คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ.2561

คํานํา
งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ได
จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแนวทางใน
การกํากับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในตามบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาจะประกอบดวยระบบ
การประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายในระดั บ หลักสูต ร ระดับ คณะ/วิ ทยาลัย ระดับ หนว ยงานสนับ สนุ น
เทีย บเทา คณะ และระดับ มหาวิทยาลัย หวังเปน อยางยิ่งวาคูมือฉบับ นี้จ ะสงเสริมใหการจัดการศึกษา
เปนไปอยางมีคุณภาพ และนําไปสูการสรางผลผลิตที่มีคุณภาพตามเปาหมายของมหาวิทยาลัยตอไป
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สารบัญ
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สารบัญ
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ภาคผนวก

หนา
กระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-2561)
แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ และระดับหนวยงานสนับสนุน
วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
องคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
องคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
แนวทางการการวิเคราะหและสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1.การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
2.การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
3.การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
4.การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ จังหวัดปทุมธานี
วาดวย การเบิกจายเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561
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บทที่ 1
กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการประกันคุณภาพการศึกษาตามสาระสําคัญที่ระบุไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2553 และประกาศของคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย เปนไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1. สรางเสริมความรูและปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตระหนักถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
2. ดําเนินการใหทุกหนวยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ภายใตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
3. สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรมและเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
4. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปนระบบที่ทันตอ
ความตองการของผูใชบริการและสามารถตรวจสอบได
5. สงเสริม สนับสนุน ใหคณะ วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช
เปนเครื่องมือในการบริหารจัดการองคกรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

เพื่ อให การบริ หารงานและการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลย
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับ
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวนจากผลการ
ประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ข อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาภายใน และ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย
2. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ซึ่งประกอบไปดวย ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพ และคา
เป าหมายการดํ าเนิ นงานประกันคุณภาพการศึ กษาภายใน ระดั บหลักสู ตร คณะ/วิทยาลัย หน วยงานสนั บสนุ น
เทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย
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3. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการทํางานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
3.1 แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ/วิ ท ยาลั ย
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก
3.1.1 แตง ตั ้ง คณะกรรมการดํา เนิน งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน แบง ออกเปน
4 ระดับ ดังนี้
3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร(เกณฑ พ.ศ.2548) และอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร(เกณฑ พ.ศ.2558)
3.1.1.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงานคณะ
และเจาหนาที่
3.1.1.3 ระดับหนวยงานสนั บสนุน เทียบเทาคณะ คณะกรรมการดําเนิ นงานประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน และบุคลากรที่เกี่ยวของ
3.1.1.4 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ ผูชวยอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ
สํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเจาหนาที่งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ
3.2 คณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน รวมถึงจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บขอมูลเพื่อใช
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน
3.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกป
การศึกษา
3.4 งานมาตรฐานและจัดการคุ ณภาพเปนหนวยงานที่รั บผิด ชอบประสานงานดา นการประกั น
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
3.5 มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาหรือ
คูมื อแนวทางในการดํ า เนิ น งานประกัน คุ ณ ภาพการศึกษา ระดั บ หลักสู ตร คณะ/วิท ยาลัย ระดั บหน วยงาน
สนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย
3.6 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
3.7 พัฒนาระบบเครือขาย/ฐานขอมูลกลางและระบบรายงานเพื่อรับสงและปอนกลับขอมูลใหกับ
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหนวยงานที่เกี่ยวของ
4. หลักสู ตร/คณะ/วิทยาลัย/หนว ยงานสนับ สนุน เทีย บเทา คณะและมหาวิ ทยาลัย ดําเนิ นการตาม
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบการ
ประกันคุณภาพตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 (สกอ.)
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5. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ ดําเนินการควบคุม กํากับ ติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงาน
สนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย โดยรายงานตอผูบริหารมหาวิทยาลัย 2 ครั้ง/ป
6. มหาวิทยาลั ยโดยงานมาตรฐานและจัด การคุณภาพ กํ ากับ ติดตาม ใหหนวยงานระดับหลักสูต ร
คณะ/วิทยาลัย จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report: SAR) ผานระบบ CHE QA
Online เพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7. หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและมหาวิทยาลัย รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ มาตรฐาน ตัวบงชี้ องคประกอบคุณภาพที่กําหนด
8. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัยตอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
9. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัยและระดับมหาวิทยาลัยตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะ
10. หนวยงานทุกระดับที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) และกํากับ ติดตามใหทุกหนวยงานนําไปปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงผลการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม
11. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมิน
คุณภาพภายในผานระบบ CHE QA Online ภายใน 120 วันนับจากสิ้นปการศึกษา

กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557-2561)

เพื่อใหการประกัน คุณภาพการศึ กษาเกิดประโยชน จึง ควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและ
เก็บขอมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแต
เดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D
= ดํ า เนิ น งานและเก็ บ ข อ มู ล บั น ทึ ก ผลการดํ า เนิ น งานตั้ ง แต ต น ป ก ารศึ ก ษา คื อ เดื อ น
ที่ 1 – เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–พฤษภาคม ปถัดไป หรือ เดือนสิงหาคม–กรกฎาคม ปถัดไป)
C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย ระหวางเดือน
สิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป
A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มา
จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป และเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได
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แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ/วิทยาลัย และระดับหนวยงานสนับสนุน

1. ระดับหลักสูตร
ใหหลักสูตรเปนผูดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสง
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อจัดทําคําสั่ง
แตงตั้ง แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยจําแนกเปน 2
ประเภท ดังนี้
1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนอาจารยจากภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน
- ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- กรรมการ เป น ผูป ระเมิ น จากภายนอกหลั กสูต ร และเป นผู ที่ ผา นการฝ กอบรมหลั กสู ต ร
ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ที่ จั ด โดยสํ า นั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษา (สกอ.) หรื อ
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น
- กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น ทั้งนี้
คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอย
กวา 2 ป และตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร (เกณฑ พ.ศ.2558)/อาจารยผูรับผิดชอบ(เกณฑ พ.ศ.2558)
1.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ
แตละระดับการศึกษาเปนดังนี้
1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารยขึ้นไป
หมายเหตุ**
1. กรณีเปนหลักสูตรที่อนุมัติปด ตามมติสภา คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูประเมินจาก
ภายในมหาวิทยาลัย
2. กรณีหลักสูตรที่ตองเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร กําหนดไวดังนี้
- ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพภายในจํ า นวนอย า งน อย 3 คน ซึ่ ง มี คุ ณ วุ ฒิ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ กั บ
สาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน โดยเกินกวากึ่งหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน และอยางนอยหนึ่งคนของ
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ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ ประธานกรรมการตองเปน
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบัน
- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับ
การศึกษา เปนดังนี้
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับรองศาสตราจารยขึ้นไป
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ระดับศาสตราจารยขึ้นไป
2. ระดับคณะ/วิทยาลัย
ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูดําเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสง
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมายังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเพื่อจัดทําคําสั่ง
แตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ดังนี้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย
3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของคณะ/วิทยาลัย
- ประธานกรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนประธานกรรมการ
ประเมินคุ ณภาพการศึกษาภายในของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ คุ ณสมบัติของประธาน
กรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณ
เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาหรือผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ
ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือ
เทียบเทาขึ้นไป
- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน
คุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถั มภ หรือ มหาวิทยาลัยอื่ นๆ จัดขึ้ น ทั้ งนี้ คุณสมบัติ ของ
กรรมการประเมินฯ ตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป
- กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ มหาวิทยาลัยอื่นๆ
จัดขึ้น ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 2 ป
3. ระดับหนวยงานสนับสนุน
ให สํ า นั ก /สถาบั น เป น ผู ดํ า เนิ น การจั ด การประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในพร อ มกั บ สรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน และจัดสงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมิ นมายั ง มหาวิท ยาลั ยเพื่อจั ดทํ า คํา สั่ง แตง ตั้ง โดยแนวทางการแตง ตั้ งคณะกรรมการประเมิน คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ดังนี้
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คณะกรรมการประเมินฯ จํานวนไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขนาดของหนวยงานสนับสนุน
- ประธานกรรมการ/กรรมการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอกสํานัก สถาบัน
และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) หรื อที่ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ หรื อ
มหาวิทยาลัยอื่นๆ จัดขึ้น
หมายเหตุ**ประธานคณะกรรมการประเมินทุกระดับสามารถตรวจประเมินติดตอกันตอเนื่อง 2 ป
การศึกษาเทานั้น

วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

(1) ปการศึกษา ตั้งแตเดือน
(2) ปงบประมาณ ตัง้ แตเดือน
(3) ปปฏิทิน
ตัง้ แตเดือน
1. ระดับหลักสูตร

สิงหาคม – เดือนพฤษภาคม ปถัดไป
ตุลาคม – เดือนกันยายน ปถัดไป
มกราคม – เดือนธันวาคม

ตัวบงชี้
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาผูสาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
ตัวบงชีท้ ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบั การอางอิงในฐานขอมูล TCI
และ Scopus ตออาจารยประจําหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
ตัวบงชีท้ ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 การวางระบบผูส อนและกระบวนการเรียนการสอน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชีท้ ี่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชีท้ ี่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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ปที่นับ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปปฏิทนิ
ปปฏิทนิ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
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2. ระดับคณะ/วิทยาลัย

ตัวบงชี้

ปที่นับ

ตัวบงชี้

ปที่นับ

ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค
ปงบประมาณ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ปปฏิทนิ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ
- เกณฑขอ 1 2 3 และ ขอ 6
ปงบประมาณ
- เกณฑขอ 4 5 และ ขอ 7
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ปการศึกษา
3. ระดับมหาวิทยาลัย

ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค
ปงบประมาณ
ตัวบงชีท้ ี่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
ปปฏิทนิ
ตัวบงชีท้ ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของสถาบัน
- เกณฑขอ 1 2 3 และ ขอ 6
ปงบประมาณ
- เกณฑขอ 4 5 และ ขอ 7
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 5.2 ผลการบริหารระดับคณะ
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ
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3. ระดับสํานัก/สถาบัน
3.1 กลุมตัวบงชี้หลัก

ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
เกณฑขอ 1 2 และขอ 5
- เกณฑขอ 3 4 และขอ 6
ตัวบงชีท้ ี่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของโครงการ
ตัวบงชีท้ ี่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน
3.2 กลุมตัวบงชี้เฉพาะ

ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน
สํานักงานอธิการบดี
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงตั้งบุคลากร
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.6 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวบงชีท้ ี่ สนอ.2.7 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการดําเนินการดานการวางแผน
การวิเคราะหงบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชีท้ ี่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
ตัวบงชีท้ ี่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชีท้ ี่ สสร.2.2 จํานวนหมูบา นในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกวที่มีฐานขอมูล
หมูบานในการคัดเลือกชุมชน
ตัวบงชีท้ ี่ สสร.2.3 ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบงชีท้ ี่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
ตัวบงชีท้ ี่ สวพ.2.2 รอยละของจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยรับใชสังคมเสริมสรางความ
เขมแข็งใหกับทองถิ่นตอเงินทุนดวยการวิจัยทั้งหมด
ตัวบงชีท้ ี่ สวพ.2.3 จํานวนครั้งการเขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดงผลงานวิชาการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชีท้ ี่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
ตัวบงชีท้ ี่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน
8

ปที่นับ
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปที่นับ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปการศึกษา
ปงบประมาณ
ปงบประมาณ
ปการศึกษา
ปการศึกษา

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ตัวบงชี้

ปที่นบั

บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบงชีท้ ี่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรบั การ
ปการศึกษา
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชีท้ ี่ บว.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสาํ เร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ ปการศึกษา
ตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชีท้ ี่ บว.2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา
ปการศึกษา
งานวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวบงชีท้ ี่ GE 2.1 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ GE 2.2 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ปการศึกษา
ตัวบงชีท้ ี่ GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรค
ปงบประมาณ
ตัวบงชีท้ ี่ GE 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
ปปฏิทนิ
ตัวบงชีท้ ี่ GE 2.5 การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ ปการศึกษา
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

บทที่ 2 องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ และตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
1.องค ป ระกอบ ตั วบ ง ชี้ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประกอบด ว ย 6
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม พัฒนานักศึกษา
การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุ มวิทยานิพนธให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิช าการ ผลงานวิ จัยของคณาจารย
สื่ ออุ ป กรณ การเรี ย นการสอน ห องสมุ ด และแหล ง เรี ย นรู ต า งๆ การดํ า เนิ น การตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับ อุดมศึ กษาแหงชาติ รวมทั้ งคุณ ภาพบั ณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมี งานทํ าหรื อประกอบอาชีพ อิสระ
คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังตาราง 2.1
ตาราง 2.1 องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ระดับที่รบั การ
ชนิ
ด
ประเมิน
ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
หนวยงานที่กํากับดูแล
ตัวบงชี้
การศึกษาภายใน
และรับผิดชอบ
(IPO)
ตรี

โท

เอก

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.

