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องค์ประกอบที ่9 : ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีที ่9.1 :  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในทีเ่ป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  (ปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1.  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของ

สถาบนั 

 2.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบนั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบนั 

 3.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา 

และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 4.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ (อยา่งนอ้ย 3 ปีนบัรวมปีท่ีมีการติดตาม) 

 5.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

 6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั้ง

ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั 

 7.  มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกสถาบนั 

 

เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 5 ขอ้แรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552  

 

 65 
 
 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี   มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั   6  ตามเกณฑม์าตรฐาน 

สกอ. คือ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ี

เหมาะสมกบัระดบัการพฒันาของมหาวทิยาลยั 

สาํนกังานอธิการบดีไดก้าํหนดนโยบายและแนว

ทางการประกนัคุณภาพการศึกษา  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางใน

การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา   

สาํนกังานอธิการบดีมีคณะกรรมการเพื่อดาํเนินการ

ตามระบบและกลไก   โดยคณะกรรมการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี     

สาํนกังานอธิการบดีมีผูรั้บผดิชอบ   ทาํหนา้ท่ี

ประสานงานระหวา่ง หน่วยงานภายในสาํนกังาน

อธิการบดีเพือ่ใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยัและคณะกรรมการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทาํหนา้ท่ีกาํกบั 

ดูแลระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 

 สนอ.9.9.1.1 

สนอ.9.9.1.2 

และ 

สนอ.9.9.1.3 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

2 มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ืองการประกนั

คุณภาพจากคณะกรรมการระดบันโยบายและผูบ้ริหาร

สูงสุดของมหาวทิยาลยั ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้ง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

สาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรม

ดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี   เพื่อ

ระดมความคิดในการปรับปรุง แนวทางการประกนั

คุณภาพ   และการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ   

สาํนกังานอธิการบดี   นาํเสนอผลจากการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี  ในรูปแบบ 

รายงานประจาํปี   รายงานการประเมินตนเอง   เพือ่ให ้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การศึกษา

ภายใน  พจิารณาและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภา

ของสาํนกังานอธิการบดีต่อไป 

 
 

 สนอ.9.9.1.4 

และ 

สนอ.9.9.1.5 

3 มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี และเกณฑคุ์ณภาพท่ี

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมิน

คุณภาพภายนอก 

 สาํนกังานอธิการบดีใชแ้นวทางในการดาํเนินงาน

การประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ.

ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก   

 
 

 สนอ.9.9.1.6 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

4 มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น 

ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ (อยา่งนอ้ย  

3 ปีนบัรวมปีท่ีมีการติดตาม) 

สาํนกังานอธิการบดี ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาอยา่งครบถว้น โดยมีการประชุม

คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของ

สาํนกังานอธิการบดี   เพื่อกาํหนดแผนการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพ    การติดตามผลใหมี้การนาํการ

ประกนัคุณภาพไปพฒันา   การจดัทาํรายงานการ

ประเมินตนเองและการรับการประเมินคุณภาพภายใน

ทุกปีการศึกษา 

 
 

 สนอ.9.9.1.7 

 

5 มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน 

สาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมและรายงานการ

ประชุมหลงัจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

โดยนาํผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงการ

ดาํเนินงาน    

 
 

 สนอ.9.9.1.8 

 

6 มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนัทั้งระดบั

บุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั 

สาํนกังานอธิการบดี  มีการเผยแพร่ขอ้มูลทาง  

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

สาํนกังานอธิการบดี   ป้อนขอ้มูลรายงานการ

ประเมินตนเองพร้อมหลกัฐานเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูลท่ี

รองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตร้ะบบ

ฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online System  

 
 

 สนอ.9.9.1.9 

และ 

สนอ.9.9.1.10 

 
 
 

http://www/�
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

7 มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบนั 

สาํนกังานอธิการบดี ไดส้ร้างเครือข่ายดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา โดยการจดัประชุม อบรม 

