คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
สาหรับหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยพายัพ

สานักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. 2562

2

คานา
มหาวิทยาลัยพายัพได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมา นับตั้งแต่ปีการศึกษา
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีการประเมินคุณภาพภายในตั้งแต่ ระดับหลักสูตร คณะวิชา หน่วยงาน
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พัฒนาตัวบ่งชี้ขึ้นมาภายใต้ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็นเลิศ และสอดคล้องกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ด้านที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ และกาหนดให้มีการรายงานข้อมูลของตัวบ่งชี้ของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและตัวบ่งชี้ในมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ สาหรับหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหน่วยงานสนับสนุนจะเป็น
ประโยชน์สาหรับหน่วยงานสนับสนุน เพื่อนามาเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพหน่วยงานและพัฒนางานต่อไป
สานักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ตุลาคม 2562
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บทที่ 1 บทนา
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1. เหตุผลและความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
1.1

ความจาเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดาเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกล่าว
มีความสาคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปัจจุบัน มีปัจจัยภายในและภายนอก
หลายประการที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็น สิ่งจาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการ
ปัจจัยดังกล่าวคือ
1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโน้มแตกต่างกันมากขึ้น ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดผลเสียแก่สังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว
2) ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการการศึกษาข้ามพรมแดน
และการเคลื่อนย้ายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเป็นผลจากการรวมตัว
ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นต้องการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา
3) สถาบันอุดมศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นใจแก่สังคมว่าสามารถพัฒนาองค์ความรู้และ
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศให้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงทัง้ อุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ
ความเป็นอยู่ระดับท้องถิ่นและชุมชน
4) สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ (public information) ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งนักศึกษา ผู้จ้างงาน ผู้ปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป
5) สังคมต้องการระบบอุดมศึกษาที่เปิดโอกาสให้ผมู้ ีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม (participation)
มีความโปร่งใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได ้(accountability) ตามหลักธรรมาภิบาล
6) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กาหนดให้
สถานศึกษาทุกแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในรวมถึงให้มสี านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษาทาหน้าทีป่ ระเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2549
เพื่อเป็นกลไกกากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหน่วยงาน โดย
ทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
8) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศ แนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อให้การจัดการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพือ่ การประกันคุณภาพ ของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
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9) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมือ่ วันที่ 24
เมษายน 2554 เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและกากับให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาให้มมี าตรฐาน ตามประเภทหรือ
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่ม
10) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑ์
11) กระทรวงศึกษาธิการได้ ออก กฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 แทน
ฉบับเดิม ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
12) กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 สิงหาคม 2561
1.2

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจาเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1) เพือ่ ให้สถาบันได้มีการพัฒนามุง่ สูว่ ิสยั ทัศน์และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบ
ดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พรบ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน
ระดับชาติและนานาชาติ
2) เพือ่ ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตัง้ แต่ระดับหลักสูตรคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า
และสถาบันอุดมศึกษา
3) ศึกษาในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนัน้ ๆ กาหนดขึน้ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบ ผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์ และได้มาตรฐาน
4) เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ ตนเอง
อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย (targets) และเป้าประสงค์ (goals) ที่ตั้งไว้
ตามจุดเน้นของตนเอง
5) เพือ่ ให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็งจุดทีค่ วรปรับปรุง ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนา การดาเนินงาน
เพื่อนาไปปรับปรุงผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของสถาบัน
6) เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา สามารถ
สร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
7) เพือ่ ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง มีข้อมูลพืน้ ฐานที่จาเป็น
สาหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
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1.3

ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา

กฎกระทรวงการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา พ.ศ. 2561 ได้ ใ ห้ ค วามหมายของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาไว้ ดังนี้
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุม ตรวจสอบระบบ
การบริหารคุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาจัดขึ้ น เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่น ให้แก่ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องและสาธารณชนว่าสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษา และ
บรรลุเป้าประสงค์ของหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล

2. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยพายัพมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ กาหนดนโยบาย วางแผนงานให้เป็นแนวปฏิบัติในการดาเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และการประเมินคุณภาพภายใน 4 ระดับ ได้แก่
1)
2)
3)
4)

การประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะวิชา
การประเมินคุณภาพภายในระดับหน่วยงานสนับสนุน
การประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย

โดยมี การดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และ การประเมินคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

การประเมินระดับสถาบัน
(KPI สกอ. + KPI มาตรฐานการอุดมศึกษา มพย)
การประเมินระดับคณะวิชา
(KPI สกอ + KPI มาตรฐานการ
อุดมศึกษา มพย)
การประเมินระดับหลักสูตร
ระบบ สกอ.
(KPI สกอ (อ1-6)+ KPI
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มพย)

ระบบรับรองวิชาชีพ
(KPI สกอ (อ1)+ KPI
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มพย)





การประเมิน
ระดับฝ่าย/
หน่วยงาน (KPI
PYU)






กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ด้านสนับสนุนวิชาการ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับคณะวิชา
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหน่วยงาน
สานักแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตร
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การประเมินคุณภาพภายในระดับฝ่าย/หน่วยงาน
ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยพายัพมี หน่วยงานสนับสนุน ทั้งหมด จานวน 22 หน่วยงาน มีการ
ประเมินคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ดังนี้
การประเมินระดับฝ่าย/
หน่วยงาน
KPI: 1, 2 , 3, 4, 5 ,6

KPI: 1, 4, 5, 6

สานักงานฝ่ายวิชาการและ
วิจัย

สานักทะเบียนและศูนย์รับ
นักศึกษา

สานักวิจัยและบริการ
วิชาการ

สานักหอสมุดและ
หอจดหมายเหตุ

สานักการตลาดและสื่อสาร
องค์กร

สานักศึกษาทั่วไป

สานักพัฒนานักศึกษา

สถาบันศาสนา วัฒนธรรม
และสันติภาพ

สานักบริหารการเงิน

สานักนิติการ

สานักแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

สถาบันภาษาศาสตร์

สานักวิเทศสัมพันธ์และ
การตลาดต่างประเทศ

สถาบันคริสเตียนนิเทศ
สัมพันธ์

ศูนย์ส่งเสริมความสามารถ
ด้านภาษา

บ้านพักนานาชาติภราดร
ภาพ

สานักงานทรัพยากรบุคคล

หอพักหญิงอัลฟาและหอพัก
ชายโอเมกา

สานักจัดการอาคารสถานที่
และบริการ

สานักงานอธิการบดี

สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมการศึกษา

สานักงานศาสนกิจ
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ตัวบ่งชี้หน่วยงานสนับสนุน
ฝ่าย

หน่วยงาน

ฝ่ายวิชาการ 1) สานักงานฝ่ายวิชาการและวิจัย
และวิจัย
2) สานักวิจัยและบริการวิชาการ

ฝ่ายบริหาร
และการเงิน

ฝ่ายพัฒนา
ทรัพย์สิน

ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน
1 2 3 4 5 6
     
     

3) สานักทะเบียนและศูนย์รับ
นักศึกษา
4) สานักหอสมุดและหอจดหมาย
เหตุ
5) สานักการตลาดและสื่อสาร
องค์กร
6) สานักศึกษาทั่วไป
7) สานักพัฒนานักศึกษา
8) สถาบันศาสนา วัฒนธรรมและ
สันติภาพ
9) สานักนิติการ



  



  



  

1)
2)
3)
4)



  
  






สถาบันภาษาศาสตร์
สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
สานักบริหารการเงิน
สานักแผนและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

5) สานักวิเทศสัมพันธ์และ
การตลาดต่างประเทศ
6) ศูนย์ส่งเสริมความสามารถด้าน
ภาษา
7) สานักงานทรัพยากรบุคคล
1) สานักจัดการอาคารสถานที่
และบริการ
2) บ้านพักนานาชาติภราดรภาพ
3) หอพักหญิงอัลฟาและหอพัก
ชายโอเมกา
4) สานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
และนวัตกรรมการศึกษา
สานักงานอธิการบดี
สานักงานศาสนกิจ

ตัวบ่งชี้ที่รายงานข้อมูล
สกอ.

