
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๔/๒๕๖๑  

วันพุธท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม ๔๐๙ บัณฑิตวิทยาลัย ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 

*************************************************** 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ   
 - 
 
ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  
 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 
๓/๒๕๖๑ วันท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองน าเสนอเพื่อพิจารณา 
๔.๑ รายงานผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ ๑ การ

ก ากับติดตามมาตรฐานรอบ ๓ เดือน (๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

๔.๒ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2561 

 
๔.๓ รายงานตัวบ่งชี้ของระดับหน่วยงานสนับสนุนเทียบเท่าคณะท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไข 
 
๔.๔ (ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ตามกฎกระทรวง เรื่อง การ

ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 - 
 
  



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ วันศุกรท่ี ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  
ณ หองประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ๔๐๙ ช้ัน ๔ อาคาร ๑๐๐ ป สมเด็จพระศรีนครินทร 

 

ผูมาประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต  ประธานกรรมการ 

๒. อาจารยศิริพร  จิระชัยประสิทธิ   กรรมการ 

๓. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรธนิกษ  ศิริโวหาร  กรรมการ 

๔. ผูชวยศาสตราจารยอาทิมา แปนธัญญานนท  กรรมการ  

๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปณณรภัส ถกลภักดี  กรรมการ 

๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชยั วงศสิรสวัสดิ ์  กรรมการ 

๗. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสา พักตรวิไล   กรรมการ 

๘. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทิดศักดิ์ อินทโชติ  กรรมการ 

๙. ผูชวยศาสตราจารยสมาพร เรืองสังข   กรรมการ 

๑๐. ผูชวยศาสตราจารยเศกพร ตันศรีประภาศิริ  กรรมการ 

๑๑.  อาจารย ดร.หทัยรัตน อวมนอย    กรรมการ 

๑๒.  อาจารย ดร.รัฐพล ศิลปะรัศมี   กรรมการ 

๑๓.  อาจารยชลียา ยางงาม    กรรมการ 

๑๔.  นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว    กรรมการและเลขานุการ 

๑๕.  นายเกรียงไกร  แกวหลอย    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๖.  นางสาวรสสุคนธ นาคภิบาล   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูไมเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนัญญา  คําวชิระพิทักษ  กรรมการ ติดภารกิจ 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศศิธร  จันทมฤก  กรรมการ ติดภารกิจ 

๓. อาจารยไชย  มีหนองหวา    กรรมการ ติดภารกิจ 

๔. นางสาวฉวีวรรณ  ศิละวรรณโณ   กรรมการ ติดภารกิจ 

๕. นางนิธิวดี  เจริญสุข    กรรมการ ติดภารกิจ 

๖. นางนงลักษณ  สมณะ    กรรมการ ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. ผูชวยศาสตราจารยวิวัฒน     ชินนาทศิริกุล  สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

๒. นางสาวมณทิพย    จันทรแกว   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



๒ 

๓. นางสาวพัทธนันท   แสงปาก   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔. อาจารยอัจจิมา     ม่ันทน    สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ 

๕. นายธนภรณ   ไชยาวรรณ    กองกลาง 

๖. นางสาวศรัญญา    มณีวรรณ   กองกลาง 

๗. นางสาววิมล       มีสมพร    กองกลาง 

๘. นางสาววชิราพร    สมอทอง   กองนโยบายและแผน 

 

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๓๐ น. 

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต เปนประธานการประชุม กลาวตอนรับเปดการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๑ และ

ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจงใหทราบ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต รองอธิการบดี ประธานท่ีประชุมแจงเรื่องใหท่ีประชุมทราบ 

ดังนี้ 
๑.๑ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ ไดเชิญตัวแทนจากคณะ/วิทยาลัย เขารวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัยดวย เพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหาและพัฒนาการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยทุกระดับใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๑.๒ ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา ๒๕๖๑ ใหม ประกอบดวย 
มาตรฐาน ๕ ดาน ไดแก มาตรฐานท่ี ๑ ดานผลลัพธผูเรียน มาตรฐานท่ี ๒ ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
มาตรฐานท่ี ๓ ดานการบริการวิชาการ มาตรฐานท่ี ๔ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และมาตรฐานท่ี ๕
ดานการบริหารจัดการ โดยใหมหาวิทยาลัยสามารถกําหนดตัวบงชี้ของตนเองไดแตตองอยูในกรอบมาตรฐาน  

๑.๓ มหาวิทยาลัยจะจัดทําเกณฑตัวบงชี้ใหมใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา ๒๕๖๑ เริ่มใชเกณฑใหม
ในปการศึกษา ๒๕๖๒ สําหรับปการศึกษา ๒๕๖๑ จะใชเกณฑเดิมไปกอน 

๑.๔ มหาวิทยาลัยกําหนดตัวชี้วัด รอยละหลักสูตรท่ีผานการข้ึนทะเบียน TQR เพ่ิมข้ึนรอยละ ๑๐ ให
เริ่มรายงานในปงบประมาณ ๒๕๖๒  
   
 ท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ 

 นางสาวศิริวรรณ สุขแซว กรรมการและเลขานุการท่ีประชุม นําเสนอ รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  
๘  สิงหาคม ๒๕๖๑  

 
 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับรองรายงานการประชุม โดยไมมีขอแกไข  



๓ 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 - ไมมี – 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ๔.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
คณะ/วิทยาลัย ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้ 

๔.๑.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐  
  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐  

ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๐ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗ คณะ และ ๑ 
วิทยาลัย โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๓๗ (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

 