IPO

3 11 11
ขอ ขอ ขอ

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

 



2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

 



3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

-







5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

-





-





-
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หลักสูตร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว.
หลักสูตร /คณะ/วิทยาลัย
สสว.
หลักสูตร /คณะ/วิทยาลัย
สสว.
หลักสูตร /คณะ/สสว.
หลักสูตร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว.
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ชนิด
ตัวบงชี้
(IPO)

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ระดับที่รบั การ
ประเมิน
ตรี

โท

เอก

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

-





9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจยั อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558

-





-





 



ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.

IPO

5 10 10
ขอ ขอ ขอ

1. จํานวนอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร

 



2. คุณสมบัติอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
3. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร
4. คุณสมบัติอาจารยผสู อน

 
 
 





5. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม
(ถามี)
7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ

-





-





-





8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา

-





-





 



O

 



O



-

9. ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
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-

หนวยงานที่กํากับดูแล
และรับผิดชอบ
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร /คณะ/สสว./
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/
สสว.
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว.
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัยสส
หลักสูตร/คณะ/สสว.
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว./บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิต/วิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/สสว./
บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/
สสว.
หลักสูตร/คณะ /สสว.

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ระดับที่รบั การ
ประเมิน

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

ชนิด
ตัวบงชี้
(IPO)

ตรี

โท

ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรบั การตีพมิ พ
หรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา

O

-



O

-



หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

P

 



ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา

P

 



ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนักศึกษา

P

 



องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว.
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว./บัณฑิตวิทยาลัย/กอง
พัฒนานักศึกษา
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว.

P

 



หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
งานบริหารงานบุคคล/สสว.

I

 



I

 



I

 



I

-

-



หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
งานบริหารงานบุคคล
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
งานบริหารงานบุคคล
หลักสูตร/คณะ/สสว./
ส.วิจัย/บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
ส.วิจัย/บัณฑิตวิทยาลัย

P

 



หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว./งานบริหารงานบุคคล

 



หลักสูตร /คณะ/วิทยาลัย
สสว./บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/
สสว./สสร./บัณฑิต
วิทยาลัย
หลักสูตร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต

ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus ตออาจารยประจําหลักสูตร
ตัวบงชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
I

เอก

หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย

ตัวบงชี้ที่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

P

 



ตัวบงชี้ที่ 5.3 การประเมินผูเรียน

P
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หนวยงานที่กํากับดูแล
และรับผิดชอบ

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ชนิด
ตัวบงชี้
(IPO)

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ระดับที่รบั การ
ประเมิน
ตรี

โท

เอก

P

 



P

 



หนวยงานที่กํากับดูแล
และรับผิดชอบ
วิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย
สสว./บัณฑิตวิทยาลัย
หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย ส.
วิทยบริการฯ/ฝายอาคารฯ/
ศูนยคอมฯ/บัณฑิต
วิทยาลัย/ศูนยวิทยาศาสตร
/สมจ.

2. องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ประกอบดวย 5
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุน
การจั ด การเรี ย นการสอนของแต ล ะหลั ก สู ต รที่ ค ณะดู แ ล รวมทั้ ง กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา การบริ ก ารนั ก ศึ ก ษา
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ รายละเอียดดังตาราง 2.2
ตาราง 2.2 องคประกอบ ตัวบงชีแ้ ละคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย
ชนิด
หนวยงานที่กํากับดูแลและ
ที่
ตัวบงชี้
ตัวบงชี้
รับผิดชอบ
(IPO)
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
O
คณะ/วิทยาลัย/สมจ./สสว.
2 ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
I
คณะ/วิทยาลัย/งาน
บริหารงานบุคลากร
3 ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทาง
I
คณะ/วิทยาลัย/งานงาน
วิชาการ
บริหารงานบุคลากร
4 ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
I
คณะ/วิทยาลัย/สสว.
อาจารยประจํา
5 ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
P
คณะ/วิทยาลัย/กองพัฒนา
นักศึกษา
6 ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
P
คณะ/วิทยาลัย/กองพัฒนา
นักศึกษา
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
7 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
P
คณะ/ส.วิจัย
13

