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บทท่ี 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 เร่ืองหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร  คณะ/วิทยาลัย ระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย เปนไปในทิศทางเดียวกัน มหาวิทยาลัยจึงกําหนด
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 
 1. สรางเสริมความรูและปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับตระหนักถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 2. ดําเนินการใหทุกหนวยงานมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
ภายใตการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 
 3. สนับสนุนใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับไดแลกเปลี่ยนเรียนรูและมีสวนรวมในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางเปนรูปธรรมและเผยแพรขอมูลที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน 
 4. สนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการวางแผนและจัดการฐานขอมูลตางๆ ใหเปนระบบที่ทันตอ
ความตองการของผูใชบริการและสามารถตรวจสอบได 
 5. สงเสริม สนับสนุน ใหคณะ วิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยนําเกณฑคุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) มาใช
เปนเคร่ืองมือในการบริหารจัดการองคกรและการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานเพื่อยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ 

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อใหการบริหารงานและการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับ
นโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย จึงกําหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะหและทบทวนจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และ
ขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

2. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําแผนดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ซึ่งประกอบไปดวย ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตัวบงชี้ เกณฑการประกันคุณภาพ และคา
เปาหมายการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุน
เทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
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3. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กําหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
กระบวนการทํางานใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและมหาวิทยาลัย ไดแก  

3.1.1 แตงตั ้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แบงออกเปน        
4 ระดับ ดังนี้ 

3.1.1.1 ระดับหลักสูตร คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประกอบดวย ประธานหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3.1.1.2 ระดับคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบดวย คณบดี รองคณบดี ผูชวยคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหนาสํานักงานคณะ 
และเจาหนาที่  

3.1.1.3 ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ คณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะ ประกอบดวย ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 
ผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน และบุคลากรที่เก่ียวของ 

3.1.1.4 ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย รองอธิการบดีดูแลงานประกันคุณภาพ ผูชวยอธิการบดีดูแลงานประกัน
คุณภาพ  ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ผูอํานวยการกอง หัวหนางาน และเจาหนาที่งานมาตรฐานและจัดการ
คุณภาพ 

3.2 คณะกรรมการผูรับผิดชอบตัวบงชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ/
วิทยาลัย ระดับหนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่เปนผูรับผิดชอบดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ที่เก่ียวของกับหนวยงาน รวมถึงจัดทําเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษาและจัดเก็บขอมูลเพื่อใช
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 

3.3 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย ระดับ
หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกป
การศึกษา 

3.4 งานมาตรฐานและจัดการคุณภาพเปนหนวยงานที่รับผิดชอบประสานงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

3.5 มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ จัดทําคูมือประกันคุณภาพการศึกษาหรือ
คูมือแนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย ระดับหนวยงาน
สนับสนุนเทียบเทาคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

3.6 จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ใหกับคณาจารย บุคลากร และนักศึกษา  

3.7 พัฒนาระบบเครือขาย/ฐานขอมูลกลางและระบบรายงานเพื่อรับสงและปอนกลับขอมูลใหกับ
หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหนวยงานที่เก่ียวของ 

4. หลักสูตร/คณะ/วิทยาลัย/หนวยงานสนับสนุนเทียบเทาคณะและมหาวิทยาลัย ดําเนินการตาม
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 คร้ัง/ป  

6. มหาวิทยาลัยโดยงานมาตรฐานและจัดการคุณภาพ กํากับ ติดตาม ใหหนวยงานระดับหลักสูตร 
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) 
เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและ
เก็บขอมูล (Do) การประเมิน คุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี ้

P = เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา
ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคเรียนแบบเดิม หรือ ตั้งแต
เดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือน                        
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 และระดับหนวยงานสนับสนุน 
 1. ระดับหลักสูตร  
 ใหหลักสูตรสรรหาคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยใหคณะ/วิทยาลัยเปน
ผูดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมทั้งจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร มีดังนี้ 

1.1 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
จํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนอาจารยจากภายนอกมหาวิทยาลัยและอยางนอยหนึ่งคนตองมี
คุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน  

 - ประธานกรรมการ เปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกหลักสูตร และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร         
ผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ              
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน 

