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คํานํา
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง เลมนี้ จัดทําขึ้นเพื่อแสดงถึงวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทําใหคณะรัฐศาสตรประสบความสําเร็จหรือสูความเปนเลิศตามเปาหมายเปนที่ยอมรับ โดยมีการสรุปวิธี
ปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อเผยแพรใหหนวยงานภายในและภายนอกคณะสามารถนําไปใช
ประโยชนไดเปนอยางดี
แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เลมนี้ มีเนื้อหาที่สําคัญ ประกอบดวย ระบบและกลไก
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ตัวอยางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง และรายการ
เอกสารประกอบที่ควรมีในแตละองคประกอบคุณภาพ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร และงานประกันคุณภาพการศึกษา หวังวาเอกสารแนวปฏิบัติที่ดีเลมนี้จะเปนแนวทางปฏิบัติของทุกหนวยงานภายในคณะ
สามารถนําไปใชประโยชนในการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความสําเร็จและ
เปนไปตามเปาหมายของหนวยงานและคณะโดยรวมตอไป
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การประกันคุณภาพการศึกษาในองคประกอบคุณภาพ 10 ดาน
สอดคลองตามเกณฑคุณภาพของ สกอ.
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แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ตามที่รัฐบาลได้ออก พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งต้องมี
การประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย คือ มีการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
สังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม คณะรัฐศาสตร์จึงได้จัดให้มีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของคณะ ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ต่อมาได้ดําเนินการ
ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่ 27/2548 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548 มีมติอนุมัติให้
คณะรัฐศาสตร์แบ่งส่วนราชการในสํานักงานเลขานุการคณะรัฐศาสตร์ โดยให้มีงานประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มขึ้นอีกหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2549 จนถึงปัจจุบัน โดยมีหน้าที่รับผิดชอบระบบและกลไกการ
ประกั นคุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะรั ฐศาสตร์ แบ่ งออกเป็น 2 หน่ วย คือ หน่ว ยแผนและพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา และหน่วยประเมินคุณภาพการศึกษา
คณะรั ฐ ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน และ
ดําเนินการตามระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โดยการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษากับบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดอบรม/ประชุม/สัมมนาเป็น
ประจําทุกปี คณะรัฐศาสตร์มีนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาในฐานะที่เป็นเครื่องมือสําคัญ
อย่างหนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัดการศึกษาของคณะให้บรรลุวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์
และพันธกิจของคณะที่กําหนดไว้ โดยกระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความสําคัญของ
การประกันคุณภาพ และมีการพัฒนาผลการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการวางแผน การดําเนินงานการ
ตรวจสอบ ประเมินและปรับปรุงให้บรรลุเป้าประสงค์ โดยดําเนินงานสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) อันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตของคณะรัฐศาสตร์ ให้มีคุณลักษณะ
ที่พึ่งประสงค์ต่อไป
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
เพื่อให้ภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลัก ดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะรัฐศาสตร์จึงได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
ระบบการควบคุมคุณภาพ

ระบบตรวจสอบคุณภาพ

ระบบประเมินคุณภาพ

พัฒนาการควบคุมการปฏิบัติ
งานให้เกิดคุณภาพ โดยกําหนด
นโยบาย เกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
1. ปัจจัยนําเข้า
2. กระบวนการผลิต
3. ผลผลิต
4. ผลลัพธ์

พัฒนาระบบการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยตนเอง และ
รายงานการดําเนิน งานตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด โดย
- จัดกระบวนการตรวจสอบ
ภายใน เพื่อให้การปฏิบัติตาม
มาตรฐานตัวชี้วัด
- การตรวจสอบการปฏิบัติ
งานจากภายนอก
- ตรวจสอบหลักฐาน

พัฒนาระบบการประเมินผลภายใน/
ภายนอกมหาวิทยาลัย และสนับสนุน
ส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะ
- การประเมินภายใน
- จัดทํากรอบการประเมิน
- เครื่องมือการประเมิน
- นําผลการประเมินมาพิจารณา
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนาคณะ
อย่างต่อเนื่อง
การประเมินภายนอก โดย
- สกอ.
- สมศ.
- ก.พ.ร.

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ระบบการควบคุมคุณภาพคณะจะประกัน ว่ามีการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นไปตามหน้าที่ความรับผิดชอบ มีการควบคุมปัจจัยหรือตัวแปรต่างๆ ที่จะส่งผลต่อคุณภาพ จัดทํา
เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัด ความสําเร็จของปัจจัยคุณภาพดังกล่าวเน้นที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (Selfregulation system) ในระดับบุคคล/หน่วยงาน และคณะ
2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับคณะ ทั้งการตรวจสอบ
ด้วยตนเองและการตรวจสอบจากภายนอกเน้นที่กระบวนการประกันคุณภาพซึ่งได้แก่ การกําหนดนโยบาย
กฎระเบียบ การสนับสนุนช่วยเหลือ และหลักฐานต่างๆ วิธีการที่ใช้ คือการตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน
การสัมภาษณ์ผ้บู ริหาร อาจารย์ ผู้ปฏิบัติงานและนักศึกษา
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3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินค่าระดับคุณภาพของกิจกรรม
เฉพาะอย่างในหน่วยงาน เช่น คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของการสอน เป็นต้น
โดยมีจุดเน้นที่คณะและสาขาวิชา การประเมินจะใช้วิธีการศึกษาตนเอง (External PeerReview) และการใช้
ตัวชี้วัดพฤติกรรม (Performance Indicators)
คณะรัฐศาสตร์จะใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ
(Process) และผลลัพธ์ (Output) มาอธิบายกระบวนการการผลิตบัณฑิตและกําหนดมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่มีผลต่อการผลิตบัณฑิต และเน้นมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย คณะรัฐศาสตร์จึงมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ คือ บัณฑิตที่มีลักษณะอัน
พึงประสงค์และเพื่อให้คณะรัฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยใช้มาตรการเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานมีระบบ
ควบคุมคุณภาพ โดยใช้วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-Check-Act) ซึ่งเป็นกระบวนการ
บริหารงานอย่างมีคุณภาพในการดําเนินงานควบคุมคุณภาพ
การควบคุมคุณภาพของคณะรัฐศาสตร์ด้วยระบบ PDCA เป็นเครื่องมือในการควบคุมและพัฒนา
คุณภาพที่มุ่งหวัง ซึ่งระบบดังกล่าวเน้นการมีส่วนร่วมของทุกๆ ฝ่ายในคณะ ในการดําเนินงานตามระบบ
คุณภาพ มีขั้นตอนดังนี้
1. การวางแผน (Plan) คณะรัฐศาสตร์ย่อมต้องวางแผนและสามารถดําเนินการให้บรรลุตามปรัชญา
และวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ มีการวางกรอบแบบตัวชี้วัดคุณภาพและเกณฑ์ตัดสิน โดยพิจารณาทําแผนและ
เครื่องมือตัดสินใจสอดคล้องและตอบสนองการดําเนินงานที่มุ่งสู่คุณภาพที่พึงประสงค์เป็นสําคัญ
2. การดําเนินงานตามแผน (Do) คณะรัฐศาสตร์ต้องสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรของคณะให้
ปฏิบัติภารกิจที่ได้วางไว้ โดยอาศัยการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่ได้กําหนดไว้ตามแผน
3. การตรวจสอบและประเมิน (Check) เป็นการทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว้หน่วยงาน
จะต้องวิเคราะห์สภาพการดําเนินงานของตนเองในแต่ละช่วงการดําเนินงาน และเปรียบเทียบผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑ์ตัดสิน เพื่อตัดสินว่าการดําเนินงานมีคุณภาพตามที่ต้องการหรือไม่เพราะเหตุใด
4. การนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินแล้วต้องนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงโดยส่งข้อมูลย้อนกลับไปสู่ผู้เกี่ยวข้องในการดําเนินงานในหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้รับรู้ถึงผลการดําเนินงานของตนเองว่าเป็นอย่างไร และควรปรับปรุงต่อไปอย่างไรจึงจะเพิ่ม
ประสิทธิภาพสูงสุด
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลกระทบต่อสังคม
ปัจจัยนําเข้า
 นักศึกษา
 อาจารย์
 อาคารสถานที่
 งบประมาณ
ฯลฯ