สัมมนา โดยใหบุ้คคลภายนอกเขา้ร่วม และเปิดโอกาส

ใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุม/

สัมมนาการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั

ดว้ย 

สาํนกังานอธิการบดี มีบุคลากรท่ีไดรั้บเชิญเป็นผู ้

ประเมินคุณภาพการศึกษา วทิยากรและผูท้รงคุณวฒิุ

มาประเมินคุณภาพการศึกษาและใหค้วามรู้ดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ซ่ึงมหาวทิยาลยัเปิดโอกาส

ใหผู้เ้ขา้ร่วมอบรมจากภายในและภายนอกได้

แลกเปล่ียนประสบการณ์ดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั 

  

 

 

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้: ระดบั   6      เกณฑป์ระเมิน :    3    คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั  6       เกณฑป์ระเมิน :    3    คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี :  ระดบั 6      ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

     ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :  ระดบั  7         เกณฑป์ระเมิน :     3     คะแนน 
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ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  สาํนกังานอธิการบดี  มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบั

การพฒันาของมหาวทิยาลยั  โดยไดก้าํหนดนโยบายและแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา   เพือ่เป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา  (เอกสารหมายเลข สนอ .9.9.1.1)  สาํนกังานอธิการบดี มี 

คณะกรรมการเพื่อดาํเนินการตามระบบและกลไก  โดยคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังาน

อธิการบดี     (เอกสารหม ายเลข สนอ .9.9.1.2)  สาํนกังานอธิการบดีมีผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ท่ีประสานงาน

ระหวา่งหน่วยงานภายในสาํนกังานอธิการบดีเพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของมหาวทิยาลยั  และคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา  ทาํหนา้ท่ีกาํกบั  ดูแล  

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.3)   

2.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ือง การประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการ ระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด ของมหาวทิยาลยั   ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั    โดยสาํนกังานอธิการบดีมีการประชุมค ณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังาน

อธิการบดี  เพื่อระดมความคิดในการปรับปรุง  แนวทางการประกนัคุณภาพ  และการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพ   (เอกสารหมายเลข  สนอ .9.9.1.4)  และสาํนกังานอธิการบดี  นาํเสนอผลการดาํเนินการประกนั

คุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี  ในรูปแบบรายงาน ประจาํปี  รายงานการประเมินตนเอง  เพื่อให้

คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พิจารณาและใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันา

คุณภาพของสาํนกังานอธิการบดีต่อไป   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.5)   

3.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี  และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุ ดมศึกษา และ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก     โดยสาํนกังานอธิการบดีใช้

แนวทางในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ สกอ .ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการประเมิน

คุณภาพภายนอก      (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.6) 

4.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ  (อยา่งนอ้ย 3 ปีนบัรวมปีท่ีมีการติดตาม )   โดยสาํนกังาน

อธิการบดี ไดด้าํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งครบถว้น โดยมีการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี   เพื่อกาํหนดแผนการดาํเนินการประกนัคุณภาพ    การติดตามผลให้

มีการนาํการประกนัคุณภาพไปพฒันา   การจดัทาํรายงานการประเมินตนเองและการรับการประเมินคุณภาพ

ภายในทุกปีการศึกษา    (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.7) 

5.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุ งการดาํเนินงาน สาํนกังานอธิการบดี  มีการ

ประชุมและรายงานการประชุมหลงัจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพ

มาปรับปรุงการดาํเนินงาน      (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.8) 

6.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษาและใชร่้วมกนั ทั้ง

ระดบับุคคล ภาควชิา คณะ และสถาบนั  โดย สาํนกังานอธิการบดี  มีการเผยแพร่ขอ้มูลทาง  
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website  http://www.tru.ac.th   (เอกสารหมายเลข  สนอ.9.9.1.9)  สาํนกังานอธิการบดี   ป้อนขอ้มูลรายงาน

การประเมินตนเองพร้อมหลกัฐานเขา้สู่ระบบ ฐานขอ้มูลท่ีรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตร้ะบบ

ฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online system (เอกสารหมายเลข    

สนอ.9.9.1.10) 

 

จุดแข็ง  

 1.  สาํนกังานอธิการบดี มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกบัระดบั

การพฒันาของมหาวทิยาลยั  

2.  สาํนกังานอธิการบดี มีคณะกรรมการเพื่อดาํเนินการตามระบบและกลไก  โดยคณะกรรมการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี        