องคประกอบ 
คะแนนเฉลี่ยรวมรายองคประกอบของคณะ/วิทยาลัย 

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

ครุศาสตร 
เทคโนโลย ี
การเกษตร 

วิทยา 
ศาสตร 

วิทยาการ 
จัดการ 

มนุษย 
ศาสตร 

สาธารณ 
สุขศาสตร 

วิทยาลยั
นวัตกรรม 

๑ การผลิตบัณฑิต ๔.๔๓ ๔.๒๘ ๔.๑๖ ๔.๐๙ ๓.๘๔ ๓.๓๔ ๓.๑๘ ๓.๘๔ 
๒ การวิจัย ๕.๐๐ ๔.๗๕ ๔.๘๓ ๔.๒๑ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๓.๑๗ ๕.๐๐ 
๓ การบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๔ การทํานบุํารุงศิลปะฯ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ 
๕ การบริหารจัดการ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ๔.๕๐ 

คะแนนเฉล่ีย ๔.๗๔ ๔.๕๓ ๔.๕๐ ๔.๔๐ ๔.๓๙ ๔.๒๓ ๓.๗๔ ๔.๓๙ 
  

 มติท่ีประชุม เห็นชอบ 
 

๔.๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ปการศึกษา 
๒๕๖๐ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศูนยจัดการศึกษาจังหวัดสระแกว ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑  โดยมีผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๔ (ระดับดี) มีรายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบ 
ตัว

บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ผลการประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๕ ๒.๔๒ ๓.๐๐ ๓.๓๘ ๒.๗๘ ดี 

องคประกอบที่ ๒ วิจัย ๓ ๔.๐๐ ๑.๖๖ ๕.๐๐ ๓.๕๕ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๓ บริการวิชาการ ๑ - ๓.๐๐ - ๓.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๔ การทํานุบาํรุงศิลปะฯ ๑ - ๔.๐๐ - ๔.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ ๓ - ๔.๕๐ - ๔.๕๐ ดีมาก 

ผลการประเมิน ๑๓ ๓.๒๑ ๓.๒๓ ๔.๑๙ ๓.๕๔ ดี 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ 



๔ 

๔.๑.๓ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน  ปการศึกษา 
๒๕๖๐  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน ปการศึกษา 
๒๕๖๐ ซ่ึงมีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๒๗- ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ จํานวน ๗ หนวยงาน 
โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คะแนนเฉลี่ยอยูในชวง ๓.๐๗-๔.๕๙ (ระดับดี-ดีมาก) มี
รายละเอียดดังนี้  

 

หนวยงาน 
ผลการประเมินจากคณะกรรมการ 

องคประกอบ 
ท่ี ๑ 

องคประกอบ 
ท่ี ๒ 

รวมจํานวน

ตัวบงชี้ 

คะแนนเฉลี่ย

ภาพรวม 

ระดับ

คุณภาพ 

๑. สํานักงานอธิการบดี  ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๑๐ ๔.๙๐ ดีมาก 

  ๑.๑ กองกลาง ๓.๓๓ ๔.๖๗ ๖ ๔.๐๐ ดี 

  ๑.๒ กองนโยบายและแผน ๓.๘๓ ๕.๐๐ ๔ ๔.๑๓ ดี 

  ๑.๓ กองพัฒนานักศึกษา ๔.๗๖ ๕.๐๐ ๖ ๔.๘๘ ดีมาก 

๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา ๔.๔๘ ๑.๖๗ ๖ ๓.๐๗ พอใช 

๓. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๔ ๔.๗๕ ดีมาก 

๔. สํานักสงเสริมการเรยีนรูและบริการวิชาการ ๕.๐๐ ๔.๖๗ ๖ ๔.๘๓ ดีมาก 

๕. บัณฑติวิทยาลยั ๔.๖๗ ๕.๐๐ ๖ ๔.๘๓ ดีมาก 

๖. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๓๐ ๕.๐๐ ๕ ๔.๕๘ ดีมาก 

๗. งานวิชาศึกษาท่ัวไป ๕.๐๐ ๓.๖๖ ๘ ๔.๑๖ ดี 
 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

๔.๑.๔ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  ปการศึกษา ๒๕๖๐  
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐ มีการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เม่ือวันท่ี ๑๙-๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ โดยมีผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๔.๒๘ (ระดับดี) มีผลการประเมินสรุปไดดังนี้ 

องคประกอบ 
ตัว
บงชี ้

คะแนนประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
ผลการประเมิน I P O คะแนนเฉลี่ย 

องคประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต ๕ ๓.๑๒ ๕.๐๐ ๓.๐๖ ๓.๘๖ ดี 
องคประกอบที่ ๒ วิจัย ๓ ๓.๕๔ ๕.๐๐ ๔.๔๔ ๔.๓๓ ดี 
องคประกอบที่ ๓ บริการวิชาการ ๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 
องคประกอบที่ ๔ การทํานุบาํรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

๑ - ๕.๐๐ - ๕.๐๐ ดีมาก 

องคประกอบที่ ๕ การบริหารจดัการ ๓ - ๕.๐๐ ๔.๓๗ ๔.๔๖ ดี 
รวม ๑๓ ๓.๒๖ ๕.๐๐ ๓.๙๖ ๔.๒๘ ดี 

 

 มติท่ีประชุม รับทราบ 
 



๕ 

๔.๒ (ราง)แผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํา(ราง)แผน
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเสนอเพ่ือขอ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ กอนนําเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตอไป  

 
ท่ีประชุม มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรแกไขหนา ๘ เกณฑมาตรฐาน ๒๕๕๘ ตัวบงชี้ระดับปรญิญาตรี ๓ ขอ เปน ๕ ขอ 
๒. ควรเพ่ิมเติมขอมูลปของเกณฑมาตรฐาน หนา ๓ ขอ ๔.๑ ระดับหลักสูตร คณะกรรมการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร  อาจารยประจํา
หลักสูตร(เกณฑป ๒๕๔๘)/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร(เกณฑป ๒๕๕๘) 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 

