
 

 

กองงนโยบา

คู่มือ
ายและแ

ป

อการป
แผน สํ
ประจําปี

ประกัน
านกังา
ปกีารศกึ

นคณุภ
นอธกิา
กษา ๒๕

ภาพ 
ารบด ี
๕๕๓ 



คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย

ไดนํามาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพของสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเปนกรอบในการ

ดําเนินงานตามกลไกการประกันคุณภาพ  เพ่ือใหหนวยงานเทียบเทาคณะและหนวยงานศูนย/สํานัก มี

ระบบควบคุณภาพ การตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพ การปรับปรุงคุณภาพ ใหสอดคลองกับ

มาตรฐานและตัวบงช้ีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนไป

อยางตอเนื่อง กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงไดจัดทําคูมือ

การประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรภายในกองนโยบายและ

แผนใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผน และนําไปสูการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามกรอบในการปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยกําหนดไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
 

1. ช่ือหนวยงาน    กองนโยบายและแผน   สํานักงานอธิการบดี 

2. สถานที่ตั้ง     80  หมู 9  ตําบลบานดู   อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงราย 

3. ประวัติและความเปนมา 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 4 ซึ่งกําหนดใหสถาบันราชภัฏที่

จัดตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2548  มีฐานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ และให

มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 15 

มิถุนายน 2547 เปนตนมา  จากพระราชบัญญัติดังกลาวมีผลทําใหสถาบันราชภัฏเชียงรายได

ปรับเปลี่ยนฐานะมาเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และในป พ.ศ. 2548 ไดมีกฎกระทรวงจัดตั้ง

สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ. 2548 ใหจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย จํานวนทั้งส้ิน 11 หนวยงาน ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี คณะครุศาสตร คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักศิลปะและ

วัฒนธรรม  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน และวิทยาลัยการแพทยพ้ืนบานและการแพทย

ทางเลือก 

จากการปรับเปลี่ยนสวนราชการดังกลาวมีผลทําใหสํานักวางแผนและพัฒนา ซึ่งเปน

หนวยงานที่ไดจัดตั้งข้ึนตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2530 โดยมี

ภาระหนาที่ในการดําเนินงานดานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และการจัดทํางบประมาณ

รายจายประจําปของมหาวิทยาลัยไดถูกปรับเปลี่ยนฐานะมาเปน กองนโยบายและแผน ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พ.ศ.2549 และ

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเลมที่ 123 ตอนที่ 74 ง หนา 4 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2549 ที่กําหนดให

กองนโยบายและแผนเปนสวนราชการในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตั้งแตวันที่ 4 สิงหาคม 2549 

เปนตนมา 

กองนโยบายและแผน จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนหนวยงานที่มีภารกิจหลักใน

การวิเคราะหและประสานการจัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  การวิเคราะหนโยบาย การจัดทํา

แผนงานและแผนงบประมาณ และจัดทําขอมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการบริหารและการตัดสินใจ

ของผูบริหาร อันจะนําไปสูการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายใหมีความกาวหนา เปนที่พ่ึงทาง
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วิชาการและวิชาชีพของประชาชนในทอง ถ่ินไดอย างเหมาะสมตามปรัชญาของการเปน

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  

 

4.  ปรัชญา 

 วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

5.  วิสัยทัศน 

กองนโยบายและแผน จะเปนหนวยงานที่มีการทํางานอยางเปนระบบและไดมาตรฐานในดาน

การวางแผนและบริหารจัดการงบประมาณ  มีสวนรวมสนับสนุนและประสานการดําเนินงานกับ

หนวยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไปสูการเปนมหาวิทยาลัย

ตนแบบดานการพัฒนาทองถ่ิน 

 

6. พันธกิจ 

1. กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเหมาะสมกับสถานการณ 

2. วางแผนและบริหารจัดการงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

3. กํากับติดตาม และสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหบรรลุตามแผนที่วางไว 

4. เปนแหลงขอมูลเพ่ือการบริหารที่มีความถูกตองและเช่ือถือได 

5. ดําเนินงานอยางมืออาชีพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

 

7.  วัตถุประสงค 

1. เพ่ือวิเคราะหและประสานการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้งในระยะสั้นและ

ระยะยาว ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับเปาประสงคระดับชาติ ระดับกระทรวง และพันธกิจของการ

เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงสนับสนุนการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน

ตาง ๆ ใหสอดคลองและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย   

2. เพ่ือจัดระบบและกลไกการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบและติดตามการ

ใชจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนสูงสุดตอมหาวิทยาลัย 

3. เพ่ือกํากับ ติดตามการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ใหเปนไปตามแผนปฏิบัติราชการ