3.  สาํนกังานอธิการบดีมีผูรั้บผดิชอบทาํหนา้ท่ีประสานงานระหวา่งหน่วยงานภายในของสาํนกังาน

อธิการบดี เพื่อใหเ้ป็นไปตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4.  มีการกาํหนดนโยบายและใหค้วามสาํคญัเร่ือง การประกนัคุณภาพจากคณะกรรมการ ระดบั

นโยบายและผูบ้ริหารสูงสุด ของมหาวทิยาลยั   ภายใตก้ารมีส่วนร่วมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก

มหาวทิยาลยั       

5.  มีการกาํหนดมาตรฐานตวับ่งช้ี  และเกณฑคุ์ณภาพท่ีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และสอดคลอ้งกบัการประเมินคุณภาพภายนอก      

6.  มีการดาํเนินงานดา้นการประกนัคุณภาพท่ีครบถว้น ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินคุณภาพอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํ   

7.  มีการนาํผลการประกนัคุณภาพมาพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน  โดยสาํนกังานอธิการบดีมีการ

ประชุมและรายงานการประชุมหลงัจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยนาํผลการประเมินคุณภาพ

มาปรับปรุงการดาํเนินงาน        

8.  มีระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศท่ีสนบัสนุนการประกนัคุณภาพการศึกษา  

9.  สาํนกังานอธิการบดี   ป้อนขอ้มูลรายงานการประเมินตนเองพร้อมหลกัฐานเขา้สู่ระบบฐานขอ้มูล

ท่ีรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใตร้ะบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา 

ระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online System   

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

 -   

 

 

 

http://www.tru.ac.th/�
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จุดอ่อน 

 1.  สาํนกังานอธิการบดี ไม่มีระบบส่งเสริมการสร้างเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เช่น  การจดัประชุม  อบรม  สัมมนา  โดยให้

บุคคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุม / สัมมนาการ

ประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 

 2.  สาํนกังานอธิการบดีไม่มีบุคลากรท่ีไดรั้บเชิญเป็นผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา  วทิยากร  และ

ผูท้รงคุณวฒิุ  ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา      

 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

  1.  สาํนกังานอธิการบดีควรมีระบบส่งเสริมการสร้า งเครือข่ายดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ระหวา่งหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยั  เช่น  การจดัประชุม  อบรม  สัมมนา  โดยให้

บุคคลภายนอกเขา้ร่วม  และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของมหาวทิยาลยัไดเ้ขา้ร่วมการประชุม / สัมมนาการ

ประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานภายนอกจดั 

 2.  สาํนกัง านอธิการบดีควรส่งเสริม  สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บเชิญเป็นผูป้ระเมินคุณภาพ

การศึกษา  วทิยากร  และผูท้รงคุณวฒิุ ประเมินคุณภาพการศึกษา  และใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพ

การศึกษา      

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.9.9.1.1 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  สาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.9.9.1.2 คาํสั่งมหาวทิยาลยัราชภฏัเทพสตรี  ท่ี 948/2552  เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.9.9.1.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี        

คร้ังท่ี 2 / 2552 วนัท่ี  12  พฤษภาคม  2552   

สนอ.9.9.1.4 แฟ้มรายงานการประชุมคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี  

สนอ.9.9.1.5 รายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 

สนอ.9.9.1.6 คาํรับรองการปฏิบติัราชการ การกาํหนดเป้าหมายการดาํเนินงานตวับ่งช้ี เพื่อรองรับ          

การประกนัคุณภาพภายใน ของสาํนกังานอธิการบดี ประจาํปีการศึกษา 2552  

สนอ.9.9.1.7 ปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนกังานอธิการบดี ประจาํปีการศึกษา 2552  
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หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.9.9.1.8 รายงานการประชุม คณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี      

ณ ผึ้งหลวงรีสอร์ท จ.ชลบุรี   

สนอ.9.9.1.9 Website http://www.tru.ac.th 

สนอ.9.9.1.10 คู่มือระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาระดบัอุดมศึกษา CHE QA Online 

System  

 

ตัวบ่งช้ีที ่9.2 :  มีระบบและกลไกการให้ความรู้และทกัษะด้านการประกนัคุณภาพแก่นักศึกษา   