 

๔.๓ (ราง)คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

นางสาวศิริวรรณ สุขแซว นําเสนอ ตามท่ีงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทํา(ราง)คูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ จึงขอเสนอเพ่ือขอความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการฯ  

 
ท่ีประชุม มีขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
๑. ควรเพิ่มขอมูลตําแหนง หนา ๒ ขอ ๓.๑.๑.๓ รองผูอํานวยการกอง รองหัวหนางาน ของ

คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ  

๒. ควรระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร กรณีเปนหลักสูตรท่ี
อนุมัติปดตามมติสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการประเมินทุกคนจะตองเปนบุคคลภายในท้ังหมด 

๓. ควรระบุกระบวนการและวิธีการนับอาจารยประจําท้ังระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย ไวในคูมือประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใหทุกหนวยงานใชเปน
แนวทางในการรายงาน 

๔. ควรแกไข หมายเหตุ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การมีบทบาทในฐานะ
ประธานคณะกรรมการประเมินไมควรดําเนินการตอเนื่องกัน พิจารณาจากการดําเนินการ ๓ ป ตอเนื่อง เดิม
เพียงระดับหนวยงานสนับสนุน ใหปรับเปน ทุกระดับ 

๕. ควรเพ่ิมเติม คุณสมบัติคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงาน
สนับสนุน บุคลากรในสังกัดหนวยงานไมสามารถเปนคณะกรรมการฯ ได 

 

มติ ท่ีประชุม เห็นชอบ  โดยใหงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพดําเนินการแกไขตาม

ขอเสนอแนะ 



๖ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล ธนานันต แจงเรื่อง หนวยงานสนับสนุนท่ีตองการปรับปรุงแกไข      

ตัวบงชี้ของหนวยงานใหจัดสงไปยังงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ เพ่ือรวบรวมเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาในครั้งตอไป  

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 

 

 

 
  (นางสาวรสสุคนธ  นาคภิบาล) 

 ผูบันทึกรายงานการประชุม 
 
                       

(นางสาวศิริวรรณ  สุขแซว) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 

                                  
              
 

    (ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  ธนานันต) 
ผูรับรองรายงานการประชุม 
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รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
องคประกอบท่ี 1 การกํากับติดตามมาตรฐานรอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) 

ประจําปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับขอเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ในการตรวจประเมินคุณภาพเม่ือวันท่ี 19-20 กันยายน 2561 ให
มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการกํากับดูแล ติดตาม และประเมินการดําเนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ใหมี
ประสิทธิผลมากข้ึน โดยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน เพ่ือคนหาจุดท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานและแกไขได
อยางทันทวงทีนั้น ในการนี้มหาวิทยาลัยจึงมีการเพ่ิมรอบระยะเวลาในการกํากับติดตามจาก 2 ครั้ง/ป คือ ภาคการศึกษา    
ท่ี 1 และ 2 เพ่ิมอีก 1 รอบ คือ รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) โดยใหมีการรายงานในวันท่ี 28 
พฤศจิกายน 2561 นั้น ซ่ึงทุกหลักสูตรมีการสงรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร องคประกอบท่ี 1 การกํากับติดตาม
มาตรฐานตามระยะเวลาท่ีกําหนด สําหรับปการศึกษา 2561 มีหลักสูตรท่ีตองรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร จํานวน 72 หลักสูตร จาก 7 คณะ 1 วิทยาลัย ประกอบดวย  

1) ระดับปริญญาตรี จํานวน 56 หลักสูตร  
2) ระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 16 หลักสูตร จําแนกเปน 

2.1 ประกาศนียบัตรวีชาชีพครู  1 หลักสูตร 
2.2 ปริญญาโท 9 หลักสูตร  
2.3 ปริญญาเอก 6 หลักสูตร  

มีหลักสูตรใหมท่ีเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2561 จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟตแวร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร และมีหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปดหลักสูตร 
ตามท่ีสภาวิชาการเสนอ จํานวน 6 หลักสูตร โดยใหอาจารยประจําหลักสูตรรับผิดชอบดูแลนักศึกษาท่ีคงคางอยูจนสําเร็จ
การศึกษา มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 1 แสดงจํานวนคณะ/วิทยาลัย จําแนกระดับปริญญา และจํานวนสถานะของหลักสูตร 

คณะ/วิทยาลยั 

ระดับ 
ปริญญา 

รวม 

หลักสูตร 
ใหม 
รับ

นักศึกษา 
ป 2561 

สถานะหลักสูตร 
ใหม 

เกณฑ 
ป 2548 

ใหม 
เกณฑ 

ป2558 

ปรับปรุง 
เกณฑ 

ป 2548 

ปรับปรุง 
เกณฑ 
ป2558 

สภา
อนุมัติ
ใหปด 

ป.ตร ี ป.โท ป.
เอก 

ป.
บัณฑิต 

1.คณะครุศาสตร 9 2 2 1 14 - 5 - 4 5 2 
2.คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

12 1 1 - 14 1 4 3 3 4 1 

3.คณะมนุษศาสตรและ
สังคมศาสตร 

11 - - - 11 - 1 - 2 8 - 

4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 1 - - 8 - - 4 1 3 - 
5.คณะวิทยาการจัดการ 9 - - - 9 - - - 2 7 - 
6.คณะเทคโนโลยีการเกษตร 3 1 - - 4 - 1 - 1 2 - 
7.คณะสาธารณสุขศาสตร 2 1 - - 3 1 1 1 1 - - 
8.วิทยาลัยนวัตกรรมการ
จัดการ 