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ที่

ตัวบงชี้

งานวิจยั หรืองานสรางสรรค
8 ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานและสรางสรรค
9 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
10 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
11 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
12 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ
13 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิด
ตัวบงชี้
(IPO)

หนวยงานที่กํากับดูแลและ
รับผิดชอบ

I
O

คณะ/ส.วิจัย
คณะ/ส.วิจัย/สสว.

P
P

คณะ/วิทยาลัย/สสร.
คณะ/วิทยาลัย/งาน
ศิลปวัฒนธรรม

P

คณะ/วิทยาลัย/สนอ./สมจ.

P

คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร/
สมจ.

3. องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจ
ของหนวยงานสนับสนุน รายละเอียดดังตาราง 2.3 ดังนี้
ตาราง 2.3 องคประกอบ ตัวบงชีแ้ ละคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
2.3.1 กลุมตัวบงชี้หลัก
ชนิดตัวบงชี้ หนวยงานที่กํากับดูแล
(IPO)
และรับผิดชอบ

ตัวบงชี้

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ
ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ
ตัวบงชี้ที่ 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน

2.3.2. กลุมตัวบงชี้เฉพาะ
ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน
2.1 สํานักงานอธิการบดี
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงตั้ง
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P
O
O

หนวยงานสนับสนุน
ที่รับการประเมิน
ทุกหนวยงาน

ชนิดตัวบงชี้ หนวยงานที่กํากับดูแล
(IPO)
และรับผิดชอบ

P
P
P
P
P

กองพัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา
งานศิลปวัฒนธรรม
กองกลาง
กองกลาง
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ตัวบงชี้
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน

บุคลากร
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.6 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ตัวบงชี้ที่ สนอ.2.7 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การวางแผน การวิเคราะหงบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร
2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตัวบงชี้ที่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน
2.3 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.2 จํานวนหมูบานในจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสระแกวที่มี
ฐานขอมูลหมูบานในการคัดเลือกชุมชน
ตัวบงชี้ที่ สสร.2.3 ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย
2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา
ตัวบงชี้ที่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ สวพ.2.2 รอยละของจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยรับใชสังคม
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทองถิ่นตอเงินทุนดวยการวิจัยทั้งหมด
ตัวบงชี้ที่ สวพ.2.3 จํานวนครั้งการเขาประชุมวิชาการหรือรวมแสดงผลงาน
วิชาการ
2.5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวบงชี้ที่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด
ตัวบงชี้ที่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย
ตัวบงชี้ที่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ บว.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
ตัวบงชี้ที่ บว.2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา
2.7 งานวิชาศึกษาทั่วไป
ตัวบงชี้ที่ GE 2.1 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบงชี้ที่ GE 2.2 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
ตัวบงชี้ที่ GE 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ที่ GE 2.5 การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเ รียน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ และการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
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ชนิดตัวบงชี้ หนวยงานที่กํากับดูแล
(IPO)
และรับผิดชอบ

P
O

กองกลาง
กองนโยบายและแผน

P

สสว.

P
I

สสร.
สสร.

O

สสร.

P

สถาบันวิจัยฯ

O

สถาบันวิจัยฯ

O

สถาบันวิจัยฯ

P
P

สํานักวิทยบริการฯ
สํานักวิทยบริการฯ

O

บัณฑิตวิทยาลัย

O

บัณฑิตวิทยาลัย

P

บัณฑิตวิทยาลัย

I
I
I
O
P

งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไป
งานวิชาศึกษาทั่วไป
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4. องคประกอบ ตัวบง ชี้การประกั นคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดว ย
5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการ
วิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดานกายภาพ ดานวิชาการ ดาน
การเงิน ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการ
ประกัน คุณภาพการดํา เนินการของมหาวิทยาลัยเพื่ อสนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดย
ครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม ดังตาราง 2.4
ตาราง 2.4 องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย
ตัวบงชี้