กระบวนการ

ผลผลิต

ผลลัพธ์

 ระบบบริหารจัดการ
 การจัดการเรียนรู้
 กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา
ฯลฯ

 บัณฑิตมีคุณภาพ

 มหาวิทยาลัยได้รับ
การยอมรับจากสังคม
ฯลฯ

องค์ประกอบคุณภาพของ สกอ. และภารกิจของมหาวิทยาลัย
มาตรฐานของ สมศ. และคํารับรองปฏิบัติราชการของ ก.พ.ร.

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงว่าถ้าคณะรัฐศาสตร์ดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา และ
ระบบจะส่งผลกระทบให้สังคมได้รับประโยชน์จากกระบวนการผลิตบัณฑิตของคณะ ดังนั้น คณะรัฐศาสตร์จึง
มุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยนําเข้า กระบวนการผลิต เพื่อให้ได้ผลลัพธ์และผลผลิต คือ บัณฑิตมีลักษณะที่พึงประสงค์ และเพื่อให้คณะรัฐศาสตร์เป็นที่ยอมรับของสังคม

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์มีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
1.2 ตรวจและประเมินคุ ณภาพการศึก ษาเบื้องต้ น และควบคุมคุณภาพการศึ กษาของคณะรัฐศาสตร์ให้ได้ ตามมาตรฐานและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
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1.3 ประสานงานและให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการจัดเก็บข้อมูล
ตามตัวชี้วัดแต่ละองค์ประกอบ
1.4 พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้เป็นระบบและมีวัฒนธรรมองค์กรในการประกันคุณภาพการศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 เพื่อให้สาธารณชนมั่นใจว่าคณะรัฐศาสตร์ ได้ดําเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ด้านของการ
อุดมศึกษาครบถ้วน คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการทางวิชาการ/วิชาชีพ และด้านการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
2.2 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับการประกัน
คุณภาพโดยหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกีย่ วข้อง
2.3 เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง นําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพโดยรวมของคณะ
2.4 เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์มีการบริหารจัดการที่ดีและสามารถตรวจสอบได้
3. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์
และตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ตามที่คณะแต่งตั้ง ดังนี้
1) ประธาน
1 คน
2) รองประธาน
1 คน
3) กรรมการ
23 คน
4) กรรมการและเลขานุการ
1 คน
5) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
2 คน
หน้าที่
- ให้คําปรึกษา รวบรวมตรวจสอบเอกสาร ประเมินตนเอง
- ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะรัฐศาสตร์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้รับการรับรองคุณภาพในระดับดียิ่งขึ้นตามลําดับ
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ได้ให้ งานประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานเลขานุการคณะ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ ทั้งภายในและภายนอกคณะ
5. การจั ดทํา แผนปฏิ บัติ การประกั นคุณ ภาพการศึ กษา เพื่อให้ ก ารดํ า เนิ น งานด้านการประกั น
คุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภายใน
คณะ ต้องดําเนินการตามแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตลอดปีการศึกษาให้สอดคล้องกับของ
คณะ
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6. การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ์ ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะรัฐศาสตร์ จึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาบุคลากรของคณะ
ทุกคนให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และตระหนักในความสําคัญของการประกัน
คุณภาพการศึกษา ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการเร่งรัดพัฒนาระบบบริหารจัดการของทุกหน่วยงานภายใน
คณะ ให้มีคุณภาพและสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลถึงศักยภาพโดยรวมของคณะ คณะจึงต้องจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- จัดและส่งบุคลากร เข้าอบรม/ประชุม/สัมมนาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทําข่าวประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหว ด้านการประกันและ
ประเมินคุณภาพแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
7. การจัดทํารายงานประเมินตนเอง (Self Assessment Report) คณะรัฐศาสตร์จัดทํารายงาน
การประเมินตนเอง (Self Assessment Report = SAR) เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัย ปีละ 2 ครั้ง

การกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากร เพื่อกํากับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาในองค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้าน สอดคล้องตามเกณฑ์คุณภาพของ สกอ. ดังนี้
องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค์ และ
แผนการดําเนินงาน

2. การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
1.2 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์
1.3 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
1.4 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล
สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร
2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน
2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ และรวบรวมข้อมูล
ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
- งานนโยบายและแผน
- หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา
- โครงการพิเศษ ป.ตรี โท และเอก

หน่วยส่งเสริมฯ งานบริการการศึกษา
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
- หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ
- หน่วยอาคารสถานที่ฯ งานบริหารและธุรการ
- หน่วยส่งเสริมฯ งานบริการการศึกษา
- กรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ
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องค์ประกอบ
2. การผลิตบัณฑิต
(ต่อ)

ตัวบ่งชี้
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์ผลการเรียน
ตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษา
2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

2.13 การพัฒนาคณาจารย์
3. กิจกรรมการพัฒนา 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการ
นักศึกษา
ด้านข้อมูลข่าวสาร
3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ และรวบรวมข้อมูล
ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา
- หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา
- หน่วยทะเบียนฯ งานบริการการศึกษา
- สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
- โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (สําหรับนักบริหาร)
- โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์(ผู้นําภาครัฐและภาคเอกชน)
- โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (การจัดการทางการเมือง)
- โครงหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ
- โครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
- โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง
สํานักงานบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์
- โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการเมือง
หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารและธุรการ
หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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องค์ประกอบ
4. การวิจัย

5. การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

6. การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้
4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์
4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่
4.5 วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์
4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
4.7 การวิจัยสถาบัน

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ และรวบรวมข้อมูล
ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
- หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ
งานบริการการศึกษา
- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย

- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ งานนโยบายและแผน
- คณะกรรมการวิจัยสถาบัน
5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม - หน่วยส่งเสริมฯ งานบริการการศึกษา
- หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิด
- โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ประโยชน์ต่อสังคม
5.3 การนําความรู้และประสบการณ์การให้ บริการ - ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์
- ศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก
วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
- ศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและเอกชน
การวิจัย
5.4 การเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนหรือองค์กรภายนอก
5.5 ผลการชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคมใน
ด้านสิ่งเสพติด ภายในสถาบัน
5.6 ผลการชี้นําป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านสุขภาพ ภายนอกสถาบัน
6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
- งานนโยบายและแผน
วัฒนธรรม
- คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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องค์ประกอบ
7. การบริหารและการ
จัดการ

ตัวบ่งชี้
7.1 ภาวะผู้นําของสภาสถาบันและผู้บริหาร
ทุกระดับของสถาบัน
7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจ
7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

8. การเงินและ
งบประมาณ
9. ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ
การศึกษา
10. นโยบายสถานศึกษา 3D
ข้อมูลอื่นๆ ในระบบ
CHE QA Online ของ
สกอ.

7.5 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
สถาบัน (อธิการบดีหรือคณบดี)
8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)
10.2 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)
มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
ระบบ CHE QA Online ของ สกอ.