5.1(6) , 5.3
2.1 , 3.1

มาตรฐานฯ มพย

1.1, 1.2.4,
1.3.3, 1.4.2 ,
2.1, 2.2, 2.3.1,
2.3.2, 3.2, 3.3
,3.4
1.2.2, 1.3.1,
1.4.1

     

5.4


  
      1.4 , 1.5 , 4.1

  

4.2











5.1 (1,2)
5.1 (1,3,5,7)

1.2.1, 1.2.3,
2.4, 3.1, 4.1,
5.1, 5.2, 5.3,
5.7, 5.8

     
     
     
     



1.2.2
5.1 (6)

  
  

     



5.5 , 5.6

  
  

1.3.1
5.1 (4)
-

ระบบและกลไกในการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับฝ่าย/หน่วยงาน

1.4.1
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กาหนด/แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน
2. คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยงาน หรือ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานกาหนด
เป้าหมายตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ ทั้งเชิง
ปริมาณ และ เชิง
คุณภาพ ผ่านความ
เห็นชอบจากผู้บริหาร
หน่วยงาน และรอง
อธิการบดีต้นสังกัด
3. นาผลประเมินคุณภาพ
ภายในและข้อเสนอแนะ
ของ ผู้ประเมิน และ
บริหารหน่วยงาน ของปี
การศึกษาที่ผ่านมา มา
จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน (QA01)
4. จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ครั้งที่ 1 (Plan : P)

5. จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ครั้งที่ 2 (Do: D)

ผู้ดาเนินงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง
- ผู้บริหาร

-

-

ตัวอย่าง เอกสารที่
วิธีดาเนินงาน
เกี่ยวข้อง
- คาสั่งแต่งตั้ง หรือ - ส่งรายชื่อคณะกรรมการ
- รายงานการประชุม
ประกันคุณภาพการ
กรรมการบริหาร
ศึกษาระดับหน่วยงาน
หน่วยงาน ฯลฯ
ให้สานักแผนฯ เพื่อ
แต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหาร - เอกสาร แบบฟอร์ม - จัดประชุมเพื่อพิจารณา
หน่วยงาน
การกาหนด
ร่วมกันและมีมติชัดเจน
คณะกรรมการ
เป้าหมายตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพ
การประกัน
การศึกษาภายใน
คุณภาพการศึกษา
หน่วยงาน
ระดับหน่วยงาน
ผู้จัดการ/หัวหน้า
มหาวิทยาลัยพายัพ
สานักงาน/
ผู้อานวยการ
รองอธิการบดีฝ่าย

- คณะกรรมการบริหาร - แบบฟอร์ม
หน่วยงาน
แผนพัฒนา
- คณะกรรมการ
คุณภาพ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับ
การศึกษาภายใน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการ
- แบบฟอร์ม
ประกันคุณภาพ
รายงานการ
การศึกษาภายใน
ประเมินตนเอง
หน่วยงาน
(SAR)
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ - ระบบและกลไก/
ตัวบ่งชี้
แผนดาเนินงาน
ของตัวบ่งชี้เชิง
คุณภาพ 1 ตัวบ่งชี้
ได้แก่ 6
- คณะกรรมการ
- แบบฟอร์ม
ประกันคุณภาพ
รายงานการ
การศึกษาภายใน
ประเมินตนเอง
คณะ/วิทยาลัย
(SAR)
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งชี้

ระยะเวลา
มิถุนายน –
กันยายน

กันยายน –
ตุลาคม

- ประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงาน
- ส่ง QA01 ให้สานักแผน
และพัฒนาฯ

กันยายน –
ตุลาคม

- ประชุมร่วมกันเพื่อ
จัดทารายงานโดยเขียน
ข้อมูลในส่วนที่
ดาเนินการได้
- อธิบายระบบและกลไก/
แผนดาเนินงานของ
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ
1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 6

ตุลาคม –
พฤศจิกายน

- กากับติดตาม พิจารณา พฤศจิกายน –
ผลการดาเนินงานตาม
มกราคม
ระบบและกลไก/แผน
ดาเนินงานของตัวบ่งชี้
ทุกตัวบ่งชี้
- เพิ่มเติมข้อมูลเชิง
ปริมาณอื่นๆ ที่ได้
ดาเนินการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6. จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ครั้งที่ 3 (Check: C)