ที่
องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
2 ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
3 ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ
4 ตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
5 ตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องคประกอบที่ 2 การวิจัย
6 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค
7 ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค
8 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
9 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม
องคประกอบที่ 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
10 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
11 ตัวบงชี้ที่ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม สถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน
12 ตัวบงชี้ที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
13 ตัวบงชี้ที่ 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
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ชนิด
ตัวบงชี้
(IPO)

หนวยงานที่กํากับดูแลและ
รับผิดชอบ

O
I

P
P

สสว./คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร
งานบริหารงานบุคคล/คณะ/
วิทยาลัย
งานบริหารงานบุคคล/คณะ/
วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย
กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย

P

ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย

I
O

ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย
ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย

P

สสร./คณะ/วิทยาลัย

P

งานศิลปวัฒนธรรม/คณะ/วิทยาลัย

P

สนอ.(กองแผน,กองกลาง,งาน
บริหารงานบุคคล)/สมจ./คณะ/
วิทยาลัย
สมจ./คณะ/วิทยาลัย
สมจ./คณะ/วิทยาลัย

I

O
P
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บทที่ 3
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองใหเหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เกี่ยวของในระดับชาติดวย
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถาบัน
การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันตองควบคุมใหมีการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ /ผูบริหาร/ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมเมื่อครบหนึ่งป
การศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในป
ถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
ระบบการประกั นคุณ ภาพการศึกษาภายในระดั บหลั กสูต รที่ คณะกรรมการประกั นคุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังนี้
1. ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
องคประกอบที่ 4 อาจารย
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
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องคประกอบที่ 1 การกํ ากับมาตรฐานเปนองค ประกอบที่ตองดําเนินการใหเป นไปตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ ที่ 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑขึ้นอยู
กับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคา
คะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมี
การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้
ผลการประเมิน

ไมผานองคประกอบที่
1

ผานองคประกอบที่ 1

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

ประเมินองคประกอบที่ 2-6
คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนน
เฉลี่ยของตัวบงชี้องคประกอบที่ 2-6

คะแนนรวมเฉลี่ย =

คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี้
13

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ไดดังนี้
คะแนน
0.01-2.00
2.01-3.00
3.01-4.00
4.01-5.00

ระดับคุณภาพ
นอย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันตอง
ประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดย
การวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเดน
และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้
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ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
องค
ประกอบที่

คะแนน จํานวน
ผาน ตัวบงชี้

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบงชี้
ในองคประกอบที่ 2-6

1
2
3
4
5
6
รวม
ผลการประเมิน

2
3
3
4
1
13

I

P

ไมผา นการประเมิน

3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
7
4

O

คะแนน
เฉลี่ย

2.1,2.2
2

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธกระบวนการยอย
ตัวอยาง รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6
จุดเดน
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ผลการประเมิน
0.01-2.00 ระดับคุณภาพนอย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

หลักสูตรไมไดมาตรฐาน

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

2. ระดับคณะ
การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ตอไปนี้
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค
ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

1
6
2
3
3
1
4
1
5
2
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2,1.3,1.4
2.2
4

1.5,1.6
2.1
3.1
4.1
5.1,5.2
7

1.1
2.3
2

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย ตาม
ตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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3. ระดับหนวยงานสนับสนุน
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน
องคประกอบ
องคประกอบที่ 1 การ
บริหารและการจัดการ
องคประกอบที่ 5 การ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานสนับสนุน
รวม
ผลการประเมิน

จํานวนตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย
3
...
...

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

4. ระดับมหาวิทยาลัย
การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ตามตารางตอไปนี้
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
องค
ประกอบ
คุณภาพ

ตัวบงชี้

1
5
2
3
3
1
4
1
5
3
รวม
13
ผลการประเมิน

I

P

O

1.2,1.3
2.2
3

1.4,1.5
2.1
3.1
4.1
5.1,5.3
7

1.1
2.3
5.2
3

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการประเมิน
0.00-1.50 การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
1.51-2.50 การดําเนินงานตองปรับปรุง
2.51-3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51-4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
*ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะทุกคณะ
สถาบันควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย
ตามตัวอยางดังตอไปนี้
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5
จุดเดน
1.
2.
จุดที่ควรพัฒนา
1.
2.
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