ผู้รับผิดชอบดําเนินการ และรวบรวมข้อมูล
ส่งงานประกันคุณภาพการศึกษา
หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ
- คณะกรรมการวิชาการและวิจัย
- คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ
- งานบริการการศึกษา
หน่วยวิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานนโยบาย
และแผน
- หน่วยสารบรรณ งานบริหารและธุรการ
- คณะกรรมการบริการความเสี่ยงฯ
- คณะกรรมการ (เฉพาะกิจ)
- งานคลังและพัสดุ
- งานนโยบายและแผน
งานประกันคุณภาพการศึกษา

- หน่วยกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา
- โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
งานประกันคุณภาพการศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
1. การมีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา ทําให้บุคคลได้ศึกษารายละเอียด
ต่างๆ ขององค์ประกอบคุณภาพ 10 ด้าน พร้อมตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ทําให้
หน่วยงานและผู้ประสานงานประกันคุณภาพ รวมทั้งผู้ตรวจประเมินมีความเข้าใจตรงกันในการรองรับและ
ตรวจประเมิน
2. การมีคู่มือการจัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้และแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลที่มีการกําหนดรายละเอียด
ของข้อมูลที่จัดเก็บอย่างละเอียด และให้มีการนําเสนอข้อมูลตามแบบฟอร์มไว้ในรายงานการประเมินตนเอง
ทําให้การรายงานการประเมินตนเองของคณะมีความสมบูรณ์ และทํา ให้ผู้ประเมินสามารถศึกษาข้อมูลจาก
รายงานการประเมินตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การประเมินคุณภาพคณะรัฐศาสตร์เป็นประจําทุกปี (ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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4. กําหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ในระดับคณะ/หน่วยงาน/ตัวบุคคล จึงทําให้การจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์ เป็นการดําเนินการที่มีส่วนร่วมจากผู้รับผิดชอบโดยตรง
5. การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ เป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพซึ่งประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
แนวปฏิบัติในการควบคุมคุณภาพการศึกษาของคณะรัฐศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์ ได้จัดทําแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้คุณภาพ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกคณะฯ นําไปใช้เป็นแนวปฏิบัติในการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
1. คณะฯ กําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนการดําเนินงานที่ที่สอดคล้อง
กับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง และยุทธศาสตร์ชาติ โดยครอบคลุมภารกิจหลักทั้ง 4 ด้าน
2. หน่วยงานจัดทําแผนดําเนินการตามแผน ประเมินแผน โครงการตามองค์ประกอบที่งานรับผิดชอบ
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาเป็นระยะ พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ
3. หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ งานบริการการศึกษา มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและมีระดับคุณภาพ
ตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมาตรฐานวิชาชีพ
4. งานบริหารและธุรการ มีระบบการคัดเลือก สรรหา พัฒนาและประเมินการปฏิบัติงานของอาจารย์
อย่างเหมาะสมชัดเจน
5. คณาจารย์ จัดทําเอกสาร ตําราและสื่อต่าง ๆ พัฒนาการสอนในรูปแบบต่าง ๆ และจัดให้มีการ
ประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา พร้อมทั้งนําผลการประเมินมาปรับปรุงการเรียนการสอน
6. การได้มาซึ่งนักศึกษาที่มคี ุณภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดระบบการรับสมัครคุณสมบัติและเกณฑ์การ
รับสมัครนักศึกษาตามความต้องการของสาขาวิชา
7. งานบริการการศึกษา มีมาตรการในการติดตามและพัฒนาการเรียนของนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษา
จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด
8. มหาวิทยาลัยจัดทําระบบการตรวจสอบ ติดตามประสิทธิผลของการจัดการศึกษา
9. คณะฯ กําหนดข้อบังคับเกี่ยวกับเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาไว้อย่างชัดเจน
และจัดให้มีระบบการวัดผลที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
10. คณะฯ มีระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เช่น
จัดตั้งระบบฐานข้อมูลของคณะรัฐศาสตร์
1) ระบบสารสนเทศบุคลากร (MIS)
2) ระบบ e-Office
3) ระบบบัญชี 3 มิติ
4) ระบบเช็คจบหลักสูตร
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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5) ระบบเสนอสภา
11. คณะฯ มีการพัฒนาสื่อการสอนที่ทันสมัยและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถค้นคว้า เรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง
12. งานบริการการศึกษา มีนโยบาย แผนงาน ระบบและกลไกในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
ที่หลากหลาย เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับนักศึกษา
13. งานบริการการศึกษา มีนโยบายแผนการดําเนินงาน ระบบการตรวจสอบและติดตาม
ความก้าวหน้าของงานวิจัย
14. คณะฯ โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย ส่งเสริม สนับสนุนให้นกั วิจัยทํางานวิจัยที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของชุมชนและสังคม
15. คณะฯ โดยคณะกรรมการวิชาการและวิจัย มีการส่งเสริมให้อาจารย์นําองค์ความรู้ที่ได้
จากการวิจัยไปใช้พัฒนาการเรียนการสอนและเผยแพร่ผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
16. คณะฯ มีนโยบาย วัตถุประสงค์ และแผนงานการให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่สังคม
อย่างชัดเจน
17. คณะฯ โดยงานนโยบายและแผน มีนโยบาย วัตถุประสงค์ แผนงาน และงบประมาณสนับสนุน
ให้กับงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและมีการประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
18. คณะฯ โดยงานบริหารและธุรการ มีนโยบายการบริหารจัดโครงสร้างองค์กร กําหนดภารกิจ
ของหน่วยงาน อํานาจหน้าที่ของบุคลากรและระบบการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบ
19. คณะฯ โดยคณะกรรมการเทคโนโลยีและสารสนเทศคณะรัฐศาสตร์ มีการจัดทําระบบข้อมูล
สารสนเทศ เพื่อประโยชน์ในด้านการวางแผน การบริหารจัดการและการตัดสินใจ
20. คณะฯ โดยงานคลังและพัสดุ มีระบบและกลไกในการจัดทําแผนของบประมาณ ระบบการ
จัดสรรงบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณ ระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหาร
งบประมาณ
21. คณะฯ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการจัดทําระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษา จัดทํากิจกรรมพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทําระบบงาน
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและรับการตรวจสอบ จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ดําเนินการให้มี
การประกันคุณภาพภายในและเผยแพร่ความก้าวหน้าการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
22. คณะฯ โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา มีการดําเนินการในการควบคุมคุณภาพตามแนวปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง และนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน
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การเขียนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ความหมายของรายงาน
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หมายถึง รายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) ที่คณะรัฐศาสตร์เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กํากับดูแล
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

วัตถุประสงค์ของการจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
การจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ
1. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ดําเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพือ่ นําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
2. เพื่อให้คณะรัฐศาสตร์ทราบสัมฤทธิผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง
สําหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะรัฐศาสตร์มีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
คณะรัฐศาสตร์ จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบที่สํานักประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยกําหนด เรียงลําดับ ดังนี้
1. ปกนอก รายงานการประเมินตนเอง ประจําภาคการศึกษา ระหว่าง เดือน ปี ถึง เดือน ปี ของคณะ
2. คํานํา
3. สารบัญ
4. บทนํา ประกอบด้วย บทสรุปผู้บริหาร ประวัติ โครงสร้างการบริหาร สรุปผลการปรับปรุงปีที่ผ่านมา
เป้าหมายในปีปัจจุบัน
5. ผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ และเทียบกับเป้าหมายในรอบปี
ปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่
1. องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน
2. องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3. องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
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4. องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
5. องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
6. องค์ประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
8. องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
9. องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)
6. สรุปผล การประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดทีค่ วรปรับปรุง แผนและ
เป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป
ผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบและมาตรฐานอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริม
จุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานนี้ จะเป็นการ
สังเคราะห์และการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงาน การประกันคุณภาพของคณะ
ตามองค์ประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดําเนินงานระยะสั้น
ระยะยาวในอนาคต
7. รายงานตัวเลขในตารางที่ ส1 ส2 ส3 ส4 และ ส5 ซึ่งเป็นผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ของ สกอ.
และ ม.ร. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ แต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา และแต่ละมุมมองด้านการบริหาร
จัดการ
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ตัวอย่างการเขียนรายงานการประเมินตนเองของคณะรัฐศาสตร์
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ แผนการดําเนินงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
เกณฑ์การดําเนินงาน
ข้อ
1.

มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
นโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็น
แผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน
และพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจน
สอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน
กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 – 2554)

ผลการดําเนินงาน
คณะรัฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
รัฐศาสตร์ และคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
รัฐศาสตร์ ได้จัดทําแผนกลยุทธ์คณะ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจําปี และ KPI Template ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผน ซึ่ง
ต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แผนปฏิบัติราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรคณะ โดยร่วมกัน
กําหนดจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของคณะรัฐศาสตร์
และทบทวนวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์ ให้สอดคล้องกับของ
มหาวิทยาลัยและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา
คณะรัฐศาสตร์

หลักฐาน
รศ.1.1.1.1
รศ.1.1.1.2
รศ.1.1.1.3
รศ.1.1.1.4
รศ.1.1.1.5

รศ.1.1.1.6
รศ.1.1.1.7
รศ.1.1.1.8
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คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการคณะ
รัฐศาสตร์
คําสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะ
รัฐศาสตร์
มติเวียน กปค. เรื่อง เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
บันทึกคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ข้อจํากัด
ของคณะรัฐศาสตร์
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่ ............. เรื่องโปรดพิจารณาปรับปรุง
ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์ของค่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน KPI
Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่ ........... เรื่อง ทบทวนวิสัยทัศน์ของ
คณะรัฐศาสตร์ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนา
คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ .............
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
คณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่ ..............

ข้อ

เกณฑ์การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน
รศ.1.1.1.9

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุก
หน่วยงานภายใน

มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการสู่บุคลากรของคณะ
รัฐศาสตร์ทราบและถือปฏิบัติ จํานวน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. การรับทราบแผน
2. จัดประชุมชี้แจง
3. จากเว็บไซต์ของคณะรัฐศาสตร์

รศ.1.1.1.10
รศ.1.1.1.11
รศ.1.1.1.12
รศ.1.1.1.13
รศ.1.1.1.3
รศ.1.1.1.9

รศ.1.1.1.10
รศ.1.1.1.11
รศ.1.1.2.1
รศ.1.1.2.2
รศ.1.1.2.3
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มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่ .............เรื่อง การพิจารณาร่าง
แผนกลยุทธ์ฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
Mind Map แสดงความเชื่อมโยงของแผนฯ
มติเวียน กปค. เรื่อง เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่ ...........เรื่อง การพิจารณาร่าง
แผนกลยุทธ์ฯ แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี
แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ
รายงานการประชุมการถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปี
www.pol.ru.ac.th

ข้อ

เกณฑ์การดําเนินงาน

3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ
ประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน
การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการดําเนินงาน
คณะฯ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย
4 ปี เป็นแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ของคณะรัฐศาสตร์
และแปลงแผน 4 ปี ของคณะรัฐศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หลักฐาน
รศ.1.1.1.3
รศ.1.1.1.7
รศ.1.1.1.8
รศ.1.1.1.12
รศ.1.1.2.1

4. มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และ
ค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสําเร็จ ของ
การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
4 พันธกิจ

1. ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ จํานวน...................ตัวบ่งชี้
2. ตัวบ่งชี้ที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนกลยุทธ์
.............................ตัวบ่งชี้
3. ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปี............ตัวบ่งชี้
4. ตัวบ่งชี้ที่สามารถดําเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน
ประจําปี............................ตัวบ่งชี้ (รอบ 12 เดือน)
คณะฯ มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ
4 พันธกิจ เพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินงาน

รศ.1.1.1.10
รศ.1.1.1.12
รศ.1.1.2.1
รศ.1.1.4.1
รศ.1.1.1.12
รศ.1.1.5.1
รศ.1.1.5.2

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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มติเวียน กปค. เรื่อง เสนอแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวางแผนและ
พัฒนาคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่................
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการคณะรัฐศาสตร์ ครั้งที่................
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ
แผนกลยุทธ์คณะรัฐศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
KPI Template ในแผนปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ
แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะรัฐศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจําปี
คํารับรองปฏิบัติราชการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง ประจําปีงบประมาณ
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่ .............เรื่อง รายงานการ
ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีงบประมาณ

ข้อ

เกณฑ์การดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติ คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์
โดยงานนโยบายและแผนติดตามประเมินผลแผนการ
การประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการประจําปี จํานวน 2 ครั้ง
ผู้บริหารเพื่อพิจารณา
รอบ 8 เดือน และ 12 เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. .......
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจําคณะและสภามหาวิทยาลัย

หลักฐาน
รศ.1.1.6.1

รศ.1.1.6.2

รศ.1.1.6.3
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการฝ่ายวางแผนและพัฒนาคณะรัฐศาสตร์
โดยงานนโยบายและแผน มีผลการประเมินตามตัวบ่งชี้และ
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการประจําคณะ
เมื่อวันที่...............จากนั้นส่งรายงานผลให้กองแผนงานเพื่อ
เสนอสภามหาวิทยาลัย ผ่านรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและ
แผนเมื่อวันที่ ............... และมีมติอนุมัติเมื่อวันที่.............

รศ.1.1.6.1

รศ.1.1.6.2

รศ.1.1.7.1

รศ.1.1.7.2

8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของ
สภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจําปี
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่..............เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 8 เดือน (KPI Template) และ
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
บันทึกที่ ศธ 0518.05...........เรื่องขอส่งผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 8 เดือน (KPI Template) และรายงาน
แผนและผลปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่..............เรื่อง การจัดทํารายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ รอบ 12 เดือน
มติที่ประชุม กปค. ครั้งที่.................เรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ 8 เดือน (KPI Template) และ
รายงานแผนและผลปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ
บันทึกที่ ศธ 0518.05/.........เรื่องขอส่งผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรอบ 8 เดือน (KPI Template) และรายงาน
แผนและผลปฏิบตั ิราชการ ประจําปีงบประมาณ
บันทึกกองแผนงาน เรื่อง รายงานผลดําเนินงานของ
แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ รอบ 8 เดือน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มติสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง ครั้งที่.......... รายงานผล
การดําเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ รอบ 8 เดือน มหาวิทยาลัยรามคําแหง

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ
คะแนน 1
มีการดําเนินการ
1 ข้อ

เป้าหมาย 8 ข้อ

ทําได้ 7 ข้อ

คะแนน 2
มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดําเนินการ
6 หรือ 7 ข้อ

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ …….....4.........คะแนน (เต็ม 5)

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ
8 ข้อ

เป้าหมาย ปีต่อไป 8 ข้อ

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ คณะรัฐศาสตร์เลือกวิธีคํานวณแบบที่ 1 ได้ผลดังนี้
1. จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมดรวมที่ลาศึกษาต่อ............54.................คน
2. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์.........1...........คน
3. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์..........23...........คน
4. จํานวนอาจารย์ประจําที่มีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์.........13............คน

หลักฐาน
รศ.2.2.1.1

ตารางแสดงรายชื่ออาจารย์,
จํานวน, วุฒิการศึกษา และ
ตําแหน่งทางวิชาการ

5. รวมจํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ......37......คน
6. จํานวนอาจารย์ประจําที่ลาศึกษาต่อ............-...............คน
7. ร้อยละของจํานวนอาจารย์ที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .......68.52........... (37 x 100) / 54
เกณฑ์การประเมิน (ร้อยละ) ปัจจัยนําเข้า
วิธีคํานวณแบบที่ 1. ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน
ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
เป้าหมาย ร้อยละ 60 ขึ้นไป

ทําได้ ร้อยละ 68.52
 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ........5......... คะแนน (เต็ม 5)
แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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เป้าหมาย ปีต่อไป ร้อยละ 60 ขึ้นไป

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
ข้อ
1.