3 3 3 - 9 - 2 1 3 3 3 

รวม 56 9 6 1 72 2 14 9 17 32 6 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 
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ตารางท่ี 2 แสดงรายละเอียดสถานะของหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบปดหลักสูตร 
คณะ/วิทยาลัย หลักสูตร/สาขาวิชา ว/ด/ป มติสภาอนุมัติใหปด จํานวนนักศึกษา 

ท่ีคงคาง 
1.ครุศาสตร 1.1 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 
ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 

2 สิงหาคม 2561 
68 คน 

1.2 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา 

ครั้งท่ี 9/2561 เมื่อวันท่ี 
2 สิงหาคม 2561 

31 คน 

2.วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

-หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา 

ครั้งท่ี 5/2560 เมื่อวันท่ี 
4 พฤษภาคม 2560 

3 คน 

3.นวัตกรรมการ
จัดการ 

3.1 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันท่ี 
8 มีนาคม 2561 

56 คน 

3.2  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 
7 มิถุนายน 2561 

22 คน 

3.3  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร 

ครั้งท่ี 7/2561 เมื่อวันท่ี 
7 มิถุนายน 2561 

10 คน 

แหลงท่ีมา : ขอมูลจากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เดือนพฤศจิกายน 2561 
 
 สรุปผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 1 การกํากับติดตาม
มาตรฐาน ปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) พบวา มีหลักสูตรท่ีผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร จํานวน  69 หลักสูตร และไมผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้ 
  

คณะ หลักสูตร/สาขาวิชา สาเหตุท่ีไมผานเกณฑ แนวทางการแกไขปญหา 
1.เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

1.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส
และหุนยนต 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไมครบ ขาด 1 คน เน่ืองจาก อาจารย

ลาออก  เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เปดรับ
รอบแรกผูไดรับคัดเลือกไมมารายงานตัว  

มหาวิทยาลยัเปดรับสมัครอาจารยรอบ 
2 อยูระหวางรอการประกาศรายช่ือ 

ผูมีสิทธ์ิสอบเพ่ือรับการสอบสัมภาษณ  
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

1.2 หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลย ี

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไมครบ ขาด 1 คน เน่ืองจาก อาจารย

ลาออก เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 เปดรับ
รอบแรก ผูไดรบัคัดเลือกไมมารายงานตัว 

มหาวิทยาลยัเปดรับสมัครอาจารยรอบ 
2 อยูระหวางรอการประกาศรายช่ือ 

ผูมีสิทธ์ิสอบเพ่ือรับการสอบสัมภาษณ  
ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 

2.วิทยาการ
จัดการ 

-หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชานิเทศศาสตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ไมครบ ขาด 1 คน เน่ืองจากลาออก  

เมื่อเดือนสิงหาคม 2561 

อยูระหวางดําเนินการโดยยมืศักยภาพ
อาจารยจากงานวิชาศึกษาท่ัวไป ไดแก 

อ.ดร.เบญจภา ไกรทอง 

 
ขอสังเกตจากการรายงาน 

การรายงานการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร องคประกอบท่ี 1 การกํากับติดตาม
มาตรฐาน ปการศึกษา 2561 รอบ 3 เดือน (1 สิงหาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561) นั้นสวนใหญจะพบในหลักสูตรท่ีใช
เกณฑมาตรฐาน 2558 ไมมีการรายงานขอมูลดังนี้  

เกณฑการประเมิน ขอ 2 คุณสมบัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ไดแก ไมมีการรายงานผลงานงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลังของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน ขอ 3 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ไดแก ไมมีการรายงานผลงานงานทางวิชาการ
อยางนอย 1 รายการในรอบ 5 ป ยอนหลัง ของอาจารยประจําหลักสูตร และรายชื่อไมครบตามจํานวนท่ีระบุไวใน มคอ.2  
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(ราง)แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) 

ระดับมหาวิทยาลยั ประจําปการศึกษา 2561 

มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ  

 
 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ปการศึกษา 2561 

ตามขอเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 

หลักการสําคัญของการพัฒนาระบบคุณภาพ คือการทบทวน ประเมินและการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ          

ในพระบรมราชูปถัมภ  จึงไดดําเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ โดยการนําผลการประเมินคุณภาพและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย มาจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ซ่ึงปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี 9-10 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยจึงไดดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการกิจกรรมและโครงการ เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงคุณภาพการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 
องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 
ขอเสนอแนะ/จุดท่ีควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 1.ควรรวบรวมขอมูลเก่ียวกับ
การพัฒนานักศึกษาในแตละดานใน
ภาพรวมจากทุกสวนงานท่ีเก่ียวของ 
เชน สํานักสงเสริมการเรียนรูและ
บริการวิชาการ  และศูนยภาษา 
เ พ่ื อ ใ ห เ ห็ น ภ า พ ร ว ม ข อ ง ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ท่ีครบถ วนตาม ท่ี ได
ดําเนินการจริง 

กองพัฒนานักศึกษามีการประสานงานเพ่ือประชุม

วางแผนการกอนดําเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ 

และขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ/

คณะเพ่ือดําเนินการจัดกิจกรรม หรือรวบรวม

ขอมูลใหครบถวนทุกดาน 

งบกองทุนพัฒนา

นักศึกษา 

1 ต.ค.61-30 

ก.ย.62 

กองพัฒนา

นักศึกษา 

 2 . ค ว ร มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ผ น
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ตามแผนกลยุทธท่ีไดกําหนดไว  

 