ที่วางไว พรอมทั้งสนับสนุนการดําเนินงานของทุกหนวยงานใหสามารถดําเนินภารกิจไดอยางมี

ประสิทธิภาพ บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 

4. เพ่ือรวบรวม วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวางแผน การบริหารและ

การตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับในมหาวิทยาลัย 

5. เพ่ือใหกองนโยบายและแผน สามารถดําเนินงานในทุกภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส ตรวจสอบไดและมีการพัฒนางานอยางตอเนื่อง  
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8. ยุทธศาสตรการพัฒนา 

ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานตาม

ภารกิจกองนโยบายและแผน 
 

1.พัฒนาคุณภาพกระบวนการ

วางแผนและการดําเนินงานดาน

นโยบายและยุทธศาสตรการ

พัฒนาของมหาวิทยาลัย 
 

โครงการ  จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัย 

กิจกรรม ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กิจกรรม  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม ประชุมสัมมนาผูบริหารและ

หัวหนาหนวยงานเพื่อสรางความเขาใจ

ในกระบวนการดําเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

โครงการ  จัดทําขอมูลพื้นฐานเพื่อ

การบริหารและการตัดสินใจ 

กิจกรรม รวบรวมขอมูลพื้นฐานที่จําเปน

ตอการบริหารและการตัดสินใจ 
กิจกรรม วิเคราะหและนําเสนอขอมูลที่

จําเปนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรม จัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 
กิจกรรม  จัดทําเอกสารสารสนเทศ

ประจําปของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม จัดทํารายงานประจําปของ

มหาวิทยาลัย 

2 . ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

กระบวนการจั ดทํ าและการ

บ ริ ห า ร ง บ ป ร ะ ม า ณ ข อ ง

มหาวิทยาลัย 
 

โครงการ  พัฒนาระบบการจัดทํา

งบประมาณรายจาย 
กิจกรรม  จัดทํ า คํ าของบประมาณ

แผนดินประจําป 
กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณจาก

เงินรายไดประจําป 
กิจกรรม จัดทําคําของบประมาณจาก

เงินกองทุนประจําป 
กิจกรรม จัดทําแผนยุทธศาสตรทาง

การเงิน 
กิจกรรม  วิ เคราะหและประเมินผล

ความสําเร็จจากการใชจายงบประมาณ 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
โครงการ  ติดตามและประเมินผล

การดํ า เ นิ น ง านตามแผนปฏิ บั ติ

ราชการและงบประมาณรายจาย 

กิจกรรม วิเคราะหรายรับ-รายจายของ

มหาวิทยาลัย 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
กิจกรรม ควบคุมและติดตามการใชจาย

งบประมาณ 
กิ จ ก ร รม  จั ดทํ า คู มื อ ก า รบ ริ ห า ร

งบประมาณประจําปของมหาวิทยาลัย 
กิ จ ก ร ร ม  พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ก า ร

ปฏิบัติงานของเจาหนาที่งบประมาณ

ประจําหนวยงาน 
กิจกรรม  จัดทํารายงานการใชจ าย

งบประมาณของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 2 การบริหาร

จัดการ 
 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให

ทั น ส มั ย  ส อ ด ค ล อ ง กั บ

สภาวการณการเปลี่ยนแปลงของ

โลกในยุคโลกาภิวัฒน  โดยยึด

หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสรางความพึงพอใจ

สูงสุดแกผูรับบริการ 

โครงการ  จัดทําแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากองนโยบายและแผน 
กิจกรรม ทบทวนแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนากองนโยบายและแผน ระยะ 4 ป 

(พ.ศ. 2552 – 2555) 
กิจกรรม  จัดทําแผนปฏิบัติราชการ

ประจําป 
กิจกรรม รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป  

โครงการ พัฒนากระบวนการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 
กิจกรรม ทบทวนแผนอัตรากําลังและ

แผนพัฒนาบุคลากรกองนโยบายและ

แผน 
กิจกรรม  จัดทําแผนการปฏิบัติงาน

ประจําปของบุคลากรกองนโยบายและ

แผน 
กิจกรรม จัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
กิจกรรม จัดทําเอกสารรายงานผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร (Daily Report) 

โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
กิจกรรม สงเสริมการทํางานเปนทีม 
กิจกรรม ฝกอบรมเพื่อพัฒนาความรู

และความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
กิจกรรม ปลูกจิตสํานึกรักองคกร 
 

โครงการ  พัฒนาภาวะผูนําผูบริหาร 
กิจกรรม สงเสริมการเขารวมอบรม/

สัมมนาเพื่อพัฒนาภาวะผูนําผูบริหาร

กองนโยบายและแผน 

โครงการ  พัฒนาหนวยงานสูองคกร

แหงการเรียนรู 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทํา

แผนการจัดการความรู 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนจัดการความรู 