-

7. จัดทารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ครั้งที่ 4 (Act: A)

-

-

8. รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน

ผู้ดาเนินงาน/
ผู้เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
คณะ/วิทยาลัย
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งชี้
คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งชี้

ตัวอย่าง เอกสารที่
เกี่ยวข้อง
- แบบฟอร์ม
รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR)
- แบบฟอร์ม
รายงานการ
ประเมินตนเอง
(SAR)

- คณะกรรมการ
- รายงานการ
ประกันคุณภาพ
ประเมินตนเอง
การศึกษาภายใน
(SAR)
หน่วยงาน
- หลักฐานอ้างอิง
- ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ตัวบ่งชี้
- กรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ
หน่วยงาน
- สานักแผนและพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
9. สรุปผลการประเมิน
- คณะกรรมการ
- รายงานผลการ
คุณภาพภายในของ
ประกันคุณภาพ
ประเมินคุณภาพ
หน่วยงาน นาเสนอ
การศึกษาภายใน
ภายใน ระดับ
คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงานเพื่อพิจารณา
ผู้รับผิดชอบในแต่ละ
ให้ข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้
- คณะกรรมการ
บริหารหน่วยงาน
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทาให้ระบบมีการขับเคลื่อนดาเนินอยู่ได้

วิธีดาเนินงาน

ระยะเวลา

- ตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานของทุกตัว
บ่งชี้กับเป้าหมายของที่
กาหนดไว้ วิเคราะห์
ปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางแก้ไข
- พิจารณาผลการ
ดาเนินงานตามแนว
ทางแก้ไขที่กาหนดใน
ขั้นตอน (Check)
- พิจารณารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)
ก่อนจัดส่งสานักแผน
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
- จัดเตรียมสถานที่
บุคลากร ที่เกี่ยวข้อง
- ประสานงานร่วมกับ
สานักแผนฯ

กุมภาพันธ์ –
เมษายน

- คณะกรรมการบริหาร
หน่วยงานประชุม
พิจารณาผลการประเมิน
และให้ข้อเสนอแนะ

สิงหาคม –
ตุลาคม

พฤษภาคม

กรกฎาคม
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บทที่ 2
การประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน
1. แนวทางการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
แนวทางการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงานสนับสนุนจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ หรือ
มาตรฐานการศึกษาที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดของมาตรฐาน ดังนี้
(5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน แบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการ ที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน
(5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเ้ ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึง ความหลากหลายและความ
เป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
(5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกากับให้การจัดการศึกษา
และการดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกัน คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
อื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

2. ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสนับสนุน
ตัวบ่งชี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การประเมินภาวะผู้นาและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ
ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีมหาวิทยาลัยพายัพ
ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีระดับสานัก/หน่วยงาน
ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
- การพัฒนาบุคลากร การจัดการความรู้ การจัดการข้อเสนอแนะและ/หรือข้อร้องเรียน การ
จัดการข้อมูลและสารสนเทศ การจัดการความเสี่ยง
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ตัวบ่งชี้ที่ 1 การประเมินภาวะผู้นาและการบริหารงานตามหลักธรรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
คาอธิบาย :
มหาวิทยาลัยได้กาหนดเกณฑ์การประเมินหน้าที่และบทบาทของผู้บริหาร รวมทั้งความสามารถการบริหาร
จัดการหน่วยงาน โดยการมอบหมายงาน กากับดูแล ติดตาม และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานมีการดาเนินงานให้
บรรลุผลสาเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจาปีของหน่วยงาน ภายใต้การบริหารจัดการจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร
ตารางผลการประเมินภาวะผู้นาและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารทุกระดับ
ที่

