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องคประกอบที่ 9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 :  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  (ปการศึกษา) 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1.  มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของ
สถาบัน 
 2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคทีั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 3.  มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี ้และเกณฑคุณภาพทีส่อดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา 
และมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคณุภาพภายนอก 
 4.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ (อยางนอย 3 ปนับรวมปทีม่ีการติดตาม) 
 5.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
 6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษาและใชรวมกนัทั้ง
ระดับบคุคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
 7.  มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี   มีผลการดําเนินงานผานระดับ   6  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดีไดกําหนดนโยบายและแนว
ทางการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา   

สํานักงานอธิการบดีมีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการ
ตามระบบและกลไก   โดยคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี     

สํานักงานอธิการบดีมีผูรับผิดชอบ   ทําหนาที่
ประสานงานระหวาง หนวยงานภายในสํานักงาน
อธิการบดีเพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่กํากับ 
ดูแลระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 

 สนอ.9.9.1.1 
สนอ.9.9.1.2 
และ 
สนอ.9.9.1.3 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบริหาร
สูงสุดของมหาวิทยาลัย ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรม
ดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี   เพื่อ
ระดมความคิดในการปรับปรุง แนวทางการประกัน
คุณภาพ   และการดําเนินงานประกันคุณภาพ   

สํานักงานอธิการบดี   นําเสนอผลจากการดาํเนินการ
ประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี  ในรูปแบบ 
รายงานประจําป   รายงานการประเมินตนเอง   เพื่อให 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษา
ภายใน  พิจารณาและใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
ของสํานักงานอธิการบดีตอไป 

 
 

 สนอ.9.9.1.4 
และ 
สนอ.9.9.1.5 

3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่
สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

 สํานักงานอธิการบดีใชแนวทางในการดําเนินงาน
การประกันคณุภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.
ซ่ึงสอดคลองกับการประเมนิคุณภาพภายนอก   

 
 

 สนอ.9.9.1.6 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

4 มีการดําเนนิงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน 
ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย  
3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 

สํานักงานอธิการบดี ไดดําเนินการประกันคณุภาพ
การศึกษาอยางครบถวน โดยมีการประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประกันคณุภาพของ
สํานักงานอธิการบดี   เพื่อกําหนดแผนการดําเนินการ
ประกันคณุภาพ    การติดตามผลใหมีการนําการ
ประกันคณุภาพไปพัฒนา   การจดัทํารายงานการ
ประเมินตนเองและการรับการประเมินคุณภาพภายใน
ทุกปการศึกษา 

 
 

 สนอ.9.9.1.7 
 

5 มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

สํานักงานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการ
ประชุมหลังจากการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  
โดยนําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการ
ดําเนินงาน    

 
 

 สนอ.9.9.1.8 
 

6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ
ประกันคณุภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับ
บุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 

สํานักงานอธิการบดี  มีการเผยแพรขอมูลทาง  
website  http://www.tru.ac.th 

สํานักงานอธิการบดี   ปอนขอมูลรายงานการ
ประเมินตนเองพรอมหลักฐานเขาสูระบบฐานขอมูลที่
รองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใตระบบ
ฐานขอมูลดานการประกนัคุณภาพการศกึษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System  

 
 

 สนอ.9.9.1.9 
และ 
สนอ.9.9.1.10 
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การดําเนินการ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

7 มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกัน
คุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

สํานักงานอธิการบดี ไดสรางเครือขายดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา โดยการจดัประชุม อบรม 
สัมมนา โดยใหบุคคลภายนอกเขารวม และเปดโอกาส
ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมการประชุม/
สัมมนาการประกันคณุภาพที่หนวยงานภายนอกจัด
ดวย 

สํานักงานอธิการบดี มีบุคลากรที่ไดรับเชิญเปนผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา วทิยากรและผูทรงคุณวุฒิ
มาประเมินคณุภาพการศกึษาและใหความรูดานการ
ประกันคณุภาพการศึกษา ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปดโอกาส
ใหผูเขารวมอบรมจากภายในและภายนอกได
แลกเปลี่ยนประสบการณดานการประกนัคุณภาพ
การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  
 

 