โครงการ  บริหารจัดการความเสี่ยง 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อจัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยง 
กิจกรรม ติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

โครงการ   เพิ่มประสิทธิภาพการ

ดําเนินงานภายในกองนโยบายและ

แผน 
กิจกรรม ประชุมบุคลากรประจําเดือน

เพื่อกําหนดแผนการดําเนินงานรวมกัน 
กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน

ดวย 5ส 
กิจกรรม เผยแพรและประชาสัมพันธ

ขอมูลแกหนวยงานทั้งในและนอก 
มหาวิทยาลัย 
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ยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการ-กิจกรรมที่ดําเนินการ 
กิจกรรม ประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการทํางาน 
กิจกรรม บริหารจัดการงานสํานักงาน 

ยุทธศาสตรที่4  การประกัน

คุณภาพ 
 

จัดระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึ กษ าและกา ร

บริการใหไดตามเกณฑมาตรฐาน

อุดมศึกษา 

โครงการ  ประกันคุณภาพ 
การศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน 
กิจกรรม จัดประชุมบุคลากรเพื่อ 
กําหนดแนวทางการดําเนินงานดาน 
การประกันคุณภาพ 
กิจกรรม จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ

ประจําป 
กิจกรรม จัดทําเอกสารรายงานผลการ

ประเมินตนเองประจําป 

โครงการ  ประเมินความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
กิจกรรม สํารวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการ 
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9. งบประมาณ 
 

ประเภทงบประมาณ จํานวนเงิน 
1. งบประมาณแผนดิน 1,129,100 

2. งบเงินรายได 1,313,900 
รวม 2,442,000 

 
10. โครงสรางการแบงสวนงานกองนโยบายและแผน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

งานบริหารทั่วไป งานวิเคราะห

นโยบายและแผน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

- หนวยธุรการ 
- หนวยงบประมาณ 

การเงินและพัสดุ 

- หนวยบุคลากร 
- หนวยประกันคุณภาพ 

- หนวยยุทธศาสตร 
- หนวยขอมูลเพ่ือการ
วางแผน 

- หนวยคอมพิวเตอรและ
เอกสารเผยแพร 

งานวิเคราะห

งบประมาณ 

- หนวยงบประมาณ
แผนดิน 

- หนวยเงินรายได 
- หนวยเงินกองทุนและ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

งานติดตามและ

ประเมินผล 

-  หนวยติดตามและ  

   ประเมินแผน 

-  หนวยติดตามและ 

   ประเมินงบประมาณ 

ผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบด ี
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11. จํานวนบุคลากร 
 

สายงาน วุฒิการศึกษา รวม 

 ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

1.สายวิชาการ - - - - 

2.สายผูบริหาร - 1 - 1 

3.สายสนับสนุน 6 2 - 8 

รวม 6 3 - 9 

  
12. บุคลากรกองนโยบายและแผน  สํานักงานอธิการบดี 

1. นางนิตยา  ยืนยง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 8    ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด   นักวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนางานวิเคราะหนโยบายและแผน 
3. น.ส.ทัศนีย  ชัยสุภาพ นักวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนางานวิเคราะหงบประมาณ 

4. น.ส.พิกุลชร  หัตถะผะสุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน หัวหนางานติดตามและประเมินผล 
5. น.ส.ดารารัตน  ทิพยแกว เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป เจาหนาท่ีประจํางานบริหารทั่วไป 
6. น.ส.วันวิสาข  กาวิชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาท่ีประจํางานนโยบายและแผน 
7. น.ส.สุรียพร  คําสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาท่ีประจํางานนโยบายและแผน 
8. นายวระวิทย  ศิรินาม นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาท่ีประจํางานวิเคราะหงบประมาณ 
9. น.ส.สายทิตย  เรือนปน นักวิเคราะหนโยบายและแผน เจาหนาท่ีประจํางานติดตามและประเมินผล 
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บทที่ 2 
 

การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดมีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

โดยไดนํามาตรฐานและตัวบงช้ีคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มาเปน

กรอบในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย และมอบหมายใหคณะ/หนวยงาน/ศูนย/สํานัก ดําเนินงาน

ตามกลไกการประกันคุณภาพ 

1.  นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
 1.  กําหนดใหคณะ หนวยงานเทียบเทาคณะและหนวยงานศูนย/สํานัก  มีระบบการควบคุม

คุณภาพ (Quality Controling) การตรวจสอบทบทวนและประเมินคุณภาพ (Quality Review and 
Assessment)   การปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improving) โดยเนนใหสอดคลองกับมาตรฐานและตัวบงช้ี
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.  กําหนดใหคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะมีความพรอมสําหรับการตรวจสอบทบทวน