ภาวะผู้นาและ
ธรรมาภิบาล

รายชื่อผู้บริหารในฝ่าย/หน่วยงาน

ขีดความสามารถเชิง
สมรรถนะ

คะแนนเฉลี่ย

1
2
3
คะแนนเฉลี่ยรวม

การคานวณ :
คะแนนเฉลี่ย =

(คะแนนประเมินภาวะผู้นาและธรรมาภิบาล + คะแนนขีดความสามารถเชิงสมรรถนะ)
2

เกณฑ์การประเมิน : คะแนนเต็ม 5 คะแนน
ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมผลการประเมินภาวะผู้นาและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและขีด
ความสามารถเชิงสมรรถนะของการบริหารจัดการ ของผู้บริหารทุกระดับ
คะแนนเฉลี่ยรวม
(คะแนนเฉลี่ยผู้บริหารคนที่ 1 + คะแนนเฉลี่ยผู้บริหารคนที่ 2 + ⋯ คะแนนเฉลี่ยผู้บริหารคนที่ 𝑛)
=

𝑛
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ
คาอธิบาย :
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ได้ จั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พายั พ ขึ้ น เพื่ อ พั ฒ นาขี ด ความสามารถและ
เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน เป็นแหล่งเรียนรู้สากลพัฒนาคนสู่พลเมืองโลก สถาบันมีความเป็นนานาชาติ และบัณฑิต
เป็นผู้มีคุณธรรมนาใจ รับใช้สังคม วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล ที่ยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ” นั้น โดยกาหนดให้มี
เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ดังนั้นหลังจากการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย จากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับคณะวิชาและ
หน่วยงานสนับสนุนแล้วนั้น หน่วยงานในมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัยที่กาหนดไว้ โดยหน่วยงานภายในให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการ
ดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์พัฒนามหาวิทยาลัย
ตารางผลการประเมินตนเอง
ที่
ข้อมูล
1 จานวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ฝ่าย/หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
2 จานวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ฝ่าย /หน่วยงานรับผิดชอบที่บรรลุ
เป้าหมาย
3 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยพายัพ

จานวน/ร้อยละ

หมายเหตุ : ฝ่าย/หน่วยงาน รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด ............. ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ .............................
ตัวชี้วัดที่บรรลุ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ....................
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ..................
การคานวณ :
ร้อยละความสาเร็จ
=

จานวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยทีฝ่ ่าย/หน่วยงานรับผิดชอบที่บรรลุเป้าหมาย
จานวนตัวชี้วัดตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยที่ฝ่าย/หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด

× 100

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนน =

(ร้อยละความสาเร็จ × 5)
100
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีมหาวิทยาลัยพายัพ
คาอธิบาย :
มหาวิ ท ยาลั ย พายั พ ได้ จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ม หาวิ ท ยาลั ย พายั พ ขึ้ น เพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการ
ขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนพันธกิจและเป้าหมายให้มหาวิทยาลัยเป็น
มหาวิทยาลัยที่น่าเรียนและน่าทางานภายใต้วิสัยทัศน์ “แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก” ตามเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลั ยพายัพคือ “ความเป็นนานาชาติ ” และอัตลักษณ์ของบัณฑิต คือ “คุณธรรมนาใจ รับใช้สังคม
วิชาการก้าวหน้า พัฒนาสู่สากล” ที่ยึดมั่นใน “สัจจะ – บริการ”ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ โดยกาหนดให้มี
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งกาหนดให้แผนปฎิบัติการประจาปี มีตัวชี้วัดสาหรับวัดกลยุทธ์ และกาหนดผู้ผิดชอบ
หลักตามโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยพายัพ
ดังนั้นหลังจากการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจาปีมหาวิทยาลัยพายัพ จากระดับมหาวิทยาลัย สู่ระดับ
คณะวิชาและ หน่วยงานสนับสนุนแล้วนั้น หน่วยงานตามโครงสร้างหลักของมหาวิทยาลัยจึงมีส่วนร่วมรับผิดชอบผล
การดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติที่กาหนดไว้ โดยหน่วยงานภายในให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ
สนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตารางผลการประเมินตนเอง
ที่
ข้อมูล
จานวน/ร้อยละ
1 จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยที่ฝ่าย /หน่ว ยงาน
รับผิดชอบทั้งหมด
2 จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยที่ฝ่าย /หน่ว ยงาน
รับผิดชอบที่บรรลุเป้าหมาย
3 ร้ อ ยละความส าเร็ จ ของการบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนปฏิ บั ติ ก ารประจ าปี ข อง
มหาวิทยาลัย
หมายเหตุ : ฝ่าย/หน่วยงาน รับผิดชอบตัวชี้วัดทั้งหมด ............. ตัว ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ .............................
ตัวชี้วัดที่บรรลุ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ....................
ตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ..................
การคานวณ :
ร้อยละความสาเร็จ

จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยระดับฝ่ายที่บรรลุเป้าหมาย
× 100
จานวนตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจาปีของมหาวิทยาลัยที่ฝ่าย/หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน :
ใช้บัญญัติไตรยางค์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
คะแนน =

(ร้อยละความสาเร็จ × 5)
100
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ิการประจาปีระดับสานัก/หน่วยงาน
คาอธิบาย :
หน่วยงานได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการประจาปี
มหาวิทยาลัยพายัพ ให้บรรลุตามเป้าหมายตามที่กาหนดขึ้น ดังนั้นหน่วยงานในมหาวิทยาลัย จึงมีสว่ นร่วม
รับผิดชอบผลการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีของสานัก/หน่วยงานที่กาหนดไว้ โดย
บุคลากรภายในหน่วยงานให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุนการดาเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
สูตรการคานวณ : คำนวณคะแนนแยกตำมหน่วยงำนภำยใต้ฝ่ำย
1. ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งขี้ของโครงการแต่ละหน่วยงาน
ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมาย = จานวนตัวบ่งชีข้ องโครงการที่บรรลุเป้าหมาย × 100
จานวนตัวบ่งชี้ทั้งหมดของโครงการที่ระบุในแผน
ตามตัวบ่งชี้ของโครงการ (A1)
A1 หน่วยงานที่ 1
A2 หน่วยงานที่ 2

2. คะแนนประเมินแต่ละหน่วย (ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน)
คะแนนประเมินแต่ละหน่วยงาน =

ร้อยละความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของโครงการ(𝐀𝟏)
100

(B1)

×5

B1 หน่วยงานที่ 1
B2 หน่วยงานที่ 2

การคานวณคะแนนประเมินระดับฝ่าย :
(B1)

คะแนนเฉลี่ย =

(B2)

(คะแนนประเมินหน่วยงานที่ 1+คะแนนประเมินหน่วยงานที่ 2+⋯ )

จานวนหน่วยงานภายใต้ฝ่าย

ตารางผลการประเมินตนเองความสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จานวน
จานวน
ที่
หน่วยงาน
ร้อยละ
ตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ตัวบ่งชี้ที่บรรลุเป้าหมาย

คะแนน

1
2
3

ค่าเฉลี่ยรวม
เกณฑ์การประเมิน :
ค่าคะแนนเฉลีย่ ผลการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการประจาปีของทุกสานัก/หน่วยงาน คะแนนเต็ม
5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
คาอธิบาย :
เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีมาตรฐาน หน่วยงานควร
พัฒนาและปรับปรุงการทางานด้วยรูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆ ที่หลากหลายโดยคานึงถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของกระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ คุณภาพของผู้ให้บริการ คุณภาพของสิ่งอานวยความสะดวก และ
คุณภาพการให้บริการในภาพรวมให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย การให้บริการจะมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด สามารถสะท้อนได้จากความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ตารางผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
ที่