เกณฑ์การดําเนินงาน
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือ
ภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน
วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและ
การจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเน้นของสถาบัน

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

รศ.5.1.2.1 โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและ
จากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีเสวนาโดยมีผู้เข้าร่วมจาก
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจรเครือข่าย
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ผู้ประสานงานเครือข่าย ปกครองส่วนท้องถิ่น
เกษตรกรรมยั่งยืน อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน
และเกษตรตําบล ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงความต้องการของชุมชน
ในเรื่อง การสร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ในเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนเมื่อวันที่ .............. ณ ศูนย์เรียนรู้
จังหวัดลําพูน ทําให้เกิดโครงการตามความต้องการของชุมชนจํานวน
2 เรื่องได้แก่
1. การประชุมสัมมนา การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนา
เครือข่ายและผู้บริโภคเกษตรยั่งยืน ในวันที่ ............. ณ ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบลอุโมงค์ จ.ลําพูน
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผู้สัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและ
ผู้บริโภคบนพื้นฐานการเกื้อกูลทางวัฒนธรรมของเครือข่ายเกษตร
อินทรีย์ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
1. ผลการสํารวจความต้องการของชุมชน จํานวน...1.... เรื่อง
2 กิจกรรม
2. นําผลจากการสํารวจมาจัดทําแผน จํานวน......1.....เรื่อง
3. สามารถดําเนินการได้ตามแผน จํานวน ..........1........เรื่อง

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษา คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
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ข้อ
2.

3.

เกณฑ์การดําเนินงาน
มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการ
เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน
วิชาชีพ
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

ผลการดําเนินงาน

หลักฐาน

มีการให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ชาวบ้านและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับประธาน
เครือข่ายประจําจังหวัดคุณกัลยา ใหญ่ประสานรวมถึงผู้เข้าร่วมอบรมซึ่งส่วนใหญ่ให้ความ
สนใจในการสร้างเครือข่ายเข้าใจบทบาทของชุมชนให้อิสระทางความคิดและการลงพื้นทีจ่ ริง

รศ.5.1.2.1

คณะฯมีการดําเนินการจัดบริการวิชาการเกี่ยวกับเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน จํานวน 3 ครั้ง
โดยผลการดําเนินงานสร้างประโยชน์ในด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับ
เครือข่ายอินทรีย์ขอ้ มูลและศักยภาพการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพของ
เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกิดความเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค
- ครั้งที่ 1 การประชุมสัมมนา การสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาเครือข่ายและผู้บริโภคเกษตร
ยั่งยืน ในวันที่...................ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เทศบาลตําบลอุโมงค์
จ.ลําพูน โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ทั้งด้านเกษตรกรรม ปศุสัตว์ นักพัฒนากร
เกษตรตําบลและผู้ประสานงานเครือข่ายมีผลการประเมินโครงการบริการวิชาการโดยภาพรวม
มีค่าเฉลี่ย .............
- ครั้งที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การผู้สัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคบนพื้นฐานการ
เกื้อกูลทางวัฒนธรรมของเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ................... ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
ผู้เข้าร่วม คือ กลุม่ เยาวชน ชุมชน หน่วยงานราชการ ผู้นําชุมชน เกษตรอินทรีย์ และกลุม่
ผู้ผลิตและผู้บริโภค มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยภาพรวม ........ จากการดําเนินงาน 2 ครั้งทีผ่ ่าน
มา ทําให้เกิดโครงการต่อเนื่องเป็น
- ครั้งที่ 3 คือ โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจร
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูนครั้งล่าสุดที่แหล่งเรียนรู้ชมุ ชนสวนเกษตรธรรมชาติแสงจันทร์ เมื่อวันที่ .................... โดยมีผู้เข้าร่วมเป็น เยาวชน ตํารวจชุมชน
เกษตรตําบล หมอดินอาสา นักศึกษาปริญญาโท นักวิจัย แม่บ้าน สมาชิก อสม. กลุม่ เศรษฐกิจ
ชุมชน มีผลการประเมินเฉลี่ยโดยภาพรวม .........ซึ่งได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานแล้ว

รศ.5.2.2.1
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โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อน
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจร
เครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน
อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน
หนังสือเชิญวิทยากร
นางทวีวรรณ ชํานาญอาสา

ข้อ
เกณฑ์การดําเนินงาน
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือกิจกรรมการ
ให้บริการทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการ
ทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและเผยแพร่สสู่ าธารณชน

ผลการดําเนินงาน
คณะฯนําข้อเสนอแนะจากการให้บริการวิชาการไปปรับปรุงใน
ด้านการขยายเครือข่ายให้มากขึ้นเพื่อให้เห็นภาพที่เกิดขึ้นจริง
และจัดทําอย่างต่อเนื่องยั่งยืน
ประเด็นความรูท้ ี่นํามาพัฒนาและการถ่ายทอดความรู้ การ
ยกตัวอย่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายจังหวัดลําพูนและ
สรุปผลการดําเนินงานนําข้อเสนอแนะไปพัฒนาและนํามา
เผยแพร่ทางเว็บไซด์

เกณฑ์การประเมิน (ข้อ) กระบวนการ
คะแนน 2
คะแนน 1
มีการดําเนินการ 1 ข้อ
มีการดําเนินการ 2 ข้อ
เป้าหมาย 4 ข้อ

ทําได้

5 ข้อ

คะแนน 3
มีการดําเนินการ 3 ข้อ

หลักฐาน
รศ.5.1.2.1 โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจรเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน
รศ.5.1.2.1 โครงการความร่วมมือในการขับเคลื่อนและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีสัญจรเครือข่าย
เกษตรกรรมยั่งยืน อ.เวียงหนองล่อง จ.ลําพูน
รศ.5.1.3.2 เผยแพร่ความรูส้ สู่ าธารณชนผ่านทางเว็บไซต์
www.islocal.ru.ac.th

คะแนน 4
มีการดําเนินการ 4 ข้อ

 บรรลุเป้าหมาย
 ไม่บรรลุเป้าหมาย
รวมคะแนนประเมินตามเกณฑ์ ……...5...........คะแนน (เต็ม 5)
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คะแนน 5
มีการดําเนินการ 5 ข้อ
เป้าหมาย ปีต่อไป

