิทยาลัย 
กิ จกร รม  จั ด ทํ า เอกสารรายงาน
ประจําปีของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม จัดทําเอกสารสารสนเทศ
ประจําปีของมหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
๒. การพัฒนาคุณภาพกระบวนการ
จัดทํางบประมาณของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ  พัฒนาระบบการจัดทํา
งบประมาณรายจ่าย 
กิจกรรม  จัดทําคําของบประมาณ
แผ่นดินประจําปี 
กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณจาก
เงินรายได้ประจําปี 
กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณจาก
เงินกองทุนประจําปี 
กิจกรรม จัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  
กิจกรรม จัดทําประมาณการค่าใช้จ่าย
กลางของมหาวิทยาลัย 

 ๓. การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการงบประมาณของมหาวิทยาลัย 

โครงการ  ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณรายจ่าย 
กิจกรรม จัดทําประกาศการบริหาร
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
กิ จก รรม  จั ด ทํ า คู่ มื อก ารบริ ห า ร
งบประมาณประจําปีของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม วิเคราะห์รายรับ-รายจ่ายของ
มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กิจกรรม ควบคุมและติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ 
กิ จ ก ร ร ม  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ
ประจําหน่วยงาน 
กิจกรรม จัดทํารายงานการใช้ จ่าย
งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การบริหาร
จัดการกองนโยบายและแผน 
 

พัฒนาระบบบริ ห า ร จั ดก า ร ใ ห้
ทันสมัย สอดคล้องกับสภาวการณ์
การ เปลี่ ยนแปลงของโลกในยุค
โลกาภิวัฒน์  โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการและสร้าง
ความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ 

โครงการ  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองนโยบายและแผน 
กิจกรรม ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ  
๒+๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๐) 
กิจกรรม จัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อสร้าง
ความเข้าใจร่วมกันถึงทิศทางการ
พัฒนากองนโยบายและแผนในระยะ  
๓ ปี ข้างหน้า 

โ ค ร ง ก า ร  บ ริ ห า ร แ ล ะ พั ฒ น า
ทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม ทบทวนแผนอัตรากําลังและ
แผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและ
แผน 
กิจกรรม จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ประจําปีของบุคลากรกองนโยบายและ
แผน 
กิจกรรม จัดทําคู่มือการปฏิบัติงาน
บุคลากรกองนโยบายและแผน 
กิจกรรม จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง บุ ค ล า ก ร ( Daily 
Report) 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรม ส่งเสริมการทํางานเป็นทีม 
กิจกรรม ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้
และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
กิจกรรม ปลูกจิตสํานึกในการทํางาน
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 

โครงการ  พัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร 
กิจกรรม ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําผู้บริหาร
กองนโยบายและแผน 

โครงการ  พัฒนาหน่วยงานสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทํา
แผนการจัดการความรู้ 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนจัดการความรู้ 

โครงการ  บริหารจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทํา
แผนบริหารความเสี่ยง 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ  เ พ่ิมประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานภายในกองนโยบายและแผน 
กิจกรรม ประชุมบุคลากรประจําเดือน
เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานร่วมกัน 
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน
ด้วย ๕ส 
กิจกรรม เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานทั้งในและ
นอกมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการทํางาน 
กิจกรรม บริหารจัดการงานสํานักงาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี๓  การประกัน
คุณภาพการดําเนินงานกอง
นโยบายและแผน 
 

จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาและการบริการให้
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษา 

โครงการ  ประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อ 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานด้าน 
การประกันคุณภาพ 
กิ จก รรม  จั ด ทํ า คู่ มื อก ารประกั น
คุณภาพประจําปี 
กิจกรรม จัดทําเอกสารรายงานผลการ
ประเมินตนเองประจําปี 
กิจกรรม  ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

โครงการ  ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 
กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

 
๗. งบประมาณ (งบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖) 
 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 
1. งบประมาณแผ่นดิน ๒,๓๖๙,๒๐๐ 
2. งบเงินรายได ้   ๕๙๐,๔๐๐ 

รวม ๒,๙๕๙,๖๐๐ 
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๘. โครงสร้างการแบ่งส่วนงานกองนโยบายและแผน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๙. จํานวนบุคลากร 

จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภท 
 

งาน 

ประเภท 

รวม ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน
มหาวิทยาลัย 

ผู้อํานวยการกอง ๑ - - ๑ 
งานบริหารงานทั่วไป - - ๑ ๑ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - - ๓ ๓ 
งานวิเคราะห์งบประมาณ - - ๒ ๒ 
งานติดตามและประเมินผล - - ๓ ๓ 

รวม ๑ - ๙ ๑๐ 
 
 
 
                                                                         

อธิการบดี 

ผู้อํานวยการสํานักงาน
อธิการบดี 

งานบริหารทั่วไป 

หน่วยธุรการ 
หน่วยงบประมาณ
การเงินและพัสดุ 
หน่วยบุคลากร 
หน่วยประกันคุณภาพ 
 

งานวิเคราะห์
งบประมาณ 

หน่วยงบประมาณ
แผ่นดิน 
หน่วยเงินรายได้ 
หน่วยเงินกองทุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

งานติดตามและ
ประเมินผล 

หน่วยติดตามและ
ประเมินแผน 
หน่วยติดตามและ
ประเมินงบประมาณ 
 

รองอธิการบดี 

งานวิเคราะห์นโยบาย
และแผน 

หน่วยยุทธศาสตร์ 
หน่วยข้อมูลเพื่อการ
วางแผน 
หน่วยคอมพิวเตอร์
และเอกสารเผยแพร่ 
 

ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
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จํานวนบุคลากร จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

งาน 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตร ี

ผู้อํานวยการกอง - ๑ - ๑ 
งานบริหารทั่วไป - - ๑ ๑ 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - ๒ ๑ ๓ 
งานวิเคราะห์งบประมาณ - ๑ ๑ ๒ 
งานติดตามและประเมินผล - ๑ ๒ ๓ 

รวม - ๕ ๕ ๑๐ 

 
๑๐. บุคลากรกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 
 

๑. นางนิตยา  ยืนยง    ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒. นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด  หัวหน้างานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓. น.ส.ทศันีย์  ชัยสุภาพ   หัวหน้างานวิเคราะหง์บประมาณ 
๔. น.ส.ภัสส์ธนภกัษ์  ชิตรัตน์   หัวหน้างานติดตามและประเมินผล 
๕. น.ส.วันวิสาข์  กาวิชา   เจ้าหน้าที่ประจํางานนโยบายและแผน 
๖. น.ส.สรุีย์พร  คําสม   เจ้าหน้าที่ประจํางานนโยบายและแผน 
๗. นายวระวิทย์  ศิรินาม   เจ้าหน้าที่ประจํางานวิเคราะห์งบประมาณ 
๘. น.ส.สายทิตย์  เรือนปิน   เจ้าหน้าที่ประจํางานติดตามและประเมินผล 
๙. น.ส.ชรินทร์รัตน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ  เจ้าหน้าที่ประจํางานติดตามและประเมินผล 
๑๐. นางดารารัตน์  สันกว๊าน   เจ้าหน้าที่ประจํางานบริหารทั่วไป 
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บทที่ ๒ 
 

การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
ได้นํามาตรฐานและตัวบ่งชี้คุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเป็นกรอบใน
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมอบหมายให้คณะ/หน่วยงาน/ศูนย์/สํานัก ดําเนินงานตามกลไกการ
ประกันคุณภาพ 

๑.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 ๑.  กําหนดให้คณะ หน่วยงานเทียบเท่าคณะและหน่วยงานศูนย์/สํานัก  มีระบบการควบคุม
คุณภาพ (Quality Controling) การตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพ (Quality Review and 
Assessment)   การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improving) โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๒.  กําหนดให้คณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะมีความพร้อมสําหรับการตรวจสอบทบทวน
คณุภาพ (Quality Review) ในส่วนของการประเมินตนเอง  การประเมินจากมหาวิทยาลัย และการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 

๒. แนวทางการประกันคุณภาพ 

 เพื่อให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯได้กําหนด   
แนวทางการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยทบทวน และวางแผนการดําเนินงานและกําหนดตัวบ่งชี้ให้กับคณะและ
หน่วยงาน 

๒. คณะกําหนดตัวบ่งชี้ให้กับโปรแกรมวิชา 
๓. คณะ/โปรแกรมวิชา/และหน่วยงานกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ท่ีได้รับ 
๔. คณะและหน่วยงานจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประกอบด้วย 
๔.๑ แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําปีการศึกษา 
๔.๒ แผนการพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินและข้อเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในรอบปีท่ีผ่านมา 
๕. คณะและหน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงานด้านการประกัน