 (ปีการศึกษา) 

ชนิดของตวับ่งช้ี :  กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีระบบการใหค้วามรู้และทกัษะการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา 

2. มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 

3. มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการ 

นกัศึกษา 

5. นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายในสถาบนัและระหวา่งสถาบนั 

6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาดาํเนินการ และในส่วนท่ี 

นกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 

7. มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงาน          

ประกนัคุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 4 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 4 – 5 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 6 ขอ้แรก 
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ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552  สาํนกังานอธิการบดี  มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั  5  ตามเกณฑม์าตรฐาน 

สกอ. คือ 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ หมายเลข

เอกสาร มี ไม่มี 

1 มีระบบการใหค้วามรู้ และทกัษะการประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นกัศึกษา 

สาํนกังานอธิการบดี  ไดถ่้ายทอดความรู้ดา้นการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษา  ไดแ้ก่  การ

เผยแพร่ความรู้ในคู่มือนกัศึกษาและการปฐมนิเทศ

นกัศึกษา  การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การ

ประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา 

มีการดาํเนินการจดัโครงการกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบั

นกัศึกษา และใหค้วามรู้ ความสาํคญัในการเป็นส่วน

หน่ึงของการประกนัคุณภาพการศึกษาซ่ึงจะช่วย

ส่งเสริมใหก้ารประกนัคุณภาพของมหาวทิยา ลยัทั้ง

ระดบัมหาวทิยาลยัและคณะวชิา 

  สนอ.9.9.2.1 

2 มีระบบส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประ กนั

คุณภาพไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา 

สาํนกังานอธิการบดีมีโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการ

ใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษาไปใชก้บั

กิจกรรมนกัศึกษา โดยกาํหนดใหอ้งคก์ารบริหาร

นกัศึกษาท่ีตอ้งการขอรับการสนบัสนุนงบประมาณใน

การดาํเนินกิจกรรมดาํเนินการจดัเป็นวงจรคุณภาพ 

PDCA  

  สนอ.9.9.2.1 
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ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ หมายเลข

เอกสาร มี ไม่มี 

3 มีกลไกใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในการประกนัคุณภาพ

การศึกษาของสถาบนั 

สาํนกังานอธิการบดี มีกลไกการใหค้วามรู้และ

ทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา เช่น มี

คณะกรรมการหรือผูรั้บผิดชอบ มีงบประมาณท่ีชดัเจน

โดยคณะกรรมการช่วยกาํกบัติดตามใหว้งจรคุณภาพ 

PDCA สอดแทรกอยูใ่นการทาํกิจกรรมของนกัศึกษา 

เช่น มีแบบประเมินและเป้าหมายตลอดจนผลผลิตและ

ผลลพัธ์ของโครงการกิจการนกัศึกษา 

นกัศึกษาเป็นผูใ้หข้อ้มูลสนบัสนุนทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม มีส่วนร่วมในการให้ ขอ้มูลกบัผูป้ระเมิน

คุณภาพภายในและภายนอก และมีส่วนในการพฒันา

คุณภาพของมหาวทิยาลยั  

  สนอ.9.9.2.1 

 

4 นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ  ในการพฒันา

คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา 

นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการประกนัคุณภาพ ใน

การพฒันากิจกรรมตามคู่มือการจดัทาํกิจกร รม และมี

การนาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาไปใช้

ใน 

กิจกรรมนกัศึกษา โดยมีการวางแผนในการทาํกิจกรรม 

การดาํเนินการตามแผนการประเมินและการนาํผลการ

ประเมินมาปรับปรุงกิจกรรมนกัศึกษา ต่อไป 

  สนอ.9.9.2.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานประกนัคุณภาพการศึกษา สาํนกังานอธิการบดี ปีการศึกษา 2552  

 

 75 
 
 

ระดับ เกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ หมายเลข

เอกสาร มี ไม่มี 

5 นกัศึกษาสร้างเครือข่ายการพฒันาคุณภาพภายใน

สถาบนัและระหวา่งสถาบนั 

 สาํนกังานอธิการบดีจดัใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันา

กระบวนการคุณภาพภายในสถาบนัโดยใหน้กัศึกษา

ตวัแทนคณะ ประเมินกิจกรรมของชมรมอ่ืนท่ีไม่ได้

เป็นสมาชิกและเม่ือนกัศึกษาทาํงานกิจการนกัศึกษาได้

ไปศึกษาดูงานในสถาบนัอ่ืนไดฝึ้กประเมินผลงานของ

สโมสรนกัศึกษาต่างสถาบนัดว้ยเพื่อใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายภายใน นอก