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว: ระดับ   6      เกณฑประเมิน :    3    คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้: ระดับ  6       เกณฑประเมิน :    3    คะแนน 
เปาหมายของปนี้ :  ระดับ 4      ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  

     ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :  ระดับ  7         เกณฑประเมิน :     3     คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  สํานักงานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับ

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  โดยไดกําหนดนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา   เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.1.1)  สํานักงานอธิการบดีมี 
คณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไก  โดยคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพของสํานักงาน
อธิการบดี     (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.1.2)  สํานักงานอธิการบดีมีผูรับผิดชอบทําหนาที่ประสานงาน
ระหวางหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา  ทําหนาที่กํากบั  ดูแล  
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.3)   

2.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย    โดยสํานักงานอธิการบดีมกีารประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกันคุณภาพของสํานักงาน
อธิการบดี  เพือ่ระดมความคดิในการปรับปรุง  แนวทางการประกันคณุภาพ  และการดําเนินงานประกัน
คุณภาพ   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.4)  และสํานักงานอธิการบดี  นําเสนอผลการดําเนินการประกัน
คุณภาพของสาํนักงานอธิการบดี  ในรูปแบบรายงานประจําป  รายงานการประเมินตนเอง  เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน  พิจารณาและใชเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของสาํนักงานอธิการบดีตอไป   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.5)   

3.  มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี ้และเกณฑคุณภาพทีส่อดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก    โดยสํานักงานอธิการบดีใช
แนวทางในการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาตามแนวทางของ สกอ.ซ่ึงสอดคลองกับการประเมิน
คุณภาพภายนอก      (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.6) 

4.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม)   โดยสํานกังาน
อธิการบดี ไดดําเนินการประกันคณุภาพการศึกษาอยางครบถวน โดยมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนนิการ
ประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี   เพื่อกําหนดแผนการดําเนินการประกันคุณภาพ    การตดิตามผลให
มีการนําการประกันคณุภาพไปพัฒนา   การจัดทํารายงานการประเมนิตนเองและการรับการประเมินคุณภาพ
ภายในทุกปการศึกษา    (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.7) 

5.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานสาํนักงานอธิการบดี มีการ
ประชุมและรายงานการประชุมหลังจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงการดําเนินงาน      (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.8) 

6.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนนุการประกันคณุภาพการศึกษาและใชรวมกนัทั้ง
ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน โดยสํานักงานอธกิารบดี  มีการเผยแพรขอมูลทาง  website  
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http://www.tru.ac.th   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.9)  สํานักงานอธิการบดี   ปอนขอมูลรายงานการ
ประเมินตนเองพรอมหลักฐานเขาสูระบบฐานขอมูลที่รองรับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตระบบ
ฐานขอมูลดานการประกนัคุณภาพการศกึษา ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online system (เอกสารหมายเลข    
สนอ.9.9.1.10) 

 
จุดแข็ง  
 1.  สํานักงานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศึกษาภายในทีเ่หมาะสมกับระดับ
การพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

2.  สํานักงานอธิการบดี มีคณะกรรมการเพื่อดําเนินการตามระบบและกลไก  โดยคณะกรรมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี        

3.  สํานักงานอธิการบดีมีผูรับผิดชอบทําหนาที่ประสานงานระหวางหนวยงานภายในของสํานักงาน
อธิการบดี เพื่อใหเปนไปตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัย 

4.  มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย  ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย       

5.  มีการกําหนดมาตรฐานตวับงชี ้และเกณฑคุณภาพทีส่อดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก      

6.  มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม ตรวจสอบ 
และประเมนิคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา   

7.  มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยสํานักงานอธิการบดีมีการ
ประชุมและรายงานการประชุมหลังจากการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพ
มาปรับปรุงการดําเนินงาน        

8.  มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา  
9.  สํานักงานอธิการบดี   ปอนขอมูลรายงานการประเมนิตนเองพรอมหลักฐานเขาสูระบบฐานขอมูล