คุณภาพ (Quality Review) ในสวนของการประเมินตนเอง  การประเมินจากมหาวิทยาลัย และการ

ประเมินจากหนวยงานภายนอก 

2. แนวทางการประกันคุณภาพ 

 เพ่ือใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนไปอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยไดกําหนด

แนวทางการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยทบทวน และวางแผนการดําเนินงานและกําหนดตัวบงช้ีใหกับ คณะและ

หนวยงาน 
2. คณะกําหนดตัวบงช้ีใหกับโปรแกรมวิชา 
3. คณะ/โปรแกรมวิชา/และหนวยงานกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ไดรับ 
4. คณะและหนวยงานจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประกอบดวย 
4.1 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 
4.2 แผนการพัฒนาคุณภาพ จากผลการประเมินและขอเสนอแนะการประเมินคุณภาพ

การศึกษาในรอบปที่ผานมา 
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5. คณะและหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงานดานการประกัน
คุณภาพที่ไดกําหนดไว มหาวิทยาลัยติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน 9 

เดือน และ 12 เดือน ผานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพเพื่อการบริหาร (QAS) 
6. คณะทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 
7. คณะรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา โดยใชระบบ 

CHE QA Online ของ สกอ. 
8. คณะและหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และจัดสงใหกับคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 
9. กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
10. คณะและหนวยงานเตรียมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
11. คณะและหนวยงานนําผลการประเมินมาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
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3. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

มหาวิทยาลัยมีแนวทางการบริหารงานคณุภาพ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยทบทวนและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
กําหนดตัวบงชี้ และวิธีการประเมินใหกับคณะ/หนวยงาน 

คณะกําหนดตัวบงชี้ใหกับโปรแกรมวิชา 

คณะ/หนวยงานกําหนดเปาหมายการดําเนินงานในแตละตัวบงชี้ 

จัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ/หนวยงาน 

คณะ/หนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงานที่ไดกําหนดไว 

มหาวิทยาลัยติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
ผานระบบสารสนเทศประกันคุณภาพเพ่ือการบริหาร (QAS) 

คณะดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับโปรแกรมวิชา 

คณะรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผานระบบ CHE QA Online 

คณะ/หนวยงาน จัดทํารายงานผลการประเมินตอนเอง (SAR) 
และจัดสงใหกับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

นําผลการประเมินจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ 
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 มหาวิทยาลัยกําหนดแนวทางการประกันคุณภาพโดยอาศัยกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 

ระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 และ

ทฤษฎีการบริหารคุณภาพมาประกอบการบริหารและตัดสินใจ การบริหารคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 

ดาน ดังนี้ 
 1.  ดานการวางแผน 
  มหาวิทยาลัยกําหนดมาตรฐานคุณภาพและกําหนดกลุมตามลักษณะของมหาวิทยาลัย โดย

กําหนดทั้งหมดเปนมหาวิทยาลัยเพื่อผลิตบัณฑิตและเพือ่พัฒนาสังคม  

 2.  การกํากับ ติดตาม ทบทวน และตรวจสอบประเมนิคุณภาพภายใน  
 กําหนดใหมีการกํากับ ติดตาม ผลการปฏิบัติงานตามแผนและใหมีการนําขอมูลมาปรับปรุง

คุณภาพและรายงานผลการติดตามสูคณะกรรมการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยนําผลนั้นมา

สูการปฏิบัติแกไขตอไปอยางตอเนื่อง 

 3.  การปรับปรุงคุณภาพ 
 กําหนดใหมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง โดยนําขอมูล

สารสนเทศมากํากับ ติดตามคุณภาพภายในมาใชในการพัฒนาปรับปรุงอยางทันทวงที โดยเนนการใช

เครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม เนนการจัดการองคความรู (Knowledge Management) เปนตน 

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึด

องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) มีจํานวนทั้งหมด 23 ตัวบงช้ี ซึ่งเปนตัวบงช้ีสําหรับมหาวิทยาลัยที่มีจุดเนนทางดานการผลิต

บัณฑิตและพัฒนาสังคม ตัวบงช้ีทั้งหมดอยูภายใตองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ ไดแก  
   องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค และแผนดําเนนิการ   
   องคประกอบที่ 2  การผลติบัณฑิต 
   องคประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
   องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
   องคประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
   องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจดัการ 
   องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
   องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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บทที่ 3 
 

การประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดีไดเร่ิมดําเนินงานดานการประกันคุณภาพตาม

นโยบายดานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยมาตั้งแตปการศึกษา 2550  มีการพัฒนาการ

ดําเนินงานมาอยางตอเนื่องโดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกคน  มีการพัฒนาความรูดานการ

