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บทที่ 1  
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542     
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร   คณะ/วิทยาลัย ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจึงก าหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 1. สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตระหนักถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ด าเนินการให้ทุกหน่วยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมและเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 4. สนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบที่ทันต่อ
ความต้องการของผู้ใช้บริการและสามารถตรวจสอบได้ 
 5. ส่งเสริม สนับสนุน ให้คณะ วิทยาลัย และหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยน าเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช้
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการองค์กรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานเพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อให้การบริหารงานและการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ก าหนด สอดคล้องกับ
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์และทบทวนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดท าแผนด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ซึ่งประกอบไปด้วย ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประกันคุณภาพ 
และค่าเป้าหมายการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุน
เทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
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3. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ก าหนดผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการท างานให้เป็นไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย ได้แก่  

3.1.1 แต่งตั ้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบ่งออกเป็น         
4 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบด้วย ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าส านักงานคณะ 
และเจ้าหน้าที่  

3.1.1.3 ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ คณะกรรมการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน 
ผู้อ านวยการกอง หัวหน้าส านักงาน และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

3.1.1.4 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย รองอธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ ผู้ช่วยอธิการบดีดูแลงานประกัน
คุณภาพ  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ส านักมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

3.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน รวมถึงจัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน 

3.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับ
หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี
การศึกษา 

3.4 ส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบประสานงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

3.5 มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาหรือ
คู่มือแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ /วิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
สนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

3.6 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  

3.7 พัฒนาระบบเครือข่าย/ฐานข้อมูลกลางและระบบรายงานเพื่อรับส่งและป้อนกลับข้อมูลให้กับ
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

4. หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย ด าเนินการตาม
แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.) 
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5. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ด าเนินการควบคุม ก ากับ ติดตามและรายงาน
ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงาน
สนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยรายงานต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2 คร้ัง/ปี  

6. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ก ากับ ติดตาม ให้หน่วยงานระดับหลักสูตร 
คณะ/วิทยาลัย จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผ่านระบบ CHE QA 
Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

7. หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและมหาวิทยาลัย รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณภาพที่ก าหนด  

8. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะและระดับมหาวิทยาลัยต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

9. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ 

10. หน่วยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และก ากับ ติดตามให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ
เพื่อให้เกิดการพัฒนา ปรับปรุงผลการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

11. มหาวิทยาลัยโดยส านักมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปีการศึกษา 
 
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปีการศึกษา 2557-2561) 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงานและ
เก็บข้อมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้มา
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนโดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่มิถุนายน กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแต่
เดือนสิงหาคม กรณีใช้ระบบเปิด-ปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ด า เนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด า เนินงานตั้ งแต่ต้นปีการศึกษา คือ  เดือน                        
ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปีถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปีถัดไป) 

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหว่างเดือนสิงหาคม          
– ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท ากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้ 
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แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับหน่วยงานสนับสนุน 
 1. ระดับหลักสูตร  
 ให้หลักสูตรสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยให้คณะ/วิทยาลัยเป็น
ผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพร้อมทั้งจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มีดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ
จ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัยและอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน  

 - ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกหลักสูตร และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร         
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ              
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น 

 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ของแต่ละ
ระดับการศึกษาเปน็ดังนี ้ 
  1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป 
  2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ข้ึนไป 
  3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารย์ข้ึนไป 

 2. ระดับคณะ/วิทยาลัย  
 ให้คณะ/วิทยาลัยเป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ดังนี้ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย     
3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะ/วิทยาลัย  
  - ประธานกรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธานกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ คุณสมบัติของประธาน
กรรมการประเมินคุณภาพต้องเป็นผู้ที่ เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมี
ประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าหรือผู้ที่มีต าแหน่ง
ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ข้ึนไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
ในระดับคณะหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
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  - กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร    
ผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของกรรมการประเมินฯ ต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  - กรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเป็นผู้ที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ       
จัดขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัย
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 3. ระดับหน่วยงานสนับสนุน   
 ให้ส านัก/สถาบันเป็นผู้ด าเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมกับสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน และจัดส่งรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง โดยแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  ดังนี้  
 คณะกรรมการประเมินฯ จ านวนไม่เกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของหน่วยงานสนับสนุน 
  - ประธานกรรมการ/กรรมการ เป็นผู้ประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยู่ภายนอก
ภายนอก ส านัก สถาบัน และเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
ที่จัดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดขึ้น  

วงรอบปีที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 (1) ปีการศึกษา  ตั้งแต่เดือน สิงหาคม – เดือนกรกฎาคม ปีถัดไป 
 (2) ปีงบประมาณ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – เดือนกันยายน ปีถัดไป 
 (3) ปีปฏิทิน ตั้งแต่เดือน มกราคม – เดือนธันวาคม 

