คาสั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ ๑๐๑๘ /๒๕๕๔
เรื่อง กาหนดหน่วยงานและผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชีต้ ามองค์ประกอบคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เพื ่อ ให้ก ารด าเนิน งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม่เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย มีคุณภาพตามมาตรฐานที่สานัก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนด รวมทั้งทาให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และ
สอดคล้ อ งกั บ พระราชบั ญ บั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๔๕ และรองรับ การประเมิ นคุณภาพภายนอกจากหน่วยงานที่เ กี่ ย วข้องในทุก ระดั บ
มหาวิทยาลัยจึงขอแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ ในระดับมหาวิทยาลัย
ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนินการ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖ ผลการพัฒนาสถาบันตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
ตั ว บ่ ง ชี้ สมศ.ที่ ๑๗ ผลการพั ฒ นาตามจุ ด เน้ น และจุ ด เด่ น ที่ ส่ ง ผลสะท้ อ นเป็ น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผูอ้ านวยการสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

๒
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒ อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : งานบริหารงานบุคคล สานักงานอธิการบดี
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๔ ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะทุกคณะ งานบริหารงานบุคคล
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์ทางการศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะทุกคณะ
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : คณะทุกคณะ
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๘ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (กองนโยบายและแผน)
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโทและเอกตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓ ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่

๓
ตัว บ่ งชี้ สมศ. ที่ ๔ ผลงานของผู้สาเร็จ การศึก ษาระดับ ปริญ ญาเอกที่ไ ด้รับ การ
ตีพมิ พ์หรือเผยแพร่
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชนแห่งเอเซีย
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผู้อานวยการสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (งานบริหารงานบุคคล) และคณะทุกคณะ
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล และคณบดีทุกคณะ
องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑ ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (กองกิจการนักศึกษา)
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๖ งานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : บัณฑิตวิทยาลัย และสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๔
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (งานบริหารงานบุคคล)
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่ สังคม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๘ ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๘ ผลการชีน้ าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ของสถาบัน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : ทุกคณะ/ สานัก/สถาบัน
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ ผูอ้ านวยการสานัก และสถาบัน
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะ และวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : ทุกคณะ /สถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ ผูอ้ านวยการสถาบันภาษาศิลปะ และวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑ ภาวะผูน้ าของสภาสถาบันและผูบ้ ริหารทุกระดับของสถาบัน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภามหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูอ้ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๕
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : กองนโยบายและแผน และสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา และ
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา)
ผูร้ ับผิดชอบ : ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานสภามหาวิทยาลัย
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : สานักงานอธิการบดี (กองคลัง และ กองนโยบายและแผน)
ผูร้ ับผิดชอบ : รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร และผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานวางแผนและพัฒนา
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกลการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ท่ี ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ สมศ.ที่ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
หน่วยงานผูร้ ับผิดชอบ : ทุกคณะ/สานัก/สถาบัน และ งานมาตรฐานคุณภาพอุดมศึกษา
ผูร้ ับผิดชอบ : คณบดีทุกคณะ/ผูอ้ านวยการสานักและสถาบัน /
ผูช้ ่วยอธิการบดีรับผิดชอบงาน ประกันคุณภาพการศึกษา
ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. พิจ ารณารายละเอี ย ดแนวทางการประกั นคุ ณภาพการศึก ษาภายในตามตั วบ่ ง ชี้
คุณภาพที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๒. กาหนดแนวทางในการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้ เป็นไปตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย

๖
๓. ดาเนินงานพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
๔. ด าเนิน การเตรีย มความพร้ อ มเพื่ อรองรั บ การประเมิน คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ
มหาวิทยาลัย
๕. ติดตาม ตรวจสอบ จัดเก็ บเอกสาร ข้อมูล นาผลการดาเนินงานและผลประเมินฯ
(จุดอ่อน/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต) ไปปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้นึ ต่อไป
๖. เป็นหน่วยงานกลางในการเก็ บ รวบรวมข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่มหาวิท ยาลัย
กาหนด และจัดเขียนรายงานประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย
สั่ง ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช
วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