ที่รองรับการประกันคณุภาพการศึกษาภายใตระบบฐานขอมูลดานการประกันคณุภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา CHE QA Online System   
 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 -  
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จุดออน 
 1.  สํานักงานอธิการบดีไมมรีะบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เชน  การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  โดยให
บุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมการประชุม / สัมมนาการ
ประกันคณุภาพที่หนวยงานภายนอกจดั 
 2.  สํานักงานอธิการบดีไมมบีุคลากรที่ไดรับเชิญเปนผูประเมินคณุภาพการศึกษา  วิทยากร  และ
ผูทรงคุณวุฒิ  ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหความรูดานการประกนัคุณภาพการศกึษา      
 
แนวทางปรับปรุงจุดออน 
  1.  สํานักงานอธิการบดีควรมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคณุภาพการศึกษา
ระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เชน  การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  โดยให
บุคคลภายนอกเขารวม  และเปดโอกาสใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยไดเขารวมการประชุม / สัมมนาการ
ประกันคณุภาพที่หนวยงานภายนอกจดั 
 2.  สํานกังานอธิการบดีควรสงเสริม  สนับสนุนใหบุคลากรไดรับเชิญเปนผูประเมินคุณภาพ
การศึกษา  วิทยากร  และผูทรงคุณวุฒิ ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา      
 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.9.9.1.1 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน  สํานักงานอธิการบดี 
สนอ.9.9.1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  ที่ 118/2551  เร่ือง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนนิการ

ประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบด ี
สนอ.9.9.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี        

คร้ังที่ 2 / 2552 วันที่  12  พฤษภาคม  2552   
สนอ.9.9.1.4 แฟมรายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกนัคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.9.9.1.5 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
สนอ.9.9.1.6 คํารับรองการปฏิบัติราชการ การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตวับงชี้ เพื่อรองรับ          

การประกันคณุภาพภายใน ของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศกึษา 2551  
สนอ.9.9.1.7 ปฏิทินการประกันคณุภาพการศึกษาของสํานักงานอธิการบดี ประจําปการศึกษา 2551  
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.9.9.1.8 รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินการประกันคณุภาพของสํานักงานอธิการบดี      

วันที่ 17  ธันวาคม  2551 ณ สีดารีสอรท   
สนอ.9.9.1.9 Website http://www.tru.ac.th 
สนอ.9.9.1.10 คูมือระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศึกษา CHE QA Online 

System  
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 :  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา   
 (ปการศึกษา) 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการ 

นักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่ 

นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน          

ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551  สํานักงานอธิการบดี  มีผลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 สํานักงานอธิการบดี  มีระบบการใหความรูและทักษะ  
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

  สํานักงานอธิการบดี  มีการถายทอดความรูดาน  
การประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  ไดแก  
การจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

  สํานักงานอธิการบดี  มีการดําเนินการจัดโครงการ
กิจกรรมที่ เกี่ ยวของกับนักศึกษาและใหความรู
ความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึ่งจะชวยสงเสริมใหการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
คณะวิชา 

 
 
 
 

 สนอ.9.9.2.1 
และ 
สนอ.9.9.2.2 

2 สํานักงานอธิการบดี  มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานํา
ความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 

 สํานักงานอธิการบดี  มีโครงการสงเสริมให
นักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา โดยกําหนดใหนักศึกษาทั้ง
ระดับองคการบริหารนักศึกษา   ชมรมและกลุม
นักศึกษาที่ตองการขอรับการสนับสนุนงบประมาณใน
การดําเนินกิจกรรมดําเนินการจัดเปนวงจรคุณภาพ 
PDCA  

  สนอ.9.9.2.1 

3 สํานักงานอธิการบดี  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมใน
การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

  สํานักงานอธิการบดี  มีกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา  ไดแก  
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ  มีแผนปฏิบัติการ
ประจําปงบประมาณ  2552  มีงบประมาณที่ชัดเจน 

 
 

 สนอ.9.9.2.3 
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การดําเนินการ 
ระดับ เกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

 นักศึกษามีการใชกระบวนการประกันคุณภาพ  
ในการพัฒนากิจกรรมดวยการนําความรูดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในกิจกรรมนักศึกษา 
โดยมีการวางแผนในการทํากิจกรรม การดําเนินการ
ตามแผนการประเมินและการนําผลการประเมินมา
ปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษา ตอไป 