1. ระดับหลักสูตร 
ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.3 ผลลัพธท์ี่เกิดกับนกัศึกษา  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย์ ปีการศึกษา  
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ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์  
     - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา  
     - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา  
     - ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ปีปฏิทนิ  
      - จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รบัการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI 
และ Scopus ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

ปีปฏิทนิ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการเรียนการสอน ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.3 การประเมินผู้เรียน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
 

ปีการศึกษา  

2. ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ตัวบ่งชี้ ปีที่นับ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยงานสร้างสรรค ์ ปีงบประมาณ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีปฏิทนิ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 
 - เกณฑ์ข้อ 1 2 และ ข้อ 6 

          - เกณฑ์ข้อ 3 4 5 และ ข้อ 7  
 

 
 

ปีงบประมาณ  
ปีการศึกษา  

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
 
 

ปีการศึกษา 
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3. ระดับส านัก/สถาบัน 
 3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก  

ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ  
องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
 เกณฑ์ข้อ 1 และข้อ 5 
 - เกณฑ์ข้อ 2 3 4 และข้อ 6 

 
ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา  

ตวับ่งชีท้ี่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวตัถุประสงค์ของโครงการ ปีงบประมาณ  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 ระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน ปีการศึกษา  

 3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ 
ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ  

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน  
ส านักงานอธิการบด ี  
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.1  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.6 การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สนอ.2.7 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินการดา้นการวางแผน 
การวิเคราะห์งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

ปีงบประมาณ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ตัวบ่งชีท้ี่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน ปีการศึกษา 
ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ  
ตัวบ่งชีท้ี่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สสร.2.2 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ปีการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ตัวบ่งชีท้ี่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สวพ.2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ สวพ.2.3 ผลงานทางวชิาการของนักวิจัย ปีปฏิทนิ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชีท้ี่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมดุ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุดให้เกิดประโยชน์ 
 
 

ปีการศึกษา 
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ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ  
องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน  
บัณฑิตวิทยาลัย  
ตัวบ่งชีท้ี่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รบัการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ บว.2.2  ผลงานของนกัศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี่ บว.2.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 
งานวิชาศึกษาทั่วไป  
ตัวบ่งชีท้ี่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ GE 2.2  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ GE 2.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ GE 2.4  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ า ปีปฏิทนิ 
ตัวบ่งชีท้ี่ GE 2.5  การจัดการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ
การจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

ปีการศึกษา 

4. ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งชี ้ ปีที่นับ  

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ปีการศึกษา  
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยงานสร้างสรรค ์ ปีงบประมาณ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ปีปฏิทนิ 
ตัวบ่งชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลพัธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
 - เกณฑ์ข้อ 1 2 และ ข้อ 6 
 - เกณฑ์ข้อ 3 4 5 และ 7   

 
 

ปีงบประมาณ 
ปีการศึกษา 

ตัวบ่งชีท้ี ่5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ปีการศึกษา 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปีการศึกษา 
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บทท่ี 2 องค์ประกอบ ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีองค์ประกอบ และตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

 1.องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเร่ืองการส่งเสริม พัฒนานักศึกษา 
การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย์         
สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังตาราง 2.1  

ตาราง 2.1 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

ระดับที่รบัการ
ประเมิน หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตร ี โท เอก 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

IPO 3 
ข้อ 

11 
ข้อ 

11 
ข้อ 

หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว. 
 

 1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร     หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว. 

 
2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร     หลักสตูร /คณะ/

วิทยาลัย/สสว. 
 3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร  -   หลักสตูร /คณะ/สสว. 
 4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน  -   หลักสตูร /คณะ/

วิทยาลัย/สสว.      /
บัณฑิตวิทยาลัย 

 5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

 6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้ามี) 

 -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

ระดับที่รบัการ
ประเมิน หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตร ี โท เอก 

 7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์  -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

 8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา  -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

 9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

 -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

 10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระใน
ระดบับณัฑิตศึกษามผีลงานวิจยัอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

 -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
ก าหนด 

    หลักสตูร /คณะ/สสว./
บัณฑิตวิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

O    หลักสตูร/คณะ /
วิทยาลัย/สสว. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑติปรญิญา
ตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

O  - - หลักสตูร/คณะ /สสว. 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ได้รบัการตีพมิพ์
หรือเผยแพร ่
 

O -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บัณฑติ
วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
 

O -   หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/บณัฑติ
วิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา      
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา P    หลักสตูร/คณะ/

วิทยาลัย/สสว. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพฒันานักศึกษา P    หลักสตูร/คณะ/

วิทยาลัย/ สสว./บณัฑิต
วิทยาลัย/กองพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่เกิดกับนักศึกษา P    หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว. 
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ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

ระดับที่รบัการ
ประเมิน หน่วยงานที่ก ากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตร ี โท เอก 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/