5 ข้อ

ความหมายของหมายเลขรายการเอกสารประกอบ
การให้รหัสและหมายเลขรายการเอกสารประกอบรายงานการประเมินตนเองมี 2 ส่วน คือ
1. ตัวอักษรย่อของหน่วยงาน
2. หมายเลขรายการเอกสารประกอบ
ความหมายของรหัสหมายเลขรายการเอกสารประกอบ
ตัวอย่างที่ 1
หมายถึง องค์ประกอบที่ 1
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 1 ขององค์ประกอบที่ 1
หมายถึง เกณฑ์การดําเนินงานที่ 1 ของตัวบ่งชี้ที่ 1 ในองค์ประกอบที่ 1
ร.ศ. 1.1.1.1

หมายถึง เอกสารลําดับที่ 1 ของเกณฑ์การดําเนินงานที่ 1 ของตัวบ่งชี้ที่ 1
ในองค์ประกอบที่ 1

อย่างที่ 2
หมายถึง องค์ประกอบที่ 2
หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ 5 ขององค์ประกอบที่ 2
ร.ศ. 2.5.3.4

หมายถึง เกณฑ์การดําเนินงานที่ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5 ในองค์ประกอบที่ 2
หมายถึง เอกสารลําดับที่ 4 ของเกณฑ์การดําเนินงานที่ 3 ของตัวบ่งชี้ที่ 5
ในองค์ประกอบที่ 2
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รายการเอกสารทีค่ วรมีในแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้
1. ปรัชญา ปณิธาน 1.1 กระบวนการ
วัตถุประสงค์ และ พัฒนาแผน
แผนการดําเนินงาน

เอกสารที่ควรมี
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการจัดทําแผน
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
3. แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
4. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
5. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ
6. เป้าหมายเชิงนโนบายและตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระดับ
ผลลัพธ์
7. แผนกลยุทธ์
8. บันทึกข้อความส่งแผนปฏิบัติงานตามพันธกิจประจําปี
งบประมาณ
9. บันทึกข้อความรายงานผลการติดตามการดําเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้เทียบกับค่าเป้าหมาย เสนอผู้บริหาร
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน
11. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
12. บันทึกข้อความมอบหมายผู้รับผิดชอบดําเนินงานตาม
ข้อเสนอแนะทีไ่ ด้รับมาและมีการจัดทําแผนการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
1.2 ผลการบริหาร
สถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ 2. เอกสารโครงการ/กิจกรรม
คือ ผลิตบัณฑิตให้มี
3. แบบสอบถามตามอัตลักณ์
ความรู้คู่คุณธรรม
4. ผลประเมินด้านอัตลักณษ์
5. สรุปรางวัลจากนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
1. ผลประเมินบัณฑิต
1.3 ผลการพัฒนา
บัณฑิตตามอัตลักษณ์
คือผลิตบัณฑิตให้มี
ความรู้คู่คุณธรรม
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2 การผลิตบัณฑิต

ตัวบ่งชี้
1.4 ผลการพัฒนาตาม
จุดเน้นและจุดเด่นที่
ส่งผลสะท้อนเป็น
เอกลักษณ์ของสถาบัน
(การเป็นมหาวิทยาลัย
แบบตลาดวิชา)
2.1 ระบบและกลไก
การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร

เอกสารที่ควรมี
1. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
2. แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ
4. แบบประเมินผลความพึงพอใจตามเอกลักษณ์
5. ใช้หลักฐานร่วมกับ มร.

1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการเปิดและ
ปิดหลักสูตร
2. คําสั่งแต่งตัง้ กรรมการบริหารหลักสูตรฯ
3. รายงานการประชุม เรื่อง ปรับปรุงหลักสูตร
4. เล่มหลักสูตร
5. บันทึกข้อความเสนอหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตรตาม
แบบฟอร์มที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดและนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจาก
วันที่สภาอนุมัติ
6. หลักเกณฑ์ขั้นตอนดําเนินงานและการอนุมัติการปิด
หลักสูตร
7. ผลการประเมินการดําเนินงานทุกหลักสูตรและแนวทาง
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการ
2.2 อาจารย์ประจําที่มี 1. ตารางสรุปจํานวนบุคลากรตามคุณวุฒิ
คุณวุฒิปริญญาเอก
2.3 อาจารย์ประจําที่ 1. ตารางสรุปจํานวนบุคลากรตามตําแหน่งทางวิชาการ
ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ
2.4 ระบบการพัฒนา 1. แผนพัฒนาบุคลากรสายอาจารย์
คณาจารย์และบุคลากร 2. แบบรายงานการติดตามผลพัฒนาบุคลากร
สายสนับสนุน
3. เอกสารการเข้าอบรม
4. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการ
5. หลักฐานสวัสดิการ
6. รายงานผลการเข้าอบรม
7. รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯ
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ตัวบ่งชี้

2.5 ห้องสมุดอุปกรณ์
การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน

เอกสารที่ควรมี
8. บันทึกข้อความ เรื่อง จรรยาบรรณข้าราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยรามคําแหง เวียนให้
บุคลากรในหน่วยงานทราบ
9. ประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่
กําหนดไว้ในแผน
10. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนตามผลการ
ประเมิน
1. รูปภาพอุปกรณ์ส่งสัญญาณไร้สายของคณะ
2. รูปภาพห้องปฏิบัติคอมพิวเตอร์ที่มีเครือข่าย
3. รูปภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์การเรียน
การสอน
4. ภาพห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา ทุกสาขาวิชา
5. บอร์ดประกาศเกี่ยวกับนักศึกษา
6. สัญญาจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
7. ผลประเมินคุณภาพของการบริการ
8. นําผลการประเมินคุณภาพมาปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา
ต่อไป
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ตรี โท เอก
4. รายละเอียดของรายวิชาต่างๆ (ครบทุกวิชา)
5. แบบประมวลรายวิชา (Course Syllabus) / มคอ.3
6. รายชื่อกระบวนวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติการ/การฝึกงาน/
การวิจัยปัญหาเฉพาะ
7. เอกสารการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
8. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
9. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
10. แบบกรอกรายการ “การนําผลการประเมินการเรียน
การสอนมา ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน”
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ตัวบ่งชี้
2.7 ระบบและกลไก
การพัฒนาสัมฤทธิ์ผล
การเรียนตาม
คุณลักษณะบัณฑิต

2.8 ระดับความสําเร็จ
ของการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
ที่จัดให้กับนักศึกษา

2.9 บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

เอกสารที่ควรมี
1. แบบสอบถามและผลสรุปความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. สํารวจความต้องการบัณฑิตของผู้ประกอบการ
3. การประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง
4. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรตาม
ผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์
6. งบประมาณสําหรับกิจกรรมนักศึกษา
7. ตัวอย่างการตอบปัญหานักศึกษาทาง web-board
8. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
9. รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการอบรมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ
10. ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์
11. มีการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ เช่น จัดทําบทความ
จากวิทยานิพนธ์ลงในเว็บไซต์
1. ประกาศของคณะ
2. แนวปฏิบัติระเบียบวินัยพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
3. หนังสือเวียนแจ้งภาควิชา/สาขาวิชา
4. โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามที่กําหนด
5. ผลการประเมินโครงการ/กิจกรรม
6. ประเมินความสําเร็จตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดไว้
ในโครงการ/กิจกรรม
7. ลงประกาศแนวปฏิบัติฯ ในเว็บไซต์ของคณะ
1. เอกสารการสํารวจการมีงานทําของนักศึกษา
2. เอกสารหน้าเว็บแสดงการตอบแบบสํารวจระบบภาวะ
การมีงานทําของบัณฑิต
3. เอกสารแสดงการจัดเก็บข้อมูลภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต
4. แบบสอบถามประวัติผู้สําเร็จการศึกษาและภาวะการมี
งานทําการศึกษาและภาวะการมีงานทําของบัณฑิต
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3. กิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา

ตัวบ่งชี้
2.10 คุณภาพของ
บัณฑิตปริญญาตรี โท
และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.11 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.12 ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2.13 การพัฒนา
อาจารย์
3.1 ระบบและกลไก
การให้คําปรึกษาและ
บริการด้านข้อมูล
ข่าวสาร

เอกสารที่ควรมี
1. ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
2. ผลการสํารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง

1. ผลงานวิทยานิพนธ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2. ตารางแสดงจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1. ผลงานดุษฎีนิพนธ์ของ นศ. ปริญญาเอกที่ตีพิมพ์เผยแพร่
2. รายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

1. ตารางแสดงจํานวนบุคลากรแยกตามคุณวุฒิ
1. ตารางให้คําปรึกษา
2. ผลประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาฯ
3. คําสั่งแต่งตัง้ นักวิชาการศึกษา งานบริการการศึกษา
ทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
4. ห้องบริการให้คําปรึกษา
5. แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการให้คําปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
6. แบบรายงานอาจารย์ที่ปรึกษาและเวลาให้คําปรึกษา
7. รูปถ่ายบอร์ดติดประกาศข้อมูลข่าวสาร
8. ผลประเมินของการจัดบริการข้อมูล
9. เว็บไซด์คณะ
10. มีการจัดทําโครงการ / กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า
11. แบบประเมินคุณภาพของการให้บริการเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา
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4. การวิจัย

ตัวบ่งชี้

เอกสารที่ควรมี
12. แบบประเมินความพึงพอใจการจัดการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
13. ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้บริการรับคําปรึกษา
แนะแนวและอาชีพ
14. รายงานการประชุมผลการประเมินคุณภาพการบริการ
ให้คําปรึกษาและบริการ
15. แผนการปรับปรุงการให้คําปรึกษาและบริการแก่นักศึกษา
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา
3.2 ระบบและกลไก
การส่งเสริมกิจกรรม
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
นักศึกษา
3. โครงการ / กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา เช่น การส่งเจ้าหน้าที่และ
นักศึกษาเข้าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพ
4. โครงการ / กิจกรรมการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้าน
การประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นักศึกษาปริญญาตรี อย่างน้อย 5 ด้าน และปริญญาโท
อย่างน้อย 2 ด้าน
5. โครงการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
6. สรุปผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรม
7. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
8. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย
4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรือ 2. รายงานการประชุม
งานสร้างสรรค์
3. แผนดําเนินงานด้านการวิจัย
4. คู่มือการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
5. เอกสารการนําผลงานวิจัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
6. เอกสารการพัฒนาศักยภาพด้านวิจัยแก่บุคลากรรูปแบบ
ต่างๆ เช่น เอกสารการเข้ารับการฝึกอบรม
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ตัวบ่งชี้

4.2 ระบบและกลไก
การจัดการความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์

เอกสารที่ควรมี
7. เอกสารการจัดสรรเงินวิจัย เช่น งบประมาณรายจ่ายจาก
รายได้ (แผนงานวิจัย)
8. ภาพถ่ายห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
9. ฐานข้อมูลบทคัดย่องานวิจัย
10. สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการจัดสรรงบประมาณ
การวิจัย
11. สรุปผลประเมินความพึงพอใจต่อการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านวิจัย
12. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงแผนการวิจัย
13. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสร้างงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
15. แผนการดําเนินงาน
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย
2. รายงานการประชุม
3. ประกาศรับทุนวิจัย
4. คู่มือขอรับทุนสนับสนุนวิจัย
5. หลักเกณฑ์ในการขอรับเงินอุดหนุนในการขอรับเงิน
โครงการวิจัย
6. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและ
วิจัย
7. เว็บไซต์คณะ
8. ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
9. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
10. เอกสารการยื่นขอลิขสิทธิ์ผลงานทางวิชาการ
11. ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการบริหาร
จัดการสิทธิประโยชน์จากสินทรัพย์ทางปัญญา พ.ศ. 2549
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ตัวบ่งชี้
4.3 เงินสนับสนุน
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและ
นักวิจัยประจํา
4.4 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

4.5 งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่นาํ ไปใช้
ประโยชน์
4.6 ผลงานวิชาการที่
ได้รับการรับรอง
คุณภาพ

4.7 การวิจัยสถาบัน

เอกสารที่ควรมี
1. ตารางสรุปรายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับเงินเงินสนับสนุน
ปีงบประมาณ
2. ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
1. ตารางสรุปรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
2. เอกสารแสดงรายละเอียดของการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
3. ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
1. ตารางสรุปงานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์
2. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก
3. ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
1. ตารางสรุปรายชื่อบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ รายชื่อตําราที่ได้รับการประเมินตามเกณฑ์โดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
2. รายละเอียดของบทความตีพิมพ์ในวารสารตามที่ได้รับการ
รับรองจาก สกอ. สมศ.
3. ตารางแสดงจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด
1. รายงานการประชุม คณะกรรมการดําเนินการวิจัยสถาบัน
2. แผนการดําเนินงานวิจัยสถาบัน
3. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวิจัยสถาบัน
4. รายงานการประชุมกรรมการวิจัยสถาบัน
5. เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ (งบคลังงบรายได้)
6. รายงานการใช้เงินงบประมาณรายได้จากรายจ่าย
ปีงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนการวิจัย
7. รายงานการนําผลการวิจัยสถาบันไปใช้ประโยชน์เสนอต่อ
กรรมการประจําคณะฯ
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5 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
5.1 การบริการทาง
วิชาการแก่สังคม

เอกสารที่ควรมี
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สงั คม
2. รายงานการประชุม
3. โครงการ / กิจกรรมที่คณะดําเนินการ
4. รายงานการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
5. รายละเอียดการปรับปรุงการบูรณาการตามผลการ
ประเมิน
1. แบบสํารวจความต้องการของชุมชน
5.2 กระบวนการ
บริการทางวิชาการให้ 2. จัดทําแผนการบริการวิชาการแก่ชุมชน
เกิดประโยชน์ต่อสังคม 3. จัดโครงการ / กิจกรรมตามความต้องการของชุมชน
4. ประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
5. รายงานที่ประชุม เรื่องผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม
เพื่อนาไปพัฒนาระบบและกลไก หรือจัดทําโครงการ /
กิจกรรม
6. การจัดเผยแพร่ความรู้จากการบริการวิชาการ เช่น เสวนา
บทความ Website แผ่นปลิวและบอร์ด
7. ภาพการจัดกิจกรรม
5.3 ผลการนําความรู้ 1. สรุปจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้ใน
และประสบการณ์จาก การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
การให้บริการวิชาการ 2. รายละเอียดโครงการ / กิจกรรมบริการวิชาการที่นํามาใช้
มาใช้ในการพัฒนาการ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
เรียนการสอนและ/หรือ
การวิจัย
5.4 ผลการเรียนรู้และ 1. แผนการดําเนินงานประจําปีการศึกษา
เสริมสร้างความ
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
เข้มแข็งของชุมชนหรือ 3. ผลการดําเนินงานตามโครงการ
องค์กรภายนอก
4. รายงานผลการติดตามการให้บริการทางวิชาการ
5. หนังสือแจ้งการนําไปใช้ประโยชน์จากชุมชน
6. เอกสารแสดงหรือหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
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ตัวบ่งชี้
5.5 ผลการชี้นาํ ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม
ในด้านสิ่งเสพติดภายใน
สถาบัน
5.6 ผลการชี้นาํ หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้าน
สุขภาพภายนอกสถาบัน

6. การทํานุบํารุง- 6.1 ระบบและกลไก
ศิลปะและวัฒนธรรม การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