คุณภาพที่ได้กําหนดไว้ มหาวิทยาลัยติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๖ เดือน ๙ 
เดือน และ ๑๒ เดือน ผ่านระบบสารสนเทศประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QAS) 

๖. คณะทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 
๗. คณะรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปีการศึกษา โดยใช้ระบบ CHE 

QA Online ของ สกอ. 
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๘. คณะและหน่วยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดส่งให้กับคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน 

๙. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

๑๐.  คณะและหน่วยงานเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑๑. คณะและหน่วยงานนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 

 
๓. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารงานคุณภาพ ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กําหนดตัวบ่งชี้ และวิธีการประเมินให้กับคณะ/หน่วยงาน 

คณะกําหนดตัวบ่งช้ีให้กับโปรแกรมวิชา 

คณะ/หน่วยงานกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ 

จัดทําแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/หน่วยงาน 

คณะ/หน่วยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงานที่ได้กําหนดไว้ 

มหาวิทยาลัยติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
ผ่านระบบสารสนเทศประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QAS) 

คณะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 

คณะรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online 

คณะ/หน่วยงาน จัดทํารายงานผลการประเมินตอนเอง (SAR) 
และจัดส่งให้กับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

นําผลการประเมินจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
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 มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพโดยอาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ และทฤษฎี
การบริหารคุณภาพมาประกอบการบริหารและตัดสินใจ การบริหารคุณภาพครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน ดังนี้ 

 ๑. ด้านการวางแผน 
  มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานคุณภาพและกําหนดกลุ่มตามลักษณะของมหาวิทยาลัย โดย
กําหนดทั้งหมดเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตและเพื่อพัฒนาสังคม  

 ๒. การกํากับ ติดตาม ทบทวน และตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน  
 กําหนดให้มีการกํากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนและให้มีการนําข้อมูลมาปรับปรุง
คุณภาพและรายงานผลการติดตามสู่คณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยนําผลน้ันมาสู่
การปฏิบัติแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง 

 ๓. การปรับปรุงคุณภาพ 
 กําหนดให้มีการนําผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยนําข้อมูล
สารสนเทศมากํากับ ติดตามคุณภาพภายในมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงอย่างทันท่วงที โดยเน้นการใช้
เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม เน้นการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) เป็นต้น 

๔. เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดองค์ประกอบ
คุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีจํานวน
ท้ังหมด ๒๓ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) จํานวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้นโยบายสถานศึกษา ๓ ดี จํานวน ๒ ตัว
บ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๒ ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ท้ังหมดอยู่ภายใต้
องค์ประกอบคุณภาพ ๑๑ องค์ประกอบ ดังนี้  
   องค์ประกอบที ่๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ   
   องค์ประกอบที ่๒  การผลิตบัณฑิต 
   องค์ประกอบที ่๓  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
   องค์ประกอบที ่๔  การวิจัย 
   องค์ประกอบที ่๕  การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
   องค์ประกอบที ่๖  การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องค์ประกอบที ่๗  การบริหารและการจัดการ 
   องค์ประกอบที ่๘  การเงินและงบประมาณ 
   องค์ประกอบที ่๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 องค์ประกอบที ่๑๐ สถานศึกษา ๓ ดี (๓D) 
 องค์ประกอบที ่๑๑ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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บทที่ ๓ 
 

การประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีได้เริ่มดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพตามนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐  มีการพัฒนาการดําเนินงานมา
อย่างต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน  มีการพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพให้แก่
บุคลากรทุกคนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในหน่วยงาน  และเข้าร่วมการ
ประชุมสัมมนาหรือการอบรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ท้ังนี้เพื่อให้การ
ดําเนินงานบรรลุเป้าหมายและมีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

๑. นโยบายการประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ไว้ ๕ ประการ  
ดังนี้ 

๑. การประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผนต้องเป็นการดําเนินการที่สอดคล้องกับนโยบาย
การประกนัคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

๒. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพต้องสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจหลักของกอง
นโยบายและแผน 

๓. มีกระบวนการกํากับ ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
๔. มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
๕. บุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสําคัญของการประกนั

คุณภาพ 

๒. แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน 

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผนนั้นได้ยึดหลักการและแนวทางการ
ดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกคน  และใช้หลักการ  P D C A  (Plan – Do – Check – Act) มาใช้กับการดําเนินงาน ซ่ึงแนวทาง
การดําเนินงาน มีดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงาน
อธิการบดี  

๒. พิจารณาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายท่ีได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยต้องเป็นตัวบ่งชี้ท่ี
เหมาะสมกับภารกิจและการพัฒนางานของกองนโยบายและแผน    

๓. กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ 
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๔. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ  ซ่ึงกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาการ
ดําเนินงานและผู้รับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  และต้องมีการทบทวน
ผลการดําเนินงานในปีที่ผ่านมา   

๕. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไว้ 
๖. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยภาคเรียนละ  

๑ ครั้ง 
๗. มีระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนงานด้านการประกันคุณภาพ  และมีการส่งเสริมสนับสนุนให้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพร่วมกันระหว่างบุคลากรในกองนโยบายและแผนและ
บุคลากรจากหน่วยงานอื่น  
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แผนผงัการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
 
                                                          

 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 

กําหนดผู้รับผดิชอบแต่ละตัวช้ีวัด 

จัดทําแผนการดําเนินงาน/แผนเพิ่ม
ประสทิธิภาพ 

ดําเนินงานตามแผนที่วางไว้ 

ติดตามและประเมินผลตามตัวบ่งชี้ 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองส่งให้
มหาวิทยาลัย 

พิจารณาตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมายที่ได้รับ
มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

รับการประเมินคุณภาพจากมหาวิทยาลัย 

ทบทวนผลการประเมินคุณภาพจาก
มหาวิทยาลัย 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑๕ 
 

๓. องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี ้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
ในปีการศึกษา ๒๕๕๕  กองนโยบายและแผน มีการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ จํานวน ๔ 

องค์ประกอบ  ๕ ตัวช้ีวัด  ตามรายละเอียดดังนี้ 

องค์ประกอบที่ ๑  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินการ   
ตัวช้ีวัดที่ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
ตัวช้ีวัดที่ ๑๖.๑ (สมศ.) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์  
ตัวช้ีวัดท่ี ๑๗ (สมศ.) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 

ของสถาบัน 

องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง  

องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ 
ตัวช้ีวัดที่ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที่ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑๖ 
 

๔. ผู้รับผิดชอบในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตวับ่งชี ้ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

รายชื่อ องคป์ระกอบ ตัวบ่งชี ้
นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
นางสาวสรุีพร  คําสม 

องคป์ระกอบที ่๑  ปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์และ
แผนการดําเนินการ   

๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน 
๑๖.๑ (สมศ.) ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
๑๗ (สมศ.) ผลการพัฒนา
ตามจุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ 
ของสถาบัน 

นางสาวภัสส์ธนภักษ์  ชิตรัตน์ 
 

องค์ประกอบที ่๗  การ
บริหารและการจัดการ 

๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่
สถาบันเรียนรู ้
 

นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
 

องค์ประกอบที ่๗  การ
บริหารและการจัดการ 

๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง 

นางสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 
นางสาวภัสส์ธนภักษ์  ชิตรัตน์ 
นายวระวิทย์  ศิรินาม 
นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน 
นางสาวชรินทรร์ัตน์ ปัทมาพิสุทธ์ิ 

องค์ประกอบที ่๘  การเงิน
และงบประมาณ 

๘.๑ ระบบและกลไกการ
การเงินและงบประมาณ 

นางสาววันวสิาข์  กาวิชา 
นางดารารัตน์  สันกว๊าน 

องค์ประกอบที ่๙  ระบบและ
กลไกการประกนัคุณภาพ 

๙.๑  ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑๗ 
 

 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
 

กิจกรรม 
แผนดําเนินการ (มิ.ย. ๕๕ - พ.ค. ๕๖) 

ผลผลิต / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

๑. ออกคําสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

                        คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

เลขานุการคณะกรรมการดําเนนิงาน
ประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน 

๒. ทบทวนผลการประเมิน
คุณภาพในปีการศึกษาที่  
ผ่านมา 

                        มีการประชุมเพือ่ทบทวนผลการ
ดําเนินงานในปกีารศึกษาที่ผ่านมา 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