ประกันคุณภาพใหแกบุคลากรทุกคนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากรในหนวยงาน  

และเขารวมการประชุมสัมมนาหรือการอบรมกับหนวยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้เพ่ือใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและมีการพัฒนาการอยางตอเนื่อง 

1. นโยบายการประกันคุณภาพ 

กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ไดกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ ไว 5 

ประการ  ดังนี้ 

1. การประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผนตองเปนการดําเนินการที่สอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพตองสะทอนใหเห็นถึงคุณภาพงานตามภารกิจหลักของกอง
นโยบายและแผน 

3. มีกระบวนการกํากับ ติดตามและประเมินผลที่ชัดเจนและเปนรูปธรรม 
4. มีการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
5. บุคลากรทุกคนในกองนโยบายและแผนมีสวนรวมและตระหนักถึงความสําคัญของการ

ประกันคุณภาพ 

2. แนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน 

 การดําเนินงานการประกันคุณภาพของกองนโยบายและแผนนั้นไดยึดหลักการและแนว

ทางการดําเนินงานตามนโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  เนนกระบวนการมีสวนรวมของ

บุคลากรทุกคน  และใชหลักการ  P D C A  (Plan – Do – Check – Act) มาใชกับการดําเนินงาน 
ซึ่งแนวทางการดําเนินงาน มีดังนี้ 

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงาน

อธิการบดี  
2. พิจารณาตัวบงช้ีและคาเปาหมายที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยตองเปนตัวบงช้ีที่

เหมาะสมกับภารกิจและการพัฒนางานของกองนโยบายและแผน    
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3. กําหนดใหมีผูรับผิดชอบการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ี  รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรใหมีความรูและความเขาใจดานการประกันคุณภาพ 
4. มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ  ซึ่งกําหนดกิจกรรม ระยะเวลาการ

ดําเนินงานและผูรับผิดชอบการดําเนินงานตามตัวชี้วัดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน  และตองมี

การทบทวนผลการดําเนินงานในปที่ผานมา   
5. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานที่วางไว 
6. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ อยางนอยภาคเรียนละ  

1 ครั้ง 
7. มีระบบฐานขอมูลที่สนับสนุนงานดานการประกันคุณภาพ  และมีการสงเสริมสนับสนุนใหมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพรวมกันระหวางบุคลากรในกองนโยบายและ

แผนและบุคลากรจากหนวยงานอื่น  
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แผนผังการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
 
                                                          

 
 
                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิงาน 

กําหนดผูรับผดิชอบแตละตวัชี้วัด 

จัดทําแผนการดําเนนิงาน/แผนเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

ดําเนนิงานตามแผนที่วางไว 

ติดตามและประเมินผลตามตัวบงช้ี 

จัดทํารายงานการประเมินตนเองสงให

มหาวิทยาลัย 

พิจารณาตัวบงช้ีและคาเปาหมายที่ไดรับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย 

รับการประเมินคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัย 

ทบทวนผลการประเมินคุณภาพจาก

มหาวิทยาลัย 
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3. องคประกอบคุณภาพ ตัวบงช้ี ประจําปการศึกษา 2553 
ในปการศึกษา 2553  กองนโยบายและแผน มีการดําเนินงานตามตัวบงช้ีคุณภาพ จํานวน 4 

องคประกอบ  5 ตัวชี้วัด  ตามรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินการ   

ตัวชี้วัดที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

ตัวชี้วัดที่ 7.2 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันการเรียนรู 
ตัวชี้วัดที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง  

องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวชี้วัดที่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

4. ผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามตัวบงช้ี ประจําปการศึกษา 2553 

รายชื่อ องคประกอบ ตัวบงช้ี 

นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
นางสาววันวิสาข  กาวิชา 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงคและ

แผนการดําเนินการ   

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน 

นางนิตยา  ยืนยง 
นางสาวดารารตัน  ทิพยแกว 
นางสาวสรุียพร  คําสม 

องคประกอบที่ 7  การ

บริหารและการจัดการ 

7 .2  การพัฒนาสถาบันสู

สถาบันเรียนรู 
 

นางเกสกานดา เชื้อสะอาด 
นางสาวสรุียพร คําสม 

องคประกอบที่ 7  การ

บริหารและการจัดการ 

7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

นางสาวทัศนีย  ชัยสุภาพ 
นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ 
นายวระวิทย  ศิรินาม 
นางสาวสายทิตย  เรือนปน 

องคประกอบที่ 8  การเงิน

และงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการ

การเงินและงบประมาณ 

นางนิตยา  ยืนยง 
นางสาววันวิสาข  กาวิชา 
นางสาวดารารตัน  ทิพยแกว 

องคประกอบที่ 9  ระบบ

และกลไกการประกัน

คุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 
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 แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2553 