6.2 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

6.3 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารที่ควรมี
1. แผนการดําเนินงาน
2. โครงการส่งเสริม 3D ในสถานศึกษา
3. บางคณะใช้หลักฐานร่วม ม.ร. เนื่องจากเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
1. แผนการดําเนินงานปีการศึกษา
2. โครงการด้านสุขภาพ
3. บางคณะใช้หลักฐานร่วม ม.ร. เนื่องจากเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการดําเนินการโครงการที่มหาวิทยาลัยจัด
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รายงานการประชุม
3. แผนการดําเนินงานองค์ประกอบที่ 6
4. รูปภาพการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
5. รายงานสรุปผลประเมินความสําเร็จของการบูรณาการฯ
6. รายละเอียดการนําผลประเมินไปปรับปรุง
1. แผนการดําเนินงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผน
4. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปี
5. เอกสารแสดงการใช้ประโยชน์จริงในด้านศิลปะ และการมี
วัฒนธรรมด้านต่างๆ ของชุมชน
6. รางวัลเกียรติบัตร
1. บัญชีลงชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
2. ภาพกิจกรรม
3. เอกสารและรูปถ่ายการจัดงานวันสําคัญต่างๆ และรูปถ่าย
ภูมิทัศน์รอบอาคาร
4. ภาพที่ตกแต่งภูมิทัศน์ประกอบการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
5. ผลประเมินเกี่ยวกับสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
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7. การบริหารและ
การจัดการ

ตัวบ่งชี้
เอกสารที่ควรมี
7.1 ภาวะผู้นําของสภา- 1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
สถาบันและผูบ้ ริหาร
2. แบบประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ
ทุกระดับของสถาบัน 3. ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการประจําคณะ
4. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
5. หน้าที่ความรับผิดชอบตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
6. แผนงบประมาณ กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม
ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ประจําปีงบประมาณ
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
8. คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ระหว่าง
หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา และหัวหน้าสํานักงานเลขาฯ กับ
คณบดี
9. รายงานผลการปฏิบัติราชการในรอบ 6 เดือน
10. คําสั่งการมอบหมายงานรองคณบดีฝ่ายต่างๆ
11. จัดประชุมให้ความรู้โดยผู้บริหาร
12. คําสั่งแต่งตั้งกรรมการประจําภาควิชา/สาขาวิชา
13. แบบประเมินการบริหารงานของกรรมการคณะฯ
14. สรุปผลการประเมินฯ
15. รายละเอียดการปรับปรุงการบริหารงานของกรรมการ
คณะฯ
16. แผนการปรับปรุง
7.2 การพัฒนาสถาบัน 1. คําสั่งแต่งตัง้ กรรมการจัดการความรู้
สู่สถาบันเรียนรู้
2. แผนการบริหารจัดการความรู้
3. รายงานการประชุม
4. เอกสารดําเนินการโครงการ
5. เว็บไซด์ของหน่วยงาน
6. แนวปฏิบัติที่ดี
7.3 ระบบสารสนเทศ 1. แผนระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารและการ 2. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการวางแผนข้อมูลระบบสารสนเทศ
ตัดสินใจ
3. ฐานข้อมูลบุคลากร/ระบบฐานข้อมูลการเงินและงานคลังฯ
และระบบฐานข้อมูลการวิจัย / Q A Report
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8. การเงินและ
งบประมาณ

ตัวบ่งชี้

เอกสารที่ควรมี
4. แบบฟอร์มการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ
5. ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
6. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้ระบบสารสนเทศ
7. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศ
ตามผลการประเมิน
7.4 ระบบบริหารความ 1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เสี่ยง
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (มร.คส 6)
4. เอกสารการจัดทําแผนบริการความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (มร.คส 3, 5)
5. แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
(มร.คส 7)
6. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (ปย 1)
7. รายงานการประเมินผลและควบคุมภายใน (ปย 2)
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เรื่อง
การติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
9. หนังสือรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อผู้บริหาร
หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
1. คําสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของ
7.5 การปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของ
คณบดี
ผู้บริหารสถาบัน
2. รายงานผลการประเมินการบริหารงานของคณบดี
(อธิการบดีหรือคณบดี)
1. แผนปฏิบัตริ าชการ 4
8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
2. แผนปฏิบัตริ าชการประจําปีงบประมาณ
งบประมาณ
3. แผน/ประเมินแผนการดําเนินงาน
4. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
5. เอกสารคําขอตั้งงบประมาณประจําปีงบประมาณ
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายนโยบายและแผน
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ตัวบ่งชี้

9 ระบบและกลไก 9.1 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ การประกันคุณภาพ
การศึกษา
การศึกษาภายใน

เอกสารที่ควรมี
7. การจัดทําแผน/รายงานการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจําปีงบประมาณ
8. รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
(ไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 4)
9. รายละเอียดการจัดทําแผนโครงการงบเงินอุดหนุน และ
รายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ
10. รายงานสรุปการใช้จ่ายเงิน
11. รายงานงบแสดงสถานะการเงิน สําหรับรอบระยะเวลา
6 เดือน ปีงบประมาณ
12. รายงานการใช้เงินทดรองจ่าย ปีงบประมาณ
13. หนังสือขออนุมัติโอนเงินข้ามกองทุน จากงบประมาณ
รายจ่ายจากงบรายได้ ประจําปีงบประมาณ
14. หลักฐานแสดงเงินคงเหลือประกอบรายงานการขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
15. เอกสารรายงานการเงินให้หน่วยตรวจสอบภายใน
16. ระเบียบและกฎเกณฑ์การใช้เงิน
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
2. แผนการดําเนินงานด้านประกันคุณภาพ
3. รายงานการประชุมเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
4. ประกาศนโยบายประกันคุณภาพการศึกษา
5. คําสั่งแต่งตัง้ อาจารย์เป็นผู้ตรวจประเมินฯ
6. กําหนดตัวบ่งชี้ตามสถาบัน
7. รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา
8. การนําผลการประเมินฯ มาพัฒนาปรับปรุง
9. ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา Report QA
10. คําสั่งแต่งตั้งนักศึกษา/ผูม้ ีส่วนได้เสีย ให้มีส่วนร่วมในการ
ประกันคุณภาพของคณะ
11. บันทึกความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
12. แนวปฏิบตั ิที่ดีด้านประกัน/วิจัยสถาบัน
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องค์ประกอบ
10 นโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี
(3D)

ตัวบ่งชี้
เอกสารที่ควรมี
10.1 การบริหาร
1. คําสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการดําเนินการตามแนวนโยบาย
จัดการสถานศึกษา 3 ดี สถานศึกษา 3 ดี
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการ
3. แผนดําเนินงานตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี
4. เอกสารแสดงการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมสถานศึกษา
3 ดี
5. การส่งบุคลากรไปอบรมการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง 3 ดี
6. เอกสารการเข้าร่วมกิจกรรม 3 ดี กับมหาวิทยาลัย
1. โครงการจัดกิจกรรมตามนโยบาย 3 ดี ทั้ง 3 ด้าน
10.2 ผลที่เกิดกับ
ผู้เรียนตามนโยบาย
(ต้องครบกระบวนการ PDCA)
สถานศึกษา 3 ดี (3D) 2. รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมโครงการ
มีความรู้ เจตคติที่ดี
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม
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เอกสารอ้างอิง
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง รอบแรก
ปีการศึกษา 2555
- วิจัยสถาบัน สํานักประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2555 เรื่อง การวิเคราะห์
ความสอดคล้องของหลักฐานการดําเนินงานของหน่วยงานกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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