กองพัฒนานักศึกษามีการจัดทําแบบประเมิน

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกกิจกรรม เพ่ือนําผลมา

พัฒนาเปนภาพรวมใหตรงตามแผนกลยุทธกอง

พัฒนานักศึกษาท่ีกําหนดไว 

- 1 ต.ค.61-30 

ก.ย.62 

กองพัฒนา

นักศึกษา 
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องคประกอบท่ี 2 การวิจัย 
ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

ดานระเบียบการเบิกจายเงิน
สนับสนุนการวิจัย 

ควรเรงสรางความเขาใจ ดานการ
เบิกจายใหมีความเขาใจตรงกัน กับผูที่
เก่ียวของทั้งระบบ โดยทําเปนคูมือหรือ
แนวปฏิบัติที่เปนมาตรฐานเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย 

กิจกรรมการจัดการความรูและพัฒนาผลิตผล

งานวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม 

รายละเอียดของโครงการมีดังนี้ 

1.จัดการประชุม 2 คร้ัง เก่ียวกับการเบิกจายงบ

สนับสนุนการวิจัย ผลงานวิจัยเชิงประยุกตผลงาน

นวัตกรรม และรายงานผลผลิตที่ไดจากการจัดการ

ความรู 

2.จัดทําคูมือการเบิกจายเงินสนับสนุนการวิจัย 

ผลงานวิจัยเชิงประยุกตผลงานนวัตกรรม ที่ไดจาก

การจัดองคความรู จํานวน 30 เลม 

20,000 1 ต.ค.61-

30 ก.ย.62 

สถาบนัวิจัยและ

พัฒนา 

 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

การกําหนดวัตถุประสงค
ของแผนปฏิบัติการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

ควรมีการทบทวนวัตถุประสงคของ

แผนปฏิบัติการดานศิลปวัฒนธรรมให

สอดคลองกับวัตถุประสงคของแผน   

กลยุทธและพันธกิจ ขอท่ี 4 ของ

มหาวิทยาลัย 

  งานศิลปวัฒนธรรมมีการประชุมทบทวนตัว

บงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผน

ดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะ

สามารถประเมินความสําเร็จไดถูกตองและเกิด

ประสิทธิผลในการจัดกิจกรรม/โครงการกอนท่ีจะ

จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณงาน

ศิลปวฒันธรรม 

1 ต.ค.61-

30 ก.ย.62 

งานศิลปวัฒนธรรม 
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องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

1. แผนกลยุทธทางการเงิน 
 

มหาวิทยาลัยควรมีการนําแผน 
กลยุทธทางการเงินไปสูการปฏิบัติ 
และมีการทบทวนอยางสมํ่าเสมอ 

โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการ ป 2561 

จัดทําป 2562 จัดสัมมนาทบทวนแผนฯ ระหวาง

วันท่ี 19 – 21 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมโนโว

เทล ชะอํา จังหวัดเพชรบุรี จํานวนผูรวมสัมมนา 

109 คน ไดแก คณะผูบริหารและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรวมกันแสดงระดมควงามคิดเห็น

และวิเคราะห SWOT รวมท้ังปรับปรุงแผนกล

ยุทธทางการเ งิน กําหนดแผนยุทธศาสตร 

แผนปฏิ บั ติ ก า ร  ขอ งมห า วิ ท ย าลั ย โ ด ย มี

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธมหาวิทยาลัย ราช

ภัฏว ไลยอลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ 

ป ร ะจํ า ป ง บปร ะม าณ  พ . ศ . 2 560–2564 

แผนปฏิบั ติ การมหาวิทยาลั ยราชภัฏว ไลย

อลงกรณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 และ

แผนกลยุทธทางการเงินมหาวิทยาลัยราชภัฏ วไล

ยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2560 – 2564 

2. เพ่ือระดมความคิดเห็นจัดทําแผนกลยุทธ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม

ราชูปถัมภ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560-

512,205 1 พ.ค.61 – 

31 พ.ค. 61 

กองนโยบายและแผน 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

2564 แผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ  ในพระบรมราชูป ถัมภ  ประจํ าป

งบประมาณ พ.ศ.2561 และแผนกลยุทธทาง

การเงินมหาวิทยาลัย 

2. การประเมินผลการ
ดําเนินงานดานธรรมาภิบาล
ของผูบริหารมหาวิทยาลัย 

 

ผูบริหารระดับมหาวิทยาลัยควรมี
การนําผลการประเมินดานธรรมา    
ภิบาล  มาทบทวนปรับปรุ งการ
ดําเนินงานใหเปนรูปธรรมชัดเจน 

กลยุทธ สงเสริมใหมีระบบและกระบวนการ
กลอมเกลาทางสังคมเพ่ือตานทุจริต 

กิจกรรม 1 การกําหนด พัฒนา หรือปรับปรุง 
มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีการประกาศใชอยางจริงจัง 

กิจกรรม 2  การใชเครื่องมือการสื่อสารทาง
สังคม (Social media) เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

กิจกรรม 3 พัฒนาระบบและจัดการองค

ความรูการปองกันการทุจริตตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

5,000 1 ต.ค.61 -

30 พ.ค.62 

งานบริหารงานบุคคล 

น.ส.สภุัทรา อภิชาติ 

นายธนภณ  ไชยาวรรณ 

3. การบริหารความเสี่ยงดาน
บุคลากรสายวิชาการ 

มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนแผน
ความเสี่ยงดานบุคลากรสายวิชาการ 
เชน การลาออกของอาจารยใน
ชวงเวลาท่ีสงผลกระทบตอมาตรฐาน
หลักสูตร 

กองกลาง มีโครงการจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และในท่ีประชุมไดมี