  สนอ.9.9.2.4 
 

5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหวางสถาบัน 

  สํานักงานอธิการบดี  ยังไมไดดําเนินการ 

 
 
 

  

6 สํานักงานอธิการบดี  มีระบบติดตามประเมินผลการ
ประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และ
ในสวนที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพ
ของสถาบัน 

  สํานักงานอธิการบดี  ยังไมไดดําเนินการ 

 
 
 

  

7 สํานักงานอธิการบดี  มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 

  สํานักงานอธิการบดี  ยังไมไดดําเนินการ 

   

ผลการประเมินตนเองปที่แลว :     -          เกณฑประเมิน  :     -     คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้   :    ระดับ  4         เกณฑประเมิน  :     2    คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :   ระดับ  3             ผลการดําเนินงาน     บรรลุเปาหมาย  

      ไมบรรลุเปาหมาย  
เปาหมายปตอไป  :   ระดับ  7    เกณฑประเมิน  :     3    คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 
1. สํานักงานอธิการบดี  มีการไดถายทอดความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

ไดแก  การจัดโครงการอบรมประกันคุณภาพแกนักศึกษา  (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.2.1)  โดยเนนการให
ความรูความสําคัญในการเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษา   ซ่ึงจะชวยสงเสริมการประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  ไดแก  หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศึกษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา    (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.2.2) 

2. สํานักงานอธิการบดี  มีโครงการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา    
ไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา โดยกําหนดใหองคการบริหารนักศึกษา  ชมรมและกลุมนักศึกษา  ที่ตองการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมดําเนินการจัดเปนวงจรคุณภาพ PDCA  (เอกสารหมายเลข  
สนอ.9.9.2.3) 

3. สํานักงานอธิการบดี  มีกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา ไดแก     
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ  มีแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  2552  มีงบประมาณที่ชัดเจน  
(เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.2.4) 

4. นักศึกษามีการใชกระบวนการประกันคุณภาพในการพัฒนากิจกรรมดวยการนําความรูดาน     
การประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในกิจกรรมนักศึกษา โดยมีการวางแผนในการทํากิจกรรม  การดําเนินการ
ตามแผน  การประเมินและการนําผลการประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมนักศึกษาตอไป  (เอกสารหมายเลข  
สนอ.9.9.2.5) 
 
จุดแข็ง  

1. มีหลักสูตรที่ใชสําหรับการอบรมใหความรูแกนักศึกษาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน 

2. มีแผนการดําเนินงานดานการใหความรูแกนักศึกษาในดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันอุดมศึกษาอยางชัดเจน 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจัดการอบรมใหความรูแกนักศึกษาในดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบนัอดุมศกึษา
อยางตอเนื่อง 
 
จุดออน 

ยังไมมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสํานักและระหวางหนวยงานภายในสถาบัน 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน 
ควรจัดใหมีการสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสํานักและระหวางหนวยงานภายในสถาบัน 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.9.9.2.1 เอกสารสรุปผลการดําเนินโครงการอบรมประกันคณุภาพแกนกัศึกษา 
สนอ.9.9.2.2 หลักสูตรฝกอบรมนิสิตนักศกึษาเพื่อสงเสริมสนับสนุนการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายในสถาบันอุดมศึกษา 
สนอ.9.9.2.3 โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษา 
สนอ.9.9.2.3 1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศกึษา 2551  ของสํานักงานอธกิารบด ี
2. แผนปฏิบัติงาน  ปงบประมาณ  2552 

สนอ.9.9.2.4 หนังสือแผนงานกิจกรรมนักศึกษา ปการศึกษา 2552 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
 1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และ
สถาบันอยางตอเนื่อง 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของ
สถาบัน 
 3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน
ภายในเวลาที่กําหนด 
 4. มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมกีารจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ
การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ 
 
เกณฑการประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
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ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2551 สํานักงานอธิการบดี มีผลการดําเนินงานผานระดับ 3  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. คือ 

การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

1 มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายในระดับคณะและสถาบันอยาง
ตอเนื่อง 

 สํานักงานอธิการบดีมีการดําเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับกอง
อยางตอเนื่องและรายงานใหผูบริหารทราบ โดย
สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประสานงาน
กับสํานักงานอธิการบดี ในดานการควบคุม ตรวจสอบ 
ประเมินและพัฒนาคุณภาพการศึกษาคณะวิชาและภาควิชา 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่
กํากับ ดูแลตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อใหมีการดําเนินงานตามแผน 

  สนอ.9.9.3.1 
สนอ.9.9.3.2 
และ 
สนอ.9.9.3.3 

2 มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดย
สอดคลองกับพันธกิจและพฒันาการของสถาบัน 

 สํานักงานอธิการบดี นําผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในปที่ผานมา พิจารณาจัดทําแผนโดยมีการ
ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เชน การพัฒนาคูมือการประกันคณุภาพ
การศึกษาใหครอบคลุมพันธกิจของสํานักงาน
อธิการบดี รองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
และตามทิศทางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของมหาวิทยาลัย 

  สนอ.9.9.3.4 
สนอ.9.9.3.5 
สนอ.9.9.3.6 
สนอ.9.9.3.7 
และ 
สนอ.9.9.3.8 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาที่
กําหนด 

 เกณฑมาตรฐานที่ 3 ใหพจิารณาจากการสงรายงาน
ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของภายในเวลาที่กําหนด (ภายใน 120 
วันนับจากวันสิ้นปการศึกษาของแตละสถานศึกษา) (ดู
จากปการศึกษาที่ผานมา) 

 คณะวิชาไดจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
การประเมินคณุภาพการศกึษา เพือ่เสนอตอมหาวิทยาลัย
ตามระยะเวลาที่กําหนดและเผยแพรผลการดําเนนิงาน
และผลการประเมินสูสาธารณชน 

  สนอ.9.9.3.9 
 

4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 สํานักงานอธิการบดี นําผลการประเมินตนเองและ
ขอเสนอแนะจากผูประเมินไปใชในการวางแผน 
ปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง โดยสรุปผลการพัฒนาไวเปนสวนหนึ่งของ
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมนิคุณภาพ
การศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง) 

 มีการนําผลการประเมินรายงานตอที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณานาํผลการประเมินสํานักงาน
อธิการบดีและมหาวิทยาลัยไปใชในการให
ขอเสนอแนะ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและนโยบาย
การประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  สนอ.9.9.3.10 
และ 
สนอ.9.9.3.11 
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การดําเนินการ 
ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 

มี ไมมี 

รหัสเอกสาร / 
หลักฐาน 

5 มีนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพทีห่นวยงาน
พัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ด ีเพื่อการเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 

 สงเสริม พัฒนา การประกันคณุภาพการศึกษาให
บุคลากรทุกระดับมีสวนรวมอยางตอเนื่อง สามารถเปน
แนวทางในการพัฒนานวตักรรมดานการประกัน
คุณภาพ ไดแก การพัฒนาตวับงชี้คุณภาพทีส่ามารถ
สะทอนคุณภาพของหนวยงานสนับสนุนวชิาการ การ
สงเสริมและสรางแรงจูงใจในการทําวจิัยของสํานักงาน
อธิการบดี 

 สํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา มกีารสํารวจ
ผลการปฏิบัติงานที่ดีของแตละสํานักงานอธิการบดีและ
ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จมอบใหแตละกองนําไปใช
พิจารณาเปนแนวทางพัฒนาการทํางานของหนวยงาน 

   

 

ผลการประเมินตนเองปที่แลว:  ระดับ 3      เกณฑประเมิน :     3        คะแนน 
ผลการประเมินตนเองครั้งนี้:     ระดับ 4     เกณฑประเมิน :     3        คะแนน 
เปาหมายของปนี้  :    ระดับ 4        ผลการดําเนินงาน    บรรลุเปาหมาย  
                                                                                                                                      ไมบรรลุเปาหมาย 
เปาหมายปตอไป :    ระดับ  4           เกณฑประเมิน :     3         คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  
1.  สํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง

โดยมีนโยบายการประกันคุณภาพ  มีแผนงาน  มีคณะกรรมการ ในการกํากับและติดตามผลอยางตอเนื่องและ
รายงานผลใหผูบริหารรับทราบ (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.1, สนอ.9.9.3.2 และ สนอ.9.9.3.3) 