งานการเจ้าหน้าท่ี/สสว. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์      
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

I    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
งานการเจ้าหน้าท่ี 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

I    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
งานการเจ้าหน้าท่ี 

 - ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร I    หลักสตูร/คณะ/สสว./ 
ส.วิจัย/บัณฑติวิทยาลยั 

 - จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดร้ับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ 
Scopus ต่ออาจารย์ประจ าหลักสตูร  

I - -  หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
ส.วิจัย/บัณฑติวิทยาลยั 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ 
 

P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
สสว./ 
งานการเจ้าหน้าท่ี 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร I    หลักสตูร /คณะ/

วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

P    หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/สสว./สสร./
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรยีน P    หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว./บณัฑิต
วิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

P    หลักสตูร/คณะ/ 
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
วิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้
 

P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
ส.วิทยบริการฯ/ฝ่าย
อาคารฯ/ศูนย์คอมฯ/
บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย์
วิทยาศาสตร์ /สมจ. 
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 2. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประกอบด้วย  5 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึ กษา การบริการนักศึกษา          
การให้บริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ รายละเอียดดังตาราง 2.2  

ตาราง 2.2 องค์ประกอบ ตัวบง่ชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย  

ที่ ตัวบ่งชี ้
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  O คณะ/วิทยาลัย/สมจ./สสว. 
2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารยป์ระจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก I คณะ/วิทยาลัย/งานการ

เจ้าหน้าที ่
3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารยป์ระจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
I คณะ/วิทยาลัย/งานการ

เจ้าหน้าที ่
4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่ต่อจ านวน

อาจารย์ประจ า 
I คณะ/วิทยาลัย/สสว. 

5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี P คณะ/วิทยาลัย/กองพฒันา
นักศึกษา 

6 ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี P คณะ/วิทยาลัย/กองพฒันา
นักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย  
7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
P คณะ/ส.วิจัย 

8 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยงานและสร้างสรรค์ I คณะ/ส.วิจัย 
9 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
O คณะ/ส.วิจัย/สสว. 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
10 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P คณะ/วิทยาลัย/สสร. 
11 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
P คณะ/วิทยาลัย/ส.

ศิลปวัฒนธรรม 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ  
12 ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนัและเอกลักษณ์ของคณะ 
P คณะ/วิทยาลัย/สนอ./สมจ. 

13 ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร P คณะ/วิทยาลัย/หลักสตูร/
สมจ. 
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 3. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย                   
2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานสนับสนุน  รายละเอียดดังตาราง 2.3 ดังนี้ 

ตาราง 2.3 องค์ประกอบ ตัวบง่ชี้และค่าเป้าหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน  
 2.3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้หลัก  

ตัวบ่งชี้ ชนิดตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
และรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ   
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารของส านัก/สถาบัน เพื่อก ากับตดิตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ P หน่วยงานสนับสนุน 

ที่รับการประเมิน 
ทุกหน่วยงาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

O 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงาน O 

 2.3.2. กลุ่มตัวบ่งชี้เฉพาะ 

ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
และรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน   
2.1 ส านักงานอธิการบดี   
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.1 การบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.2 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม P ส.ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ P กองกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแต่งตั้ง
บุคลากร 

P กองกลาง 

ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.6 การด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน P กองกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ สนอ.2.7 ระดับความส าเร็จของการก ากับติดตามการด าเนินการด้าน
การวางแผน การวิเคราะห์งบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร์ 

O กองนโยบายและแผน 

2.2 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
ตัวบ่งชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจดัการงานทะเบียน P สสว. 
2.3 ส านักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ   
ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P สสร. 
ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.2 ร้อยละของรายได้จากการให้บริการวิชาการที่เพิม่ขึ้น I สสร. 
ตัวบ่งชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความส าเร็จของการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใช้ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

O สสร. 

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา   
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

P สถาบันวิจยั 

ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ O สถาบันวิจัย 
ตัวบ่งชี้ที่ สวพ.2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

O สถาบันวิจัย 
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ตัวบ่งชี ้ ชนิดตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานท่ีก ากับดูแล
และรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที่ 2 การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานสนับสนุน   
2.5 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด P ส านักวิทยบริการฯ 
ตัวบ่งชี้ที่ สวท.2.2 การบริการทรพัยากรสารสนเทศห้องสมดุให้เกิดประโยชน์ P ส านักวิทยบริการฯ 
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย   
ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

O บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

O บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่ บว.2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับบณัฑิตศึกษา P บัณฑิตวิทยาลัย 
2.7 งานวิชาศึกษาทั่วไป   
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.1 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก I งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.2 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ I งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ I งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า O งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ตัวบ่งชี้ที่ GE 2.5 การจัดการเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ และการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

P งานวิชาศึกษาทั่วไป 

 4. องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย                   
5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่ มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา ประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้าน
การเงิน ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการ
ประกันคุณภาพการด าเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดย
ครอบคลุมในด้านกายภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม ดังตาราง 2.4  