๓. พิจารณาตัวบ่งชี้และค่า
เป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย
จากมหาวิทยาลัย 

                        รายงานผลการพิจารณาตัวบ่งชี้และ
ค่าเป้าหมายประจําปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

๔. กําหนดผูร้ับผิดชอบแตล่ะ
ตัวบ่งชี้ 

                        รายชื่อผู้รับผิดชอบแตล่ะตัวบ่งชี้ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบาย และแผน 

๕. จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

              
 

          แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผน 

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

๖. ดําเนินการตามตัวบ่งชี้               
    ๖.๑ ตวับ่งชี้ ๑.๑ 
    ๖.๒ ตวับ่งชี้ ๑๖.๑ (สมศ.) 
    ๖.๓ ตวับ่งชี้ ๑๗ (สมศ.) 

            ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
นางสาวสรุีย์พร  คําสม 

    ๖.๔ ตวับ่งชี้ ๗.๒             ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ นางสาวภัสส์ธนภักษ์  ชิตรัตน ์
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑๘ 
 

กิจกรรม 
แผนดําเนินการ (มิ.ย. ๕๕ - พ.ค. ๕๖) 

ผลผลิต / เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

    ๖.๕ ตวับ่งชี้ ๗.๔             ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
 

    ๖.๖ ตวับ่งชี้ ๘.๑             ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ นางสาวทัศนีย์  ชัยสุภาพ 
นางสาวภัสส์ธนภักษ์  ชิตรัตน ์
นายวระวิทย์  ศริินาม 
นางสาวสายทิตย์  เรือนปิน 
นางสาวชรินทรร์ัตน์ ปัทมาพิสุทธิ์ 

    ๖.๗ ตวับ่งชี้ ๙.๑             ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ นางสาววันวิสาข์  กาวิชา 
นางดารารัตน์  ทิพย์แกว้ 

๗. รายงานผลการดําเนินงาน
ต่อคณะกรรมการประกัน
คุณภาพ 

            รายงานผลการดําเนินงานตามตัว
บ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ 

๘. จัดทํารายงานการประเมิน
ตนเองส่งให้มหาวิทยาลัยฯ 

            เอกสารรายงานการประเมินตนเอง นางเกสกานดา  เชือ้สะอาด 

 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๑๙ 
 

๕. กระบวนการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบและติดตามการประกันคุณภาพ  มีขั้นตอนและแนวทางการดําเนินงานดังนี้   
๑. ผู้รับผิดชอบบ่งชี้ รวบรวมเอกสารและผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ี

กําหนดไว้   
๓. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ในการพัฒนาการดําเนินงานต่อที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ภาคเรียนละ ๒ ครั้ง  
๔. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ รวบรวม

ผลการประเมินคุณภาพและจัดทํารายงานการประเมินตนเองส่งให้มหาวิทยาลัย 
 

๖. กระบวนการรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย 

การรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ได้กําหนดขั้นตอนการ
ดําเนินงานไว้ ดังนี้ 

๑. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพกอง
นโยบายและแผน ประสานกําหนดการและรายละเอียดท่ีจะเข้าประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๒. แจ้งกําหนดการ รายละเอียดข้อมูลที่ต้องนําเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน 

๓. ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวช้ีวัดเตรียมข้อมูลและหลักฐานรายงานต่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน 

๔. เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพกอง
นโยบายและแผน รายงานผลการประเมินคุณภาพต่อที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาและปรับปรุงการดําเนินงานในปีถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๐ 
 

บทที่ ๔ 
 

ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

องค์ประกอบที่ ๑  ปรชัญา ปณธิาน วัตถุประสงค์  และแผนการดําเนินงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ (สกอ.) :   กระบวนการพัฒนาแผน 

  ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ  การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องมี
การกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อให้สถาบันดําเนินการสอดคล้องกับ    
อัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้อง
กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการ
ดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบัน
แล้ว จะต้องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ 
เพื่อให้การดําเนินงานของสถาบันเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับและสามารถตอบสนองสังคมใน
ทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม  

  
เกณฑ์มาตรฐาน  :  

๑. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบัน  และได้รับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๑-๒๕๕๔) 

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ คือ ด้านการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๔. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
๕. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ ๔ พันธกิจ 
๖. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ ๒ 

คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๑ 
 

๗. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และ
รายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

๘. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน    
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
 

เกณฑ์การประเมิน  :   