2.  สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาในปที่ผานมา พิจารณาจัดทําแผน
โดยมีการปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เชน การพัฒนาคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหครอบคลุมพันธกิจของสํานักงานอธิการบดี รองรับการประเมินจากหนวยงานภายนอก 
และตามทิศทางยุทธศาสตร แผนปฏิบัติราชการประจําปของมหาวิทยาลัย และปรับแผนการดําเนินงานตาม
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ภารกิจใหมีการพัฒนาการและเพิ่มประสิทธิผลดียิ่งขึ้น              (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.4, สนอ.9.9.3.5, 
สนอ.9.9.3.6, สนอ.9.9.3.7 และ สนอ.9.9.3.8) 

3.  สํานักงานอธิการบดี มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในตอผูบริหารมหาวิทยาลัย     สภา
มหาวิทยาลัยและสาธารณชนโดยผาน Website  ของสํานักงานอธิการบดี  ประกันคุณภาพการศึกษา และ
จดหมายขาว   (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.9) 

4.  สํานักงานอธิการบดี มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง ดงั
ปรากฏในเอกสารรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง) 
ของมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี และมหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดีไดจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและมีการติดตามการนําผลการประเมินมาระดมความคิดเห็นอยางมีสวนรวมและนําไปสูการ
วางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการพัฒนาการดําเนินงานจากขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ระดับกอง มหาวิทยาลัย นําเสนอสภามหาวิทยาลัยทราบและใหขอเสนอแนะ กําหนดทิศทาง ยุทธศาสตรและ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.10 และ สนอ.9.9.3.11)  
 5.  สํานักงานอธิการบดีมีแนวปฏิบัติที่ดีในดานการสงเสริม พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมี
สวนรวมของบุคลากรทุกระดับ และสงเสริม พัฒนา การประกันคุณภาพการศึกษาใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม
อยางตอเนื่อง สามารถเปนแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ เชน การสงเสริมและสราง
แรงจูงใจในการพัฒนาการวิจัยของสํานักงานอธิการบดี  
 
จุดแข็ง  
 1.   มีการดําเนนิการจัดทําระบบประกันคณุภาพการศกึษาภายในระดับกอง 
 2.   มีการจัดทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานอธิการบดี 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการจัดทาํประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับกอง 
2. ตองมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสํานักงานอธกิารบดี  เพื่อใหไดตาม 

เกณฑมาตรฐาน 
 
จุดออน 

1. การนําผลการประกันคณุภาพการศึกษาไปปรับปรุงการดําเนินงาน 
2. ขาดนวัตกรรมดานการประกนัคุณภาพที่หนวยงานตองพฒันาขึ้น 
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แนวทางปรับปรุงจุดออน 
1. ตองนําผลที่ไดจากการทําประกันคณุภาพการศึกษาไปใชปรับปรุงการทํางานในหนวยงานมากขึ้น 
2. ศึกษาหานวัตกรรมดานการประกันคณุภาพที่จะนํามาใชในการพัฒนาหนวยงาน 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลักฐาน 
สนอ.9.9.3.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกันคุณภาพของสํานักงานอธกิารบด ี
สนอ.9.9.3.2 ปฏิทินการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2551 
สนอ.9.9.3.3 คูมือประกันคณุภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี  2551 
สนอ.9.9.3.4 แผนพัฒนาคณุภาพสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศกึษา  2551 
สนอ.9.9.3.5 แผนยุทธศาสตร  สํานักงานอธิการบดี  พ.ศ.2551 – 2553  
สนอ.9.9.3.6 แผนพัฒนาบุคลากร  สํานักงานอธิการบดี  2551 – 2555 
สนอ.9.9.3.7 แผนกลยุทธทางการเงิน  (2551 – 2554 ) 
สนอ.9.9.3.8 แผนการใชทรัพยากรรวมกัน (2551 - 2554) 
สนอ.9.9.3.9 http://202.28.120.20/pakan.htm    งานการประกันคณุภาพภายในสํานกังานอธิการบดี 
สนอ.9.9.3.10 รายงานประจําปสํานักงานอธิการบดี 
สนอ.9.9.3.11 แผนพัฒนาคณุภาพสํานักงานอธิการบดี  ประจําปการศกึษา  2551 
 
 