การทบทวนแผนความเสี่ยงดานบุคลากรสาย

วิชาการ โดยเฉพาะคณะท่ีมีอัตราการลาออกของ

อาจารยสูง เรื่องการลาออกของอาจารย เพ่ือ

นํามาวิเคราะหความเสี่ยงอีกครั้ง  ในการประชุม 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในวันท่ี 28 

พฤศจิกายน 2561  

- พ.ย. 61 – 

ก.ย. 62 

กองกลาง 

นางนิธิวดี  เจริญสุข 

น.ส.วิมล  มีสมพร 

น.ส.ปราณี  ศรีนพ 
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ขอเสนอแนะ/จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ(ถามี) ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

4. กลไกการกํากับดูแล 
ติดตาม และตรวจสอบการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยควรทบทวนกลไกการ
กํากับดูแล ติดตาม และประเมินการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร ใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 
โดยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 การ
กํากับมาตรฐาน เพ่ือคนหาจุดท่ีไม
เปนไปตามมาตรฐานและแกไขได
อยางทันทวงที 

สํานักงานวิชาการและงานทะเบียน บัณฑิต

วิทยาลัย และงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

ประชุมรวมกันเพ่ือทบทวนกลไกการกํากับ ดูแล 

ติดตาม และประเมินการดําเนินงานประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตรให มีประสิทธิภาพข้ึน 

โดยเฉพาะองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ดังนี้ 

สํานักงานวิชาการและงานทะเบียน และ

บัณฑิตวิทยาลัย 

1. มีการจัดทําบันทึกทุกๆ 3 เดือน ผานคณะ

ไปยังสาขาวิชาในการตรวจสอบอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร หากมีการ

เปลี่ยนแปลงใหดําเนินการจัดทํา สมอ.08 

2. แจงกําหนดการปรับปรุงหลักสูตรและ

กําหนดการนําเสนอหลักสูตรท่ีครบรอบปรับปรุง

ตอคณะกรรมการชุดตางๆ 

งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ 

มี ก า ร เ พ่ิ ม รอบ ในการ ร าย ง านผลการ

ดําเนินงาน SAR ระดับหลักสูตร รอบ 3 เดือน

เฉพาะองคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน การ

จากท่ีรายงานเพียงปละ 2 ครั้ง ในกรณีเกิด

ปญหาจะไดดําเนินการแกไขไดทันทวงที 

- 1 ก.ค. 61 -

30 พ.ค.62 

-สํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียน 

-บัณฑิตวิทยาลัย 

-งานมาตรฐานและ

จัดการคุณภาพ 
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(ร่าง) ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตามกฎกระทรวง เรื่อง การประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 

ข้อมูลจากการประชุมจัดท า(ร่าง)ตัวบ่งช้ีฯ เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 
ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี ดังน้ี 
องคป์ระกอบในการ

ประกนัคณุภาพ 
ตัวบ่งชี ้ เกณฑพ์ิจารณา 

1. ผลลพัธผ์ู้เรียน 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของทุกคณะ 

1.2 ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และระดับบัณฑิตศึกษา 

 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน 
ผลงานของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาทุกคณะ 

2. การวิจัยและนวัตกรรม 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินผล
งานของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการต่อการ
ให้บริการวิชาการของชุมชนท่ี
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

4. การท านบุ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารงานตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยตลอดจนมีการ
บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการ
เรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
 

ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินการ
บริหารงานตามพันธกิจและ
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย
ตลอดจนมีการบริหารจัดการ
บุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของ
ทุกคณะ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธืตามพันธกิจและ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 
 

 5.3 ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 5.4 ระบบการบริหารงานประกันคุณภาพ เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4 
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องค์ประกอบที่ 1 ผลลัพธ์ผู้เรียน 
 

พันธกิจท่ีส าคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดการเรียนการสอน
ให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น พันธกิจนี้  จึง
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแต่การก าหนดนโยบายและทิศ
ทางการผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียนให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของประเทศ 
ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นท่ี การ
จัดบริการหลักสูตรด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน และน าไป
ประยุกต์ใช้ในสภาพบริบทจริงได้ มีการออกแบบหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์เหมาะกับความ
ต้องการของผู้เรียน  
 
ตัวบ่งชี ้จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.1   คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 ตัวบ่งชี้ที่  1.2   ผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ 1.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลการด าเนินงานของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัย ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน 
มคอ.2 ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) 
ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ  5) ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลการเรียนรู้จากบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตในแต่ละคณะ 

เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ียของผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติของทุกคณะ/วิทยาลัยในมหาวิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคะแนนการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของทุกคณะ/วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 1.2  ผลงานของนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การศึกษาในระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องมีกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งผลลัพธ์ 
(Outcome-Base Learning) เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ควบคู่กับการท ากิจกรรม (Activity-base 
Learning) มีการก าหนดผลลัพธ์ท่ีผู้เรียนควรจะได้หรือควรจะเป็นหลังจากเสร็จส้ินการเรียนซึ่งจะต้อง
แจ้งให้ผู้เรียนทราบว่าเมื่อเรียนวิชานี้จบไปแล้วจะสามารถท าอะไรได้บ้าง จากนั้นจึงออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้เพื่อมุ่งไปสู่ผลลัพธ์นั้นรวมไปถึงการให้ผู้เรียนได้สรุปบทเรียนการเรียนรู้ (Reflection) อย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และต้องมีการประเมินผลหรือประเมิน
ผลลัพธ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการพัฒนาตนเอง และเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทราบว่าวิธีการท่ีใช้นั้น
ได้ผลหรือไม่ ถ้าไม่ได้ผลหรือได้ผลน้อย ก็ต้องปรับวิธีการให้ได้ผลมากขึ้นในครั้งต่อไป ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็น
การประเมินคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกช้ันป ี
 