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๖  หรือ ๗ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๘  ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑(สมศ.) :  ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   

  ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   

อัตลักษณ์  หมายถึง บุคลิก ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

๑. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้รับ
การเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ / หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๕  ข้อ 

 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๒ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่

เก่ียวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
  ๒. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันกไ็ด้ 
  ๓. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และ

แสดงหลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน : 
๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
๒. กรณีท่ีคณะดําเนินการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ (สมศ.)  :   ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์

ของสถาบัน 

  ชนิดของตัวบ่งชี้  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้  :   

เอกลักษณ์  หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของสถานศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน  :   

๑. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ท่ีกําหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 

๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษาและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ /หรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๕  ข้อ 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๓ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  : 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดอัตลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษา 
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซ่ึงแสดงให้เห็นถึง

ผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือ จุดเด่นของสถานศึกษาที่
กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้น
หรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ 

๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่
เก่ียวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

หมายเหตุ : ๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบัน    
ก็ได้ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะกรรมการจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
๓. กรณีท่ีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการดําเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน : 
๑. กรณีที่คณะดําเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ ผลการประเมินจะ

พิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
๒. กรณีท่ีคณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๔ 
 

องค์ประกอบที่ ๗  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบ่งชี้ที ่๗.๒ (สกอ.)  :    มีการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการเรียนรู ้

ชนิดของตัวบง่ชี้   :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   : 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้
และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซ่ึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้โดยมีการรวบรวมองค์
ความรู้ท่ีมีอยู่ในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคน
ในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้
ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล 
และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดีย่ิงขึ้น 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

๑. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ท่ีสอดคล้องกับแผน กลยุทธ์
ของสถาบันอย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๒. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ ๑  

๓. มีแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายท่ีกําหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ท่ีกําหนดในข้อ ๑ ท้ังที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit knowledge) 

๕. มีการนําความรู้ท่ีได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่
เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge)  ที่เป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๕  ข้อ 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๔ (สกอ.)   : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบง่ชี้   :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :    

เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย 
กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่
ตัวเงิน เช่น ช่ือเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง และขนาดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่
ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้า
และโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อให้ม่ันใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน   :   

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม
บริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้ 

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร 
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อ่ืนๆ ตามบริบทของสถาบัน 

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จาการ
วิเคราะห์ในข้อ ๒ 

๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 
๕. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ คร้ัง  
๖. มีการนําผลประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์

ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๖ 
 

หมายเหตุ  :  คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันใน
รอบปีประเมิน ท่ีส่งผลกระทบต่อชีวิตแล้วความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุลากรหรือต่อชื่อเสียง
ภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการ
ควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยงหรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลลักฐานประกอบที่
ชัดเจน 
 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (๐) คะแนน เช่น 

๑. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุ่นแรงของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร
ภายในสถาบัน ท้ังๆ ที่อยู่ในวิสัยท่ีสถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการ
ระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียช่ือเสียงหรือมีภาพลักษณ์ท่ีไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 
เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์  ข่าว online 
เป็นต้น 

๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 
เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๒ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๓ หรือ ๔ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๖  ข้อ 

  
** หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (๐)แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมิน
เป็นศูนย์(๐) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น  การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมิน
ได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่ 

๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลด
ผลกระทบสําหรับความเสี่ยงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้าและดําเนินการตามแผน 

๒. เป็นเหตุสุดวิสัย  อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การความคุมหรือการป้องกัน)ของสถาบัน 
๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมาจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

กําหนดไว้ล่วงหน้า 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๗ 
 

องค์ประกอบที่ ๘  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ (สกอ.)  :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี้   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :    

สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี
แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินซ่ึงเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ท่ีสามารถผลักดันแผลกลยุทธ์
ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อ่ืนๆ ที่สถาบันได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงาน
ทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ  
รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ  โครงการ กิจกรรม เพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได้ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๓. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน

และบุคลากร 
๔. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
๕. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจสอบ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันกําหนด 
๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๘ 
 

 หมายเหตุ  :  แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนระยะยาวที่ระบุท่ีมาและใช้ไปของทรัพยากรทาง
การเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถดําเนินการได้  แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  สถาบันควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่
ต้องการใช้  ซ่ึงจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่สถาบันใช้ในการดําเนินการให้กล
ยุทธ์น้ันบังเกิดผล จากนั้นจึงจะกําหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหา
ได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมี
การระดมทุนด้วยวิธีอื่นๆ อีกเพิ่มเติมระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 