  ตาราง 2.4 องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ที ่

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  O สสว./คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร 
2 ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก I งานการเจ้าหน้าท่ี/คณะ/วิทยาลัย 
3 ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการ 
I งานการเจ้าหน้าท่ี/คณะ/วิทยาลัย 

4 ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย 
5 ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
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ที ่

ตัวบ่งชี้ 
ชนิด 

ตัวบ่งชี ้
(IPO) 

หน่วยงานที่ก ากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  
6 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค ์
P ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

7 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยงานสร้างสรรค ์ I ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
8 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย O ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
9 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม P สสร./คณะ/วิทยาลยั 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
10 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
P ส.ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/วิทยาลัย 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
11 ตัวบ่งชี้ที ่5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม

ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
P สนอ.(กองแผน,กองกลาง,งานการ

เจ้าหน้าท่ี)/สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
12 ตัวบ่งชี้ที ่5.2 ผลการบริหารงานของคณะ O สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
13 ตัวบ่งชี้ที ่5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
P สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
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บทท่ี 3 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันต้องวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองให้เหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถาบัน โดยต้องพิจารณาเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องในระดับชาติด้วย 
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่่าที่ประเทศก่าหนดและมุ่งสู่เป้าหมาย จุดเน้น จุดเด่น หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะต้องประกอบด้วย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อน่าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันต้องควบคุมให้มีการ
ด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนด  และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเป็นระยะๆ  โดยที่มีกลไกการ
ด่าเนินงานอย่างชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ / ผู้บริหาร / ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเม่ือครบหนึ่ง
ปีการศึกษา ก็ต้องมีการประเมินผลการด่าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกล่าว เพื่อน่าไปปรับปรุงพัฒนาใน
ปีถัดไป โดยส่านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด่าเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบรวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น เป็นไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 ทั้งนี้ได้ก่าหนดให้
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ด่าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้่าซ้อนของการจัดท่ารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดท่าขึ้น สอดคล้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของส่านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) และส่านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แต่ละระดับมรีายละเอียดดังนี ้

1. ระดับหลกัสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 
 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   
 องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
 องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ 
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 องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ 1 ตัวบ่งชี้ จ านวนเกณฑ์ขึ้นอยู่
กับระดับปริญญา หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่า
คะแนนเป็น “ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการด าเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด และจะมี
การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพต่อไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
 คะแนนรวมของตัวบง่ชี้ 13 ตัวบ่งชี้  
 13  

ซึ่งการแปลผลจะเปน็การอธิบายว่า 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได้ดังนี ้
 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 

 แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การก ากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันต้อง
ประเมินตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดย
การวิเคราะห์ในรายละเอียดของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเป็นการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เก่ียวกับจุดเด่น
และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรต่อไป แสดงดังตารางต่อไปนี้ 

ผลการประเมิน 

ผ่านองค์ประกอบท่ี 1 ไม่ผ่านองค์ประกอบท่ี 
1 

ประเมินองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนน
เฉลี่ยของตัวบ่งช้ีองค์ประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ 
ประกอบที ่

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ไม่ผา่นการประเมิน หลักสตูรไม่ได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตวั

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

 2 - - 2.1,2.2   
3 3 3.1,3.2,3.3 - -   
4 3 4.1,4.2,4.3 - -   
5 4 5.1 5.2,5.3,5.4 -   
6 1 - 6.1 -   

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน       

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบง่ชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เป็นผลลัพธ์กระบวนการย่อย 

ตัวอย่าง รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 2 - องค์ประกอบที่ 6 
 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  

 

 19 

2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ต่อไปนี้ 

ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 6 1.2,1.3,1.4 1.5,1.6 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 2 - 5.1,5.2 -   

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วย ตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี ้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับหน่วยงานสนับสนุน 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานสนับสนุน 

องค์ประกอบ จ านวนตัวบ่งชี้ คะแนนเฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 การ
บริหารและการจัดการ 

3   

องค์ประกอบที่ 5 การ
ด าเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานสนบัสนุน 

...   

รวม ...   
ผลการประเมิน    

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
 

จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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4. ระดับมหาวิทยาลัย 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะท้อนผลการด าเนินงานของผู้บริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็น
ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารสถาบันได้น าไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ตามตารางต่อไปนี้ 
ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

องค์ 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1 5 1.2,1.3 1.4,1.5 1.1   
2 3 2.2 2.1 2.3   
3 1 - 3.1 -   
4 1 - 4.1 -   
5 3 - 5.1,5.3 5.2   

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะทุกคณะ 

 สถาบนัควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองคป์ระกอบด้วย    
ตามตัวอย่างดงัต่อไปนี ้

ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา  
องค์ประกอบที่ 1 - องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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