1.2.1 ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการเผยแพร่ระดับชาติ

หรือนานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนด  
 
 เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ียของผลการประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติตามเกณฑ์ กพอ. ก าหนดของคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 

ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติของคณะ/

วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย 

 
1.2.2 ผลงานที่ได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่า
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมีการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นเพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ทางวิชาการ  

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 
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สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของผลการประเมินผลงานท่ีได้รับรางวัลหรือการเผยแพร่ใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของนักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัย 

 

1.2.3 ผลงานที่ได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลงานท่ีได้รับการอ้างอิงหรือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของคณะ/วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 

 
1.2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่ระดับ

นานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

ได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 2 

สูตรการค านวณ  
1. ค านวณหาจ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติท่ีเพิ่มข้ึนในปีท่ีประเมิน ตามสูตร 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ
ในปีท่ีประเมิน – ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่
ระดับนานาชาติปีท่ีผ่านมา 
 
2. ค านวณร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติท่ีเพิ่มข้ึน ตามสูตร 
 

คะแนนท่ีได้ = 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ตามข้อ 1) 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ (ปีปัจจุบัน) 

 
 

X 100 = ร้อยละ ........ 
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3. แปลงค่าร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการ
เผยแพร่ระดับนานาชาติท่ีเพิ่มข้ึน เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 ก าหนดให้ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 2 
 

คะแนนท่ีได้ = 

ร้อยละของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับนานาชาติ   

ท่ีเพิ่มข้ึน (ตามข้อ 2) 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 5  
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม 
 

 มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยท่ีเป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์
นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเช่ือมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ
ส่ิงแวดล้อม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพชีวิต หรือการ
สร้างโอกาสมูลค่าเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
 
ตัวบ่งชี ้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
  ตัวบ่งชี้ที่  2.2  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีเป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนท่ี
ก าหนดไว้  ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของ
สถาบันให้กับบุคลากร  ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรท่ี
จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน  เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องต่างๆ  ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้  
- ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัย 
-  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย 
-  ส่ิงอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
-  กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัย เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
นักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3-4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลท่ีส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าได้สร้างสรรค์ขึ้น 
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานท่ีมี
คุณค่า สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ท้ังเชิงวิชาการและการแข่งขันของ
ประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ
หรือนานาชาติ ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมท่ี
ผานการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้
ด าเนินการ ต าราหรือหนังสือท่ีใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอ
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว รวมท้ังงานสร้างสรรค์ต่างๆ  

 
 

2.2.1  ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ

นานาชาติทุกคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคะแนนการประเมินผลงานวิจัยของอาจารย์ท่ีได้รับการ
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติทุกคณะ/วิทยาลัย 

จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
 
2.2.2  สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/งานนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
ความต้องการและจ าเป็นของสังคม 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของคะแนนการประเมินสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/งานนวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาท่ี

ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการและจ าเป็นของสังคมของอาจารย์ประจ าของทุกคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 

ผลรวมของคะแนนการประเมินสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/งาน
นวัตกรรม/ทรัพย์สินทางปัญญาท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ความ

ต้องการและจ าเป็นของสังคมของอาจารย์ประจ า 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
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2.2.3 ช้ินงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติ
ของอาจารย์ประจ า/นักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินช้ินงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับรางวัลจากงานวิจัยท้ังใน

ระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ า/นักศึกษาของอาจารย์ประจ าของทุกคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 

ผลรวมของผลการประเมินช้ินงาน/นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ี
ได้รับรางวัลจากงานวิจัยท้ังในระดับชาติหรือนานาชาติของอาจารย์ประจ า/

นักศึกษาของอาจารย์ประจ าของคณะ/วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 

 
2.2.4 ชิ้นงานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีมีส่วนกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการ 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินช้ินงานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีมีส่วนกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็น

ทางการของอาจารย์ประจ าของทุกคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของผลการประเมินช้ินงานนวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ท่ีมี

ส่วนกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นทางการของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 

 
2.2.5 งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนที่เกิดจาก
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

ผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนของอาจารย์ประจ าทุกคณะ/
วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 

ผลรวมของคะแนนการประเมินงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนา
ร่วมกันระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการงานวิจัยกับการ
เรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนของอาจารย์ประจ าทุกคณะ/วิทยาลัย 

จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
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2.2.6 งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนที่เกิดจาก
การบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 
ค่าเฉล่ียของผลการประเมินงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างอาจารย์กับ

ผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนของอาจารย์ประจ าสูตรการ
ค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 

ผลรวมของคะแนนงานวิจัยหรือนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนาร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์กับผู้เรียนท่ีเกิดจากการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการ

สอนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนของอาจารย์ประจ าทุกคณะ/วทิยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัย 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเช่ียวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการ
บริหารจัดการท่ีประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
ตัวบ่งชี ้  จ านวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การบริการวิชาการต่อสังคม 

ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1  การบริการวิชาการต่อสังคม 

ชนิดตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ตาม

จุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และมี
ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการท่ีจะน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของชุมชนและ
ท้องถิ่น โดยมีก ากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ 

 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการเลือกชุมชนเป้าหมาย  และมีการ
จัดท าแผนบริการวิชาการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและท้องถิ่น ตามจุดเน้นหรืออัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลกระบวนการให้บริการวิชาการโดยให้ทุกคณะมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการในกิจกรรมท่ีสร้างประโยชน์แก่ชุมชน  และท้องถิ่น ตามความเช่ียวชาญของคณะ
และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

3. มหาวิทยาลัยมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่น 

4. มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ  เพื่อให้
ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 

5. มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่
ชุมชน และท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

6. มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามผลการบริการวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยมีการเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 - 4 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ  
 6   ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.2  ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการ 

ชนิดตัวบ่งชี ้  ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการจะสามารถสะท้อนได้
ว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่องโดยค านึงถึงการใช้
นวัตกรรมเพื่อตอบสนองโจทย์การพัฒนาสนับสนุนให้ชุมชนสร้างสังคมคุณภาพรองรับโอกาสและ
ความท้าทายในอนาคต 

 
เกณฑ์การประเมิน  

ค่าเฉล่ียความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการวิชาการของ ชุมชนท่ีมหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 
 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของคะแนนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
จ านวนผู้รับบริการท่ีประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจส าคัญของการศึกษาในมหาวิทยาลัย มี
การจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้ ความ
เข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ผลลัพธ์ของการจัดการด้านสิลปวัฒนธรรมท า
ให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติอย่างยั่งยืน 
 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ 
  ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
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ตัวบ่งชี้ 4.1  ระบบและกลไกศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การ

สร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมท้ังของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

เกณฑ์การประเมิน  
1. มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความ

เป็นไทย เพื่อการธ ารงรักษา สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทย หรือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าใหม่ 
ตามจุดเน้นและอัตรลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ
ประเมินความส าเร็จของตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย 

4. จัดบริการทางวิชาการ โครงการหรือกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสาน ถ่ายทอดประวัติศาสตร์ 
ศิลปวัฒนธรรมของประเทศไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการพัฒนา
ท้ังด้านความรู้และการประพฤติตนให้เหมาะสม เกิดสุนทรียทางศลปวัฒนธรรม ความรักและภูมิใจใน
ความเป็นไทย 

5. มีฐานข้อมูลหรือการบริการ หรื อแหล่งการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลท่ัวไปมาใช้บริการได้ และเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสังคมท่ามกลาง
วัฒนธรรมท่ีหลากหลาย สร้างจุดยืนทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ 

6. ทุกคณะจัดท าหลักสูตรหรือการจัดการเรียนรู้ แก่ ผู้ เรียน ชุมชน สังคม  ในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อให้สามารถสร้างโอกาส มูลค่าเพิ่ม โดยน าจุดเด่นของอัต
ลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี มาสร้างคุณค่าใหม่หรือความ
ได้เปรียบเชิงแข่งขันให้กับประเทศบนฐานแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากศิลปวัฒนธรรม สามารถ
ประยุกต์และผสมผสานกับเทคดนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับสังคมโลกสมัยใหม่ 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 
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องค์ประกอบที่ 5 บริหารจัดการ 
 

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพื่อให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ัง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน มีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงความ
หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการก ากับให้การ
จัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

 
ตัวบ่งชี ้  จ านวน 4 ตัวบ่งชี้ คือ 

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การบริหารงานตามพันธกิจและวิ สัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ตัวบ่งชี้ที่  5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4   ระบบการบริหารงานการประกันคุณภาพ 
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ตัวบ่งชี้ 5.1   ผลการบริหารงานของคณะ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ผลการด าเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละสถาบันได้มีการก ากับ ติดตาม และ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะให้เป็นไปตามเกณฑืมาตรฐานหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเกี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมท้ังมีผลการด าเนินงาน
ในแต่ละพันธกิจ การบริหารจัดการอยู่ในระดับใด 
 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ/วิทยาลัย 

สูตรการค านวณ    

คะแนนท่ีได้ = คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ/วิทยาลัย 
จ านวนคณะ/วิทยาลัยท้ังหมดในมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ 5.2  การบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจ าเป็นต้องมีการจัดท า
แผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลุ่ม
สถาบัน ตลอดจนมีการบริหารท้ังด้านบุคลากร การเงิน ความเส่ียง การจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

1. มหาวิทยาลัยก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ มี การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนและการประเมินผลลัพธ์  มีแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลา
เพื่อให้บรรลุตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

2. มหาวิทยาลัยมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายและแผนกลยุทธ์ สู่การปฏิบัติแก่
บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของมหาวิทยาลัยผ่านส่ือสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ และส่ือส่ิงพิมพ์ 

3. มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารความเส่ียงท่ีเป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
เส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้และให้ระดับความเส่ียงลดลงจากเดิม 

4. มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ

จัดการความรู้ตามระบบ โดยความรู้ท่ีได้เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลภายในองค์กร ถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการ
ท างาน งานฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด  

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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ตัวบ่งชี้ 5.3  ระบบการบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญจ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมท้ังในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใชส่ือการสอน
ท่ีทันสมัยรวม รวมท้ังมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความ
คิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนท่ี มีคุณภาพสอดคล้องกับ     
พันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน 

เกณฑ์การประเมิน  
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะห์

ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2. มีการก ากับติดตามแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะท่ีได้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ตลอดจน
การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุน 

6. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ 
และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1-2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ    
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
หมายเหตุ : 

หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อท่ี เช่น ผลการประเมินหรือผลการส ารวจความ
พึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี และการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ท่ีเช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4   ระบบก ากับการประกันคุณภาพ  

ชนิดของตัวบ่งชี้  กระบวนการ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

มหาวิทยาลัยมีหน้าท่ีก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ
โดยมีการด าเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
การพัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน จะมุ่งไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการ
ประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ี
ก าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  

เกณฑ์มาตรฐาน 
  1. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินผล  
  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และ
รายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
  3. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยท่ีผ่านการพิจารณาของ
กรรมการระดับมหาวิทยาลัยเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  
  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ   
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 
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