คะแนนผลการ คะแนนผล
ประเมินการ การประเมิน
ให้บริการ
โครงการ

หน่วยงาน

ค่าเฉลี่ยรวม

ค่าเฉลี่ยรวม
เกณฑ์การประเมิน :
ใช้คะแนนเฉลีย่ ผลการประเมินการให้บริการหรือคะแนนผลการประเมินโครงการ ของทุกสานัก/หน่วยงาน
ภายใต้สังกัด คะแนนเต็ม 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/หน่วยงานเพื่อกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ
คาอธิบาย :
มหาวิทยาลัยพายัพได้กาหนดโครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้การบริหารจัดการบรรลุเป้าหมาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย โดยก าหนดยุ ท ธ์ ศ าสตร์ ใ นการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถและเติบโตอย่างยั่งยืน หน่วยงานจึงจาเป็นต้องมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน โดยมีการวางแผน ออกแบบงานและจัดวางอัตรากาลังคนที่เหมาะสม และมีการกากับติดตามเพื่อให้ผล
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ระบุในแผน รวมทั้งมีการบริหารทางด้านงบประมาณและความเสี่ยง และ
วิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการหน่วยงานให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
 1 มีการจัดทาแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ครอบคลุมหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุในเอกสารคา
บรรยายลักษณะงาน (Job Description) มีการกากับติดตามผลลัพธ์ให้ดาเนินการไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 ตามแผนพัฒนารายบุคคล ในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรภายใน
หน่วยงาน
 2 มีการดาเนินงานตามระบบและกลไกในการจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้ของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงาน เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคลากรของหน่วยงาน หรือความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ที่สาคัญที่มีอยูใ่ นตัวบุคลากรที่ได้ลาออกหรือเกษียณอายุงาน รวมทั้ง
ความรู้จากแหล่งเรียนรู้อื่น มีการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้รับการตรวจสอบกลั่นกรองอย่างถูกต้อง ไว้
ในคลังความรูข้ องมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน
 3 มีการจัดให้มีชอ่ งทางการรับข้อเสนอแนะและ/หรือข้อร้องเรียน มีการดาเนินการตามขั้นตอนและ
ตามระยะเวลาที่กาหนด มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะและ/หรือข้อ
ร้องเรียนเสนอผู้บริหารสูงสุดระดับฝ่ายเพื่อพิจารณาหาแนวทางเพื่อการพัฒนา เช่น สถิติผู้ร้องเรียน
สถิตริ ะยะเวลาในการจัดการ/การแก้ไขข้อร้องเรียนที่เป็นไปตามมาตรฐานที่หน่วยงานกาหนด และ
นาข้อเสนอแนะจากผู้บริหารสูงสุดระดับฝ่ายไปพัฒนาคุณภาพการทางาน หรือปรับปรุงขั้นตอนการ
ทางานเพื่อลดข้อร้องเรียน หรือป้องกันการเกิดปัญหาขึ้นซ้าอีก
 4 มีการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศของหน่วยงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน มีจัดทาสารสนเทศเพื่อ
เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และนามาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย หรือ
สนับสนุนการตัดสินใจในระดับการปฏิบัติงานของหน่วยงานและระดับกลยุทธ์ของฝ่าย/มหาวิทยาลัย
และรายงานผลการดาเนินงานของหน่วยงานต่อผู้บริหาร
 5 มีการดาเนินงานตามแผนจัดการความเสี่ยง และมีการกากับติดตามการดาเนินงานให้ระดับความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม
เกณฑ์การประเมิน :
1 คะแนน
มีการดาเนินงาน
1 ข้อ

2 คะแนน
มีการดาเนินงาน
2 ข้อ

3 คะแนน
มีการดาเนินงาน
3 ข้อ

4 คะแนน
มีการดาเนินงาน
4 ข้อ

5 คะแนน
มีการดาเนินงาน
5 ข้อ
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3. การรายงานข้อมูล (ถ้ามี)
ในกรณีที่ หน่วยงานมี ค วามรับผิ ด ชอบตามพัน ธกิ จหลัก และได้รับมอบหมายให้ร ายงานข้ อ มู ล ที่
เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้รายงานข้อมูลในรายงานการประเมินตนเอง
(SAR) ของหน่วยงาน ซึ่งมีการรายงาน 2 ส่วน คือ
3.1 การรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย
3.2 การรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
3.1 การรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย มีตัวบ่งชี้ดังต่อไปนี้
หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการวิจัย (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
คาอธิบาย : สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้ง
การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างงเหมาะสม
ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2

3
4
5
6

คาอธิบาย
มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
คาปรึกษา และสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันติกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยมีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
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หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการบริการวิชาการ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
คาอธิบาย :
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทั้ง
การบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม
โดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่
สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2
3
4
5
6

คาอธิบาย
กาหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า
จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่กาหนดในข้อ 1
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน
ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย
ทุกคณะมีส่วนร่วมในการดาเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตาม ข้อ 2 โดยมีจานวน
อาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมีอาจารย์มาจากทุกคณะ

หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านวิชาการ (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผน เพื่อกาหนด
ทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหาร
ทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจ
หลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
6
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และ สายสนับสนุน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
คาอธิบาย :
สถาบันมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2
3
4
5
6

คาอธิบาย
มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันแสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านนักศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกูย้ ืมการศึกษา แหล่งทุน การศึกษาต่อการ
บริการจัดหางาน แหล่งทุน การศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียม
ความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่
นักศึกษา และศิษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2
3
4
5
6

คาอธิบาย
จัดบริการให้คาปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน
มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา และนอกเวลาแก่
นักศึกษา
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น
หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษาหมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีด่ าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่
ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรม จริยธรรมสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2

3
4
5
6

คาอธิบาย
จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผน
และการจัดกิจกรรม
ในแผนการจัดกิจกรรรมพัฒนานักศึกษาให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
- กิจกรรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา
ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7

คาอธิบาย
กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ประเมินความสาเร็จของตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
กาหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
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หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านแผนงาน (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
1
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยุทธ์
หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านความเสี่ยง (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
3
ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของ
สถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
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หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการจัดการความรู้ (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
5
การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรู้ตาม
ระบบ
หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (2 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
คาอธิบาย :
สถาบันมีหน้าที่กากับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ
ดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพื่อให้สามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2
3
4
5
6

คาอธิบาย
มีระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา
มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกับการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
นาผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันแสนอสภา
สถาบันเพื่อพิจารณา
นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดาเนินงานของคณะให้มี
คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
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ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
7
การกากับติดตามส่งเสริมสนับให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินงานด้านการประกนคุณภา
ภายในตามระบบแลกลไกที่สถาบันกาหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และกรประเมินคุณภาพ
หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการเงิน (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
1
2

คาอธิบาย
พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต
และโอกาสในการแข่งขัน
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หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารงานของอธิการบดี (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
4
บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ที่อธิบายการดาเนินงานอย่างชัดเจน
หน่วยงานที่มภี ารกิจรับผิดชอบด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากร (1 ตัวบ่งชี้)
ตัวบ่งชี้ สกอ. 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
คาอธิบาย :
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศ
ทางการพัฒนาและการดาเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้ง
ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลัก
ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน :
ข้อ
คาอธิบาย
6
การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน
3.2 การรายงานข้อมูลตามตัวบ่งชี้ มาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ให้หน่วยงานศึกษาเอกสารตามคู่มือมาตรฐานการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
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บทที่ 3
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผล
การคานวณคะแนนในการประเมินคุณภาพภายใน หน่วยงานสนับสนุน เป็นการคานวณโดยใช้ค่าเฉลี่ย
ถ่วงน้าหนักโดยแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้าหนักไม่เท่ากัน การกาหนดน้าหนักตัวบ่งชี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของแต่ละหน่วยงาน
ซึ่งจะต้องกาหนดให้มีความเหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย น้าหนัก
(1)
(2)

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 การประเมิ น ภาวะ
ผู้ น าและการบริ ห ารงาน
ตามหลักธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารทุกระดับ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ร้อยละความสาเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยพายัพ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ร้อยละความสาเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีมหาวิทยาลัย
พายัพ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ร้อยละความสาเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีระดับสานัก/
หน่วยงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การบริหารของฝ่าย/
หน่วยงานเพื่อกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ
คะแนนถ่วงน้าหนัก

ผลการดาเนินงาน
คะแนน คะแนน
ตัวตัง้
ถ่วงน้าหนัก
ผลลัพธ์ (3)
,ตัวหาร
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สูตรการคานวณ
คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้

=

คะแนน(3)𝑥น้าหนัก(2)
100

คะแนนถ่วงน้าหนัก = คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 1 + คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 2 +.
คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 3 + คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 4 +
คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 5 + คะแนนถ่วงน้าหนักรายตัวบ่งชี้ 6
เกณฑ์การประเมิน
0.00 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดแข็ง/จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะในการ
พัฒนา
จุดแข็ง :

แนวทางเสริม :

จุดที่ควรพัฒนา :

ข้อเสนอแนะในการพัฒนา :
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ภาคผนวก
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