 

กิจกรรม 
แผนดําเนินการ (มิ.ย. 53 - พ.ค. 54) 

ผลผลิต / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

1. ออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ 

                        คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ 
กองนโยบายและแผน 

เลขานุการคณะกรรมการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพ กองนโยบายและ

แผน 

2. ทบทวนผลการประเมิน
คุณภาพในปการศึกษาที่  

ผานมา 

                        มีการประชุมเพื่อทบทวนผลการ

ดําเนินงานในปการศึกษาที่     

ผานมา 

คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ กองนโยบายและแผน 

3. พิจารณาตัวบงชี้และคา
เปาหมายที่ไดรับมอบหมาย

จากมหาวิทยาลัย 

                        รายงานผลการพิจารณาตัวบงชี้

และคาเปาหมายประจําป

การศึกษา 2552 

คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ กองนโยบายและแผน 

4. กําหนดผูรับผิดชอบแตละตัว
บงชี้ 

                        รายชื่อผูรับผิดชอบแตละตัวบงชี้ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ กองนโยบาย และแผน 

5. จัดทําแผนการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพ 

              
 

          แผนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพกองนโยบายและแผน 
คณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ กองนโยบายและแผน 
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กิจกรรม 
แผนดําเนินการ (มิ.ย. 53 - พ.ค. 54) 

ผลผลิต / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

6. ดําเนินการตามตัว

บงชี้ 
              

    6.1 ตัวบงชี้ 1.1             ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ 

นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
นางสาววันวิสาข  กาวิชา 

    6.2 ตัวบงชี้ 7.3             ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ 

นางนิตยา  ยืนยง 
นางสาวดารารตัน  ทิพยแกว 
นางสาวสรุียพร  คําสม 

    6.3 ตัวบงชี้ 7.8             ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ 

นางเกสกานดา เชื้อสะอาด 
นางสาวสรุียพร คําสม 

    6.4 ตัวบงชี้ 8.1             ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ 

นางสาวทัศนีย  ชัยสุภาพ 
นางสาวพิกุลชร  หัตถะผะสุ 
นายวระวิทย  ศิรินาม 
นางสาวสายทิตย  เรือนปน 

    6.5 ตัวบงชี้ 9.1             ผลการดําเนินงานตาม

ตัวบงชี้ 

นางนิตยา  ยืนยง 
นางสาววันวิสาข  กาวิชา 
นางสาวดารารตัน  ทิพยแกว 

7.รายงานผลการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการประกัน

คุณภาพ 
 

            รายงานผลการ

ดําเนินงานตามตัวบงชี้ 

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ 



คูมือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปการศึกษา 2553   19

 

กิจกรรม 
แผนดําเนินการ (มิ.ย. 52 - พ.ค. 53) 

ผลผลิต / เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. 

8.จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองสงใหมหาวิทยาลัยฯ 

            เอกสารรายงานการ

ประเมินตนเอง 

นางเกสกานดา  เชื้อสะอาด 
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5. กระบวนการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ 

กระบวนการตรวจสอบและติดตามการประกันคุณภาพ  มีข้ันตอนและแนวทางการดําเนินงาน

ดังนี้   
1.  ผูรับผิดชอบบงช้ี รวบรวมเอกสารและผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีที่ไดรับมอบหมาย 

2.  ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานโดยเปรียบเทียบกับเปาหมายที่

กําหนดไว   

3.  ผูรับผิดชอบตัวบงช้ีจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ ปญหาอุปสรรค และ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงานตอที่ประชุมบุคลากรกองนโยบายและแผน ภาคเรียนละ 2 

ครั้ง  

4.  เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ 

รวบรวมผลการประเมินคุณภาพและจัดทํารายงานการประเมินตนเองสงใหมหาวิทยาลัย 

 

6. กระบวนการรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย 

การรับการประเมินคุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัย กองนโยบายและแผน ไดกําหนดขั้นตอน

การดําเนินงานไว ดังนี ้

1. เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพกอง
นโยบายและแผน ประสานกําหนดการและรายละเอียดที่จะเขาประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 
2. แจงกําหนดการ รายละเอียดขอมูลที่ตองนําเสนอตอคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพกองนโยบายและแผน 
3. ผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดเตรียมขอมูลและหลักฐานรายงานตอคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 
4. เลขานุการและผูชวยเลขานุการคณะกรรมการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพกอง

นโยบายและแผน รายงานผลการประเมินคุณภาพตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพกองนโยบายและแผนเพื่อพิจารณาและปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 
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บทที่ 4 
 

ตัวบงชี้  และเกณฑการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 
 

องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  และแผนการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีที่ 1.1  :   กระบวนการพัฒนาแผน 