สถาบนัและรวมถึงกิจกรรมท่ีนกัศึกษาไดเ้ขา้ร่วม

ระหวา่งสถาบนัดว้ย 

 

 

 

 สนอ.9.9.2.3 

6 มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพใน

กิจกรรมท่ีนักศึกษาดาํเนินการ และในส่วนท่ีนกัศึกษา

มีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 

คณะวชิา มีบุคลากรทาํหนา้ท่ีกิจการนกัศึกษาซ่ึงทาํ

หนา้ท่ีติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพทั้ง

กิจกรรมโดยนกัศึกษาและท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการ

ประกนัคุณภาพของมหาวทิยาลยั  

 

 

 

 

  

7 มีการนาํ ผลการประเมินไปพฒันากระบวนการให้

ความรู้และกลไกการดาํเนินงานประกนัคุณภาพท่ี

เก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

นกัศึกษาของคณะวชิาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรมการ

ประกนัคุณภาพของนกัศึกษาของมหาวทิยาลยัและผล

จากการพฒันากระบวนการตรวจสอบกิจกรรมของ

นกัศึกษาและการขอรับสนบัสนุนงบป ระมาณท่ีตอ้งมี

กระบวนการคุณภาพท่ีครบวงจร ร่วมถึงมหาวทิยาลยั

สามารถนาํผลจากการประเมินกิจกรรมดงักล่าวนาํมา

พฒันาโครงการในปีต่อไป 
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ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้:  ระดบั  3     เกณฑป์ระเมิน : 1  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี: ระดบั  5     เกณฑป์ระเมิน : 2  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี : ระดบั 4        ผลการดาํเนินงาน     บรรลุเป้าหมาย  

                     ไม่บรรลุเป้าหมาย  

เป้าหมายปีต่อไป : ระดบั 5      เกณฑป์ระเมิน : 2  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  : 

1.  สาํนกังานอธิการบดี  ไดมี้การส่ือสารกบันกัศึกษา โดยไดส้ร้างความเขา้ ใจการประกนัคุณภาพ

การศึกษากบันกัศึกษา   โดยจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา  

(เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.2.1) 

2.  สาํนกังานอธิการบดี  มีโครงการส่งเสริมใหน้กัศึกษานาํความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ไปใชก้บักิจกรรมนกัศึกษา โดยกาํหนดใหน้กัศึกษาทั้ง องคก์ารบริหารนกัศึกษาและคณะ ท่ีตอ้งการขอรับการ

สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินกิจกรรมดาํเนินการจดัเป็นวงจรคุณภาพ PDCA คือ วางแผน การ

ดาํเนินงาน ติดตามและประเมินผลการทาํงาน และจัดส่งรายงานท่ีมีขอ้เสนอแนะในการ ปรับปรุงการทาํงาน

เพือ่เป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษาท่ีจะจดัทาํกิจกรรมในรุ่นต่อ ๆ ไป  (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.2.1) 

3. สาํนกังานอธิการบดี  มีกลไกการใหค้วามรู้และทกัษะดา้นการประกนัคุณภาพแก่นกัศึกษา เช่น  มี

แบบประเมินและเป้าหมายตลอดจนผลผลิตและผลลพัธ์ของโครงการกิจการนกัศึกษา (เอกสารหมายเลข 

สนอ.9.9.2.1) 

4. นกัศึกษามีการใชก้ระบวนการคุณภาพ  ในการพฒันาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนกัศึกษา  

จากจาํนวนโครงการท่ีนกัศึกษาจดัจาํนวน  10  โครงการ พบวา่มีการใชก้ระบวนการคุณภาพทุกโครงการ  

(เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.2.2) 

5. สาํนกังานอธิการบดี  จดัใหน้กัศึกษาไดพ้ฒันากระบวนการคุณภาพภายในสถาบนัโดยใหน้กัศึกษา

