ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เรื่อง แนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

-----------------ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ ในหมวด ๖ ได้กาหนดมาตรฐาน
การศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในมาตรฐาน ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ และมาตรา
๕๑ เพื่ อให้ ก ารด าเนิ นงานด้า นการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของมหาวิท ยาลั ย เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา ๒๕๕๓ ดังนี้
๑. ระดับมหาวิทยาลัย
๑.๑ ให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกั นคุณภาพการศึกษา ๑ ชุด
ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนจากระดับคณะ สานัก/สถาบัน
๑.๒ ให้มีสานัก งานมาตรฐานและการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาเป็น หน่ว ยงาน
รับ ผิด ชอบการติด ตามประสานงาน ส่งเสริม สนับ สนุน เพื่อให้การพัฒนาระบบ กลไกการประกั น
คุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร ให้เ ห็นความสาคัญและความจาเป็นในการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
๑.๔ จัดทาคู่มือการประกั นคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการรายงาน
ผลการดาเนินงานโดยให้เป็นคู่มอื กลางสาหรับการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ สานัก/สถาบัน
๑.๕ ให้มีการประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้วงจร PDCA ในการดาเนินงาน
ครอบคลุม มาตรฐานตัว บ่ง ชี ้ ก ารประเมิน คุณ ภาพภายในของส านัก งานคณะกรรมการการ
อุด มศึก ษา (สกอ.) รวมองค์ป ระกอบตามนโยบายรัฐ บาล “สถานศึก ษา 3D” จานวนทั้ง สิ้น ๑๐
องค์ป ระกอบ ๒๕ ตัว บ่งชี้ (องค์ป ระกอบตามนโยบายสถานศึก ษา ๓D ไม่นามาคิดคะแนน) และ
ให้ดาเนิน งานตามเกณฑ์ ม าตรฐานตัว บ่ง ชี้ ก ารประเมิน คุณ ภาพภายนอกของสานัก งานรับ รอง
มาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ก ารมหาชน) (สมศ.) จานวน ๑๘ ตัว บ่ง ชี้ เพื่อ
รองรับการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๑.๖ ให้มีคณะกรรมการตรวจเยี่ยม และประเมินผลระบบ และกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๗ ให้ มี ก ารรายงานผลการดาเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ
สภามหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง
๑.๘ ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล และข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระหว่ า งมหาวิ ท ยาลั ย กั บ สถาบั น การศึ ก ษาอื่ น
๑.๙ พั ฒ นาระบบเครื อ ข่ า ยและระบบฐานข้ อ มู ล ในการบริ ห ารที่ มี ก ารนา
เทคโนโลยี ม าใช้ ใ นงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่ า งเหมาะสม
๑.๑๐ จัดทาข้อมูลข่าวสาร และผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ให้
นักเรียน นักศึกษา ผูป้ กครอง และบุคลากรภายนอกทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนามหาวิทยาลัย
๑.๑๑ ให้มีการกาหนดค่าเป้าหมายในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ์การประเมินโดยครบทุกตัวบ่งชี้
๒. ระดับคณะ สานัก/สถาบัน
๒.๑ ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในหน่วยงาน
ระดับคณะ สานัก/ สถาบัน
๒.๒ รับผิดชอบการติดตามประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้การพัฒนาระบบ
กลไก การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๓ สร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ให้เห็นความสาคัญและความจาเป็น
ในการการประกันคุณภาพการศึกษา
๒.๔ ให้มกี ระบวนการติดตามผลสาเร็จการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนาการเรียนการสอน
๒.๕ ในระดับคณะ และหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนให้มีการประเมินตนเอง
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้วงจร PDCA ในการดาเนินงาน ครอบคลุม เกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
การประกั น คุ ณ ภาพภายในของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) จ านวน
๑๐ องค์ประกอบ ๒๕ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ อาจารย์ประจาที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ ๒.๓ อาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๔ ระบบพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ตัวบ่งชี้ ๒.๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
ตัวบ่งชี้ ๒.๖ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ ๒.๗ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ ๒.๘ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๓ การพัฒนานิสิตนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา
องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ ากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย
องค์ประกอบที่ ๕ การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
องค์ประกอบที่ ๖ การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ ภาวะผูน้ าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องค์ประกอบที่ ๙๙ องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษาสามดี ”
ตัวบ่งชี้ ๙๙.๑ การบริหารจัดการสถานศึกษาสามดี
ตัวบ่งชี้ ๙๙.๒ ผลที่เกิดกับผูเ้ รียนตามนโยบายสามดี มีความรู้ เจตนคติที่ดีตลอดจน
เกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง ๓ ด้าน
*หมายเหตุ* องค์ประกอบที่ ๙๙ นโยบายสถานศึกษาสามดี ไม่นามาคิดคะแนน

และดาเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จานวน ๑๕ ตัว
บ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ ๑ บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบวิชาชีพอิสระภายใน ๑ ปี
ตัวบ่งชี้ ๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ ๓ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ ๔ ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ ๕ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ ๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ ๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ๘ ผลการนาความรูแ้ ละประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา
การเรียนการสอนและการวิจัย
ตัวบ่งชี้ ๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก
ตัวบ่งชี้ ๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ ๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผูบ้ ริหารสถาบัน (คณะ/หน่วยงาน)
ตัวบ่งชี้ ๑๔ การพัฒนาคณาจารย์
ตัวบ่งชี้ ๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด
ตัวบ่งชี้ ๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
๒.๖ ในระดับสานัก/สถาบันให้มกี ารประเมินตนเองอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยใช้วงจร
PDCA ในการดาเนินงาน ครอบคลุ มพั นธกิจของหน่วยงาน และมาตรฐานตัวบ่งชี้ของสานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) จานวน ๔ องค์ประกอบ ๗ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ กระบวนการพัฒนาแผน
องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ ภาวะผูน้ าสภาสถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบัน
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ ๗.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
ตัวบ่งชี้ ๗.๔ ระบบบริหารความเสี่ยง

องค์ประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ ๘.๑ ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ ๙.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
**หมายเหตุ** องค์ประกอบหรือตัวบ่งชีน้ อกเหนือจากที่กาหนดให้ถือเป็นตัวบ่งชีส้ นับสนุน
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ไม่นามาคิดค่าคะแนนรวม
๒.๗
คณะ และหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนให้ มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา CHE QA Online อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๘ หน่ว ยงานสนับ สนุ นให้ มีก ารรายงานผลการด าเนิ น งานการประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาต่อมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง
๒.๙ ให้มเี ครือข่ายความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างหน่วยงานอื่น
๒.๑๐ จัดทาข้อมูลข่าวสารและผลงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เผยแพร่ให้
นักศึกษา ผู้ปกครอง และบุคลากรภายนอกทราบ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
อันจะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาหน่วยงาน
๒.๑๑ คณะ ส านั ก /สถาบัน ใช้ค่ าเป้ าหมายในการดาเนิ น งานการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายในตามที่มหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