เกณฑ์การประเมิน  :  

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๔  หรือ ๕ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๗  ข้อ 

 
 
องค์ประกอบที่ ๙  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙.๑ (สกอ.)  :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี้    : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งชี้   :  

   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซ่ึงสถาบันต้อง
สร้างระบบและกลไกในการความคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให้เป็นไป
ตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด 
ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน มีการประเมินและ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนสัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้ม่ันใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้าง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๒๙ 
 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป   :   

๑.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ พันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่
กําหนด 

๒. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการกําหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
๔. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย ๑) การ

ความคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ ๒) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอต่อสภาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online 
และ ๓)  นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

๕. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการ
พัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง ๙ 
องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา
ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และ
เผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

 
เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

มีการดําเนินการ 
๑ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๒ หรือ ๓ ข้อ 

มีการดําเนินการ    
๔ หรือ ๕ หรือ  ๖ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๗ หรือ ๘ ข้อ 

มีการดําเนินการ   
๙  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๓๐ 
 

บทที่ ๕ 
 

แนวทางการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 
 

๑. ความหมายของรายงาน 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี  หมายถึง รายงานการ
ประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี 

การจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษาประจําปี มีวัตถุประสงค์ ๓ 
ประการ คือ 

๑. เพื่อให้สถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

๒. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุด
ท่ีควรปรับปรุง สําหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป 

๓. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพ้ืนฐานที่จําเป็นสําหรับการ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

๓. รูปแบบรายงาน 

 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี ประกอบด้วย 
๑. คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
๒. ข้อมูลเบ้ืองต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ

บริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินใน
รอบปีท่ีผ่านมาและเป้าหมายสําคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 

๓. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน
รอบปีปัจจุบัน ตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่ 

 
 
 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๓๑ 
 

   กลุ่มมาตรฐานที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดําเนินงาน 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๒ การผลิตบัณฑิต 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๔ การวิจัย 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๗ การบริหารและการจัดการ 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๘ การเงินและงบประมาณ 
 กลุ่มมาตรฐานที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
๔. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของ

แต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่นและจุดที่ควรปรับปรุง
แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป 

๔. การเขียนรายงาน 

 ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย  ประกอบด้วยรายละเอียดท่ีเป็นสาระสําคัญของสถาบัน
ศึกษา โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัยหรือพัฒนาสังคมหรือพัฒนาศิลปะ
และวัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา ตลอดจนเป้าหมายท่ี
สําคัญในปีปัจจุบันลักษณะการเขียนแบบบรรยาย สําหรับผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ี
ผ่านมาและเป้หมายปีปัจจุบันควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน 

 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เป็นส่วนที่เขียนถึงการดําเนินงานจริงเพื่อ
เป็นข้อมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว้ โดย
มีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่งละองค์ประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและที่เพิ่มเติมของสถาบันทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยายสังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตาม
เกณฑ์ท่ีช้ีให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงานต่อไปนี้ 

๑. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้ 
๒. การประเมินผลตามเกณฑ์ 
๓. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้น้ันๆ 
๔. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้ 

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ง
ละองค์ประกองและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีย่ิงขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อ
รายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตามองค์ประกอบคุณภาพและ
ตามาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดําเนินงานรายงานบทนี้
ประกอบด้วย 

 



คู่มือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปีการศกึษา ๒๕๕๕   ๓๒ 
 

๑. รายงานตัวเลข ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของสถาบัน 
๒. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบันแยก

ตามแต่ละองค์ประกอบ คุณภาพและแต่ละมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา 
๓. เป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
๔. แผนการพัฒนาสถาบันศึกษาในอนาคตให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

ภาคผนวก  ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง  และเป้าหลักฐานใน
การตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น 

๑. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน 
๒. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ 
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา 
๔. เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบ

สํารวจเรื่องบัณฑิต แบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ 
๕. ข้อมูลพ้ืนฐานของสถาบันอุดมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้ คําสั่ง ประกาศที่

เก่ียวข้อง เป้าหมาย/มาตรฐานตัวช้ีวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปี 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