ตวัแทนไปศึกษาดูงานในสถาบนัอ่ืนไดฝึ้กประเมินผลงานของสโมสรนกัศึกษาต่างสถาบนัดว้ยเพื่อใหเ้กิดการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายภายใน นอกสถาบนั  (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.2.3) 

จุดแข็ง  

 มีการจดัอบรมใหค้วามรู้ดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาแก่นกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

ควรจดัใหมี้การเผยแพร่ความรู้ดา้นการประกนัคุณภาพใหแ้ก่นกัศึกษาทัว่ไปเพิ่มมากข้ึน 
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จุดอ่อน 

1.  ยงัไม่มีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาดาํเนินการ และในส่วน

ท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 

 2.  ยงัไม่มีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1.  ควรมีระบบติดตามประเมินผลการประกนัคุณภาพในกิจกรรมท่ีนกัศึกษาดาํเนินการ และในส่วน

ท่ีนกัศึกษามีส่วนร่วมกบัการประกนัคุณภาพของสถาบนั 

 2.  ควรมีการนาํผลการประเมินไปพฒันากระบวนการใหค้วามรู้และกลไกการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบันกัศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.9.9.2.1 เอกสารสรุปผลการดาํเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการใหค้วามรู้การประกนัคุณภาพ

การศึกษาแก่นกัศึกษา 

สนอ.9.9.2.2 หนงัสือแผนงานและโครงการกิจกรรมนกัศึกษา  ปีการศึกษา  2552 

สนอ.9.9.2.3 MOU  ภายในและภายนอก 

 

ตัวบ่งช้ีที ่9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตวับ่งช้ี : ผลผลติ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ 

 1. มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะ และ

สถาบนัอยา่งต่อเน่ือง 

 2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของ

สถาบนั 

 3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชน

ภายในเวลาท่ีกาํหนด 

 4. มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานพฒันาข้ึน หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี เพื่อ

การเป็นแหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆ 
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เกณฑ์การประเมิน : 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดาํเนินการไม่ครบ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการ 3 ขอ้แรก มีการดาํเนินการอยา่งนอ้ย 4 ขอ้แรก 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2552 สาํนกังานอธิการบดี มีผลการดาํเนินงานผา่นระดบั 4  ตามเกณฑม์าตรฐาน สกอ. คือ 

ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

1 มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในระดบัคณะและสถาบนัอยา่ง

ต่อเน่ือง 

 สาํนกังานอธิการบดีมีการดาํเนินการตามระบบและ

กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง

อยา่งต่อเน่ืองและรายงานใหผู้บ้ริหารทราบ โดย

สาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษาทาํหนา้ท่ีประสานงาน

กบัสาํนกังานอธิการบดี ในดา้นการควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมินและพฒันาคุณภาพการศึกษาคณะวชิาและภาควชิ 

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา ทาํหนา้ท่ี

กาํกบั ดูแลตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ

การศึกษาเพื่อใหมี้การดาํเนินงานตามแผน 

  สนอ.9.9.3.1 

สนอ.9.9.3.2 

และ 

สนอ.9.9.3.3 

2 มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดย

สอดคลอ้งกบัพนัธกิจและพฒันาการของสถาบนั 

 สาํนกังานอธิการบดี นาํผลการประกนัคุณภาพ

การศึกษาในปีท่ีผา่นมา พิจารณาจดัทาํแผนโดยมีการ

ปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายใน เช่น การพฒันาคู่มือการประกนัคุณภาพ

การศึกษาใหค้รอบคลุมพนัธกิจของสาํนกังาน

อธิการบดี รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

และตามทิศทางยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการ

ประจาํปีของมหาวทิยาลยั 

  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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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

3 มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

ต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและสาธารณชนภายในเวลาท่ี

กาํหนด 

 เกณฑม์าตรฐานท่ี 3 ใหพ้ิจารณาจากการส่งรายงาน

ประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ต่อ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งภายในเวลาท่ีกาํหนด (ภายใน 120 

วนันบัจากวนัส้ินปีการศึกษาของแต่ละสถานศึกษา) (ดู

จากปีการศึกษาท่ีผา่นมา) 

 คณะวชิาไดจ้ดัทาํรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อเสนอต่อมหาวทิยาลยั