  ชนิดของตัวบงช้ี  :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี  :   

สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลัก คือ  การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก

สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษา

จําเปนตองมรการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพ่ือใหสถาบันดําเนินการ

สอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความเปนสากล และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังนั้น 

สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนดําเนินงานเพื่อเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 
ในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของ

สถาบันแลว จะตองคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษา

ของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เก่ียวของ ยุทธศาสตรดานตาง ๆ ของชาติ

รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และการเปล่ียนแปลง

ของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพ เปนที่ยอมรับและ

สามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม   

 
เกณฑมาตรฐาน  :  

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถาบัน  และไดรับความเห็นชอบจากสถาบัน โดยเปนแผนที่เช่ือมโยงกับปรัชญาหรือ

ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2551-2554) 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏบิัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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4. มีตัวบงช้ีของแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงช้ี 
เพ่ือวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ 

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2 

ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา 

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกล

ยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป 

 
เกณฑการประเมิน  :   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ   

4 หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ   

6  หรือ 7 ขอ 
มีการดําเนินการ   

8  ขอ 

 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 

ตัวบงช้ีที่ 7.2   :    มีการพฒันาสถาบนัสูสถาบันการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   : 

มาตรฐานการอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคม

ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพ่ือมุงสูสถาบันแหงการเรียนรูโดยมี

การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให

เปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้ง

ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขัน

สูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก 

การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดี

ย่ิงข้ึน 
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เกณฑมาตรฐาน   :   

1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผน กล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1  

3. มีแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่ กําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด 

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอ่ืนๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge)  ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 ขอ 
มีการดําเนินการ   

4 ขอ 
มีการดําเนินการ   

5  ขอ 

 
ตัวบงช้ีที่ 7.4   : ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี   :   กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :    

เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย 

กิจกรรม และกระบวนการดําเนินงานที่อาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือ

ไมใชตัวเงิน เชน ช่ือเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) เพ่ือใหระดับความเสี่ยง และขนาดความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้นในอนาคตอยูในระดับที่ยอมรับและควบคุมได โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการ

คาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด เพ่ือปองกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา 

รวมทั้งการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานตางๆ มีความพรอมใชงาน มีการ
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ปรับปรุงระบบอยางตอเนื่องและทันตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมายของสถาบันตาม

ยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 

เกณฑมาตรฐาน   :   

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูงและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตาม

บริบทของสถาบัน จากตัวอยางตอไปนี้ 

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่) 

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 

- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร 

- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจาการ
วิเคราะหในขอ 2 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน 

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสถาบันเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

6. มีการนําผลประเมิน และขอเสนอแนะจากสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเสี่ยงในรอบปถัดไป 

 

เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 ขอ 
มีการดําเนินการ   

3 หรือ 4 ขอ 
มีการดําเนินการ   

5 ขอ 
มีการดําเนินการ   

6  ขอ 

 
 



คูมือการประกันคณุภาพกองนโยบายและแผน ประจําปการศึกษา 2553   25

 

หมายเหตุ :     คะแนนการประเมินจะเทากับ 0 หากพบวาเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นภายในสถาบันใน

รอบปการประเมิน ที่สงผลกระทบตอชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย บุคลากร หรือ

ตอช่ือเสียง ภาพลักษณ หรือตอความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพรอง

ของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการความเสี่ยง หรือปจจัยเสี่ยงที่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 

ตัวบงช้ีที่ 8.1   :  ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :    

สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ 

จะตองมีแผนกลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตางๆ ที่สามารถ

ผลักดันแผลกลยุทธของสถาบันใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ

ดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดอ่ืนๆ ที่สถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณ

และการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ  มีระบบการตรวจสอบการใชเงิน

อยางมีประสิทธิภาพ  รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายในทุกพันธกิจ  โครงการ 

กิจกรรม เพ่ือใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันได 
 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใช

เงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสถาบันอยางนอยปละ  2 

ครั้ง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน

และความมั่นคงของสถาบันอยางตอเนื่อง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจสอบ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
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เกณฑการประเมิน  :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ   

4  หรือ 5 ขอ 
มีการดําเนินการ   

6 ขอ 
มีการดําเนินการ   

7  ขอ 

 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

ตัวบงช้ีที่ 9.1   :  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงช้ี    : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี   :  

   การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบัน

ตองสรางระบบและกลไกในการความคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันให

เปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและหนวยงานตน

สังกัด ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการ

ประเมินและปรับปรุงอยางตอเนื่อง และมีนสัตกรรมที่เปนแบบอยางที่ดี 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบัน

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป   :   

1.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ 

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

3. มีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ิมเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1) 

การความคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปที่เปน
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รายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา 

โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA 

Online และ 3)  นําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี

การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีของแผนกลยุทธทุกตัวบงช้ี 

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 

องคประกอบคุณภาพ 

7. มีสวนรวมของผูของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน 

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมี

กิจกรรมรวมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาข้ึน และ

เผยแพรใหหนวยงานอื่นสามารถนําไปใชประโยชน 

 
เกณฑการประเมิน  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 
มีการดําเนินการ   

2 หรือ 3 ขอ 
มีการดําเนินการ    

4 หรือ 5 หรือ  6 ขอ 
มีการดําเนินการ   

7 หรือ 8 ขอ 
มีการดําเนินการ   

9  ขอ 
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บทที่ 5 
 

แนวทางการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพ (SAR) 
 

5.1 ความหมายของรายงาน 

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป  หมายถึง รายงานการ

ประเมินตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล และ

เปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

5.2 วัตถุประสงคของการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป 

การจัดทํารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอดุมศึกษาประจําป มีวตัถุประสงค 

3 ประการ คือ 
1. เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่วา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดให

มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําป 

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เก่ียวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เพ่ือนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
2. เพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 

จุดที่ควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป 
3. เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับการ

สงเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

5.3 รูปแบบรายงาน 

 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําป ประกอบดวย 
1) คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 
2) ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสราง

การบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการ

ประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง) 
3) ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมาย

ในรอบปปจจุบัน ตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบคุณภาพ ไดแก 
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   กลุมมาตรฐานที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
 กลุมมาตรฐานที่ 2 การเรียนการสอน 
 กลุมมาตรฐานที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา 
 กลุมมาตรฐานที่ 4 การวิจัย 
 กลุมมาตรฐานที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
 กลุมมาตรฐานที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 กลุมมาตรฐานที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 กลุมมาตรฐานที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
 กลุมมาตรฐานที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวม

ของแตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดที่ควร

ปรับปรุงแผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 

5.4 การเขียนรายงาน 

 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของ

สถาบันศึกษา โดยมีสาระประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเนน (วิจัยหรือพัฒนาสังคมหรือ

พัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือเนนเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและ

กลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญในปปจจุบันลักษณะการเขียนแบบบรรยาย สําหรับผลการปรับปรุงตามผล

การประเมินในรอบปที่ผานมาและเปหมายปปจจุบันควรสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน 

 ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  เปนสวนที่เขียนถึงการดําเนินงานจริง

เพ่ือเปนขอมูลสําหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่

กําหนดไว โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงช้ีในแตงละองคประกอบคุณภาพของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและที่เพ่ิมเติมของสถาบันทั้งนี้ควรเขียนใหส้ัน กะทัดรัด โดยยึดการ

อางอิงจากแหลงขอมูลตางๆ ประกอบลักษณะการเขียนรายงาน เปนการบรรยายสังเคราะห และการ

ประเมินประสิทธิผลตามเกณฑที่ช้ีใหเห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบดวย

ส่ิงที่ตองรายงานตอไปนี้ 
1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงช้ี 
2. การประเมินผลตามเกณฑ 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงช้ีนั้นๆ 
4. จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงช้ี 
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สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของ

แตงละองคประกองและมาตรฐานของมหาวิทยาลัย รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือ

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีย่ิงข้ึน การเขียนรายงานในบทนี้ จะเปนการสังเคราะหและการ

ประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยตาม

องคประกอบคุณภาพและตามาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตลอดจนแผนและเปาหมายการ

ดําเนินงานรายงานบทนี้ประกอบดวย 
1. รายงานตัวเลข ตามตัวบงช้ีและเกณฑของสถาบัน 
2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบันแยก

ตามแตละองคประกอบ คุณภาพและแตละมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและแนวทางการปรับปรุง

พัฒนา 
3. เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต 
4. แผนการพัฒนาสถาบันศึกษาในอนาคตใหสอดคลองกับเปาหมาย 

ภาคผนวก  ประกอบดวยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณในตัวเอง  และเปาหลักฐาน

ในการตรวจสอบคุณภาพ โดยจัดไวในสวนสุดทายของรายงาน เชน 
1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน 
2. รายการเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผานมา 
4. เอกสารเก่ียวกับการติดตามประเมินผลตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เชน แบบ

สํารวจเรื่องบัณฑิต แบบสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต ฯลฯ 
5. ขอมูลพ้ืนฐานของสถาบันอดุมศึกษา (Common Data Set) ดังนี้ คําส่ัง ประกาศที่

เก่ียวของ เปาหมาย/มาตรฐานตัวชี้วัดและแผนปฏิบัติราชการประจําป 
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