ตามระยะเวลาท่ีกาํหนดและเผยแพร่ผลการดาํเนินงาน

และผลการประเมินสู่สาธารณชน 

  สนอ.9.9.3.9 

 

4 มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของหน่วยงานอยา่งต่อเน่ือง 

 สาํนกังานอธิการบดี นาํผลการประเมินตนเองและ

ขอ้เสนอแนะจากผูป้ระเมินไปใชใ้นการวางแผน 

ปรับปรุงการดาํเนินงาน เพื่อใหเ้กิดการพฒันาอยา่ง

ต่อเน่ือง โดยสรุปผลการพฒันาไวเ้ป็นส่วนหน่ึงของ

รายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

การศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง) 

 มีการนาํผลการประเมินรายงานต่อท่ีประชุมสภา

มหาวทิยาลยัเพื่อพิจารณานาํผลการประเมินสาํนกังาน

อธิการบดีและมหาวทิยาลยัไปใชใ้นการให้

ขอ้เสนอแนะ กาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์และนโยบาย

การประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั 

  สนอ.9.9.3.10 
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ระดับ การดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การดําเนินการ รหัสเอกสาร / 

หลกัฐาน มี ไม่มี 

5 มีนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงาน

พฒันาข้ึน  หรือมีการจดัทาํแนวปฏิบติัท่ีดี เพือ่การเป็น

แหล่งอา้งอิงใหก้บัหน่วยงานและสถาบนัอ่ืน ๆ 

 ส่งเสริม พฒันา การประกนัคุณภาพการศึกษาให้

บุคลากรทุกระดบัมีส่วนร่วมอยา่งต่อเน่ือง สามารถเป็น

แนวทางในการพฒันานวตักรรมดา้นการประกนั

คุณภาพ ไดแ้ก่ การพฒันาตวับ่งช้ีคุณภาพท่ีสามารถ

สะทอ้นคุณภาพของหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ การ

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการทาํวจิยัของสาํนกังาน

อธิการบดี 

 สาํนกังานประกนัคุณภาพการศึกษา มีการสาํรวจ

ผลการปฏิบติังานท่ีดีของแต่ละสาํนกังานอธิการบดีและ

ปัจจยัท่ีมีผลต่อความสาํเร็จมอบใหแ้ต่ละกองนาํไปใช้

พิจารณาเป็นแนวทางพฒันาการทาํงานของหน่วยงาน 

   

 

ผลการประเมินตนเองปีท่ีแลว้:  ระดบั 4      เกณฑป์ระเมิน :     3  คะแนน 

ผลการประเมินตนเองคร้ังน้ี:     ระดบั 4     เกณฑป์ระเมิน :     3  คะแนน 

เป้าหมายของปีน้ี  :    ระดบั 4        ผลการดาํเนินงาน    บรรลุเป้าหมาย  

                                                                                                                                       ไม่บรรลุเป้าหมาย 

เป้าหมายปีต่อไป :    ระดบั  4           เกณฑป์ระเมิน :     3  คะแนน 

ผลการดําเนินงานและผลการประเมินตนเอง  :  

1.  สาํนกังานอธิการบดี มีการดาํเนินการตามระบบและกลไกในการประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเน่ือง

โดยมีนโยบายการประกนัคุณภาพ  มีแผนงาน  มีคณะกรรมการ ในการกาํกบัและติดตามผลอยา่งต่อเน่ืองและ

รายงานผลใหผู้บ้ริหารรับทราบ (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.1, สนอ.9.9.3.2 และ สนอ.9.9.3.3) 

2.  สาํนกังานอธิการบดี มีการนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาในปีท่ีผา่นมา พิจารณาจดัทาํแผน

โดยมีกา รปรับปรุงระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เช่น การพฒันาคู่มือการประกนั

คุณภาพการศึกษาใหค้รอบคลุมพนัธกิจของ สาํนกังานอธิการบดี  รองรับการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

และตามทิศทางยทุธศาสตร์ แผนปฏิบติัราชการประจาํปีของมหาวทิยาลยั  และปรับแผนการดาํเนินงานตาม
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ภารกิจใหมี้การพฒันาการและเพิ่มประสิทธิผลดียิง่ข้ึน              (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.  สาํนกังานอธิการบดี  มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพภายในต่อผูบ้ริหารมหาวทิยาลยั     สภา

มหาวทิยาลยัและสาธารณชนโดยผา่น  Website  ของสาํนกังานอธิการบดี  ประกนัคุณภาพการศึกษา และ

จดหมายข่าว   (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.9) 

4.  สาํนกังานอธิการบดี มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการปรับปรุงการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง ดงั

ปรากฏในเอกสารรายงานประจาํปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา (รายงานการประเมินตนเอง ) 

ของมหาวทิยาลยั สาํนกังานอธิการบดี และมหาวทิยาลยั สาํนกังานอธิการบดี ไดจ้ดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาและมีการติดตามการนาํผลการประเมินมาระดมความคิดเห็นอยา่งมีส่วนร่วมและนาํไปสู่การ

วางแผนปรับปรุงคุณภาพ ซ่ึงแสดงรายละเอียดของการพฒันาการดาํเนินงานจา กขอ้เสนอแนะเพือ่พฒันาของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ระดบักอง มหาวทิยาลยั นาํเสนอสภามหาวทิยาลยัทราบและใหข้อ้เสนอแนะ กาํหนดทิศทาง ยทุธศาสตร์และ

นโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั (เอกสารหมายเลข สนอ.9.9.3.10 และ สนอ.9.9.3.11)  

 5.  สาํนกังานอธิการบดีมีแนวปฏิบติัท่ีดีในดา้นการส่งเสริม พฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งมี

ส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั และส่งเสริม พฒันา การประกนัคุณภาพการศึกษาใหบุ้คลากรทุกระดบัมีส่วนร่วม

อยา่งต่อเน่ือง สามารถเป็นแนวทางในการพฒันานวัตกรรมดา้นการประกนัคุณภาพ เช่น การส่งเสริมและสร้าง

แรงจูงใจในการพฒันาการวจิยัของสาํนกังานอธิการบดี  

 

จุดแข็ง  

 1.   มีการดาํเนินการจดัทาํระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง 

 2.   มีการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังานอธิการบดี 

 

แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ควรมีการจดัทาํประกนัคุณภาพการศึกษาภายในระดบักอง 

2. ตอ้งมีการปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสาํนกังานอธิการบดี  เพื่อใหไ้ดต้าม 

เกณฑม์าตรฐาน 

 

จุดอ่อน 

1. การนาํผลการประกนัคุณภาพการศึกษาไปปรับปรุงการดาํเนินงาน 

2. ขาดนวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีหน่วยงานตอ้งพฒันาข้ึน 
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แนวทางปรับปรุงจุดอ่อน 

1. ตอ้งนาํผลท่ีไดจ้ากการทาํประกนัคุณภาพการศึกษาไปใชป้รับปรุงการทาํงานในหน่วยงานมากข้ึน 

2. ศึกษาหานวตักรรมดา้นการประกนัคุณภาพท่ีจะนาํมาใชใ้นการพฒันาหน่วยงาน 

 

รายการเอกสารหลกัฐาน 

หมายเลข รายการเอกสาร  /  หลกัฐาน 

สนอ.9.9.3.1 คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.9.9.3.2 ปฏิทินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2552 

สนอ.9.9.3.3 คู่มือประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสาํนกังานอธิการบดี  2552 

สนอ.9.9.3.4 แผนพฒันาคุณภาพสาํนกังานอธิการบดี   

สนอ.9.9.3.5 แผนยทุธศาสตร์  สาํนกังานอธิการบดี  พ.ศ.2551 – 2553  

สนอ.9.9.3.6 แผนพฒันาบุคลากร  สาํนกังานอธิการบดี  2551 – 2555 

สนอ.9.9.3.7 แผนกลยทุธ์ทางการเงิน  (2551 – 2554 ) 

สนอ.9.9.3.8 แผนการใชท้รัพยากรร่วมกนั (2551 - 2554) 

สนอ.9.9.3.9 http://202.28.120.20/pakan.htm    งานการประกนัคุณภาพภายในสาํนกังานอธิการบดี 

สนอ.9.9.3.10 แผนพฒันาคุณภาพสาํนกังานอธิการบดี   
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