 1.2 คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ของแตละ
ระดับการศึกษาเปนดังนี ้ 
  1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาโทข้ึนไปหรือดํารง
ตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 
  2) หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารยข้ึนไป 
  3) หลักสูตรระดับปริญญาเอก คณะกรรมการประเมินมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนง
ทางวิชาการระดับศาสตราจารยข้ึนไป 

 2. ระดับคณะ/วิทยาลัย  
 ใหคณะ/วิทยาลัยเปนผูดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พรอมทั้งสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย และจัดสงรายชื่อคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย ดังนี้ 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับคณะ วิทยาลัย ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย     
3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของคณะ/วิทยาลัย  
  - ประธานกรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ข้ึนทะเบียนประธานกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทั้งนี้ คุณสมบัติของประธาน
กรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไป และมี
ประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาหรือผูที่มีตําแหนง
ทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารย ข้ึนไป และมีประสบการณ เปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป  
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  - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร    
ผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน ทั้งนี้ คุณสมบัติ
ของกรรมการประเมินฯ ตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยมาแลวไมนอยกวา 2 ป 
  - กรรมการและเลขานุการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและเปนผูที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/ระดับมหาวิทยาลัย ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ หรือ มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ       
จัดข้ึน ทั้งนี้ คุณสมบัติของกรรมการประเมินคุณภาพตองเปนผูที่ทําหนาที่เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัย
มาแลวไมนอยกวา 2 ป 
 3. ระดับหนวยงานสนับสนุน   
 ใหสํานัก/สถาบันเปนผูดําเนินการจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพรอมกับสรรหา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน และจัดสงรายชื่อคณะกรรมการ
ประเมินมายังมหาวิทยาลัยเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้ง โดยแนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน  ดังนี้  
 คณะกรรมการประเมินฯ จํานวนไมเกิน 3 คน ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของหนวยงานสนับสนุน 
  - ประธานกรรมการ/กรรมการ เปนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยและอยูภายนอก
ภายนอก สํานัก สถาบัน และเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/มหาวิทยาลัย 
ที่จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรม
ราชูปถัมภหรือมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ จัดข้ึน  

วงรอบปที่ใชในการจัดเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 (1) ปการศึกษา  ตั้งแตเดือน สิงหาคม – เดือนกรกฎาคม ปถัดไป 
 (2) ปงบประมาณ ตั้งแตเดือน ตุลาคม – เดือนกันยายน ปถัดไป 
 (3) ปปฏิทิน ตั้งแตเดือน มกราคม – เดือนธันวาคม 

1. ระดับหลักสูตร 
ตัวบงชี ้ ปที่นับ 

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแหงชาติ  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป 

ปการศึกษา  

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

ปการศึกษา  

ตัวบงชีท้ี่ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาผูสาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร 

ปการศึกษา  

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การรับนักศึกษา ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 3.2 การสงเสริมและพฒันานักศึกษา ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 3.3 ผลลัพธที่เกิดกับนกัศึกษา  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ปการศึกษา  
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ตัวบงชี ้ ปที่นับ 
ตัวบงชีท้ี่ 4.2 คุณภาพอาจารย  
     - รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปการศึกษา  
     - รอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ปการศึกษา  
     - ผลงานวชิาการของอาจารยประจําหลักสตูร ปปฏิทนิ  
      - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI 
และ Scopus ตออาจารยประจาํหลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก) 

ปปฏิทนิ 

ตัวบงชีท้ี่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 5.1 สาระของรายวชิาในหลักสูตร ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการเรียนการสอน ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 5.3 การประเมินผูเรียน ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
 

ปการศึกษา  

2. ระดับคณะ/วิทยาลัย 
ตัวบงชี้ ปท่ีนับ  

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตาํแหนงทางวชิาการ ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยงานสรางสรรค ปงบประมาณ  
ตัวบงชีท้ี่ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย ปปฏิทนิ 

ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ
เอกลักษณของคณะ 
 - เกณฑขอ 1 2 3 และ ขอ 6 

          - เกณฑขอ 4 5 และ ขอ 7  
 

 
 

ปงบประมาณ  
ปการศึกษา  

ตัวบงชีท้ี ่5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 
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3. ระดับสํานัก/สถาบัน 
 3.1 กลุมตัวบงชี้หลัก  

ตัวบงชี ้ ปที่นับ  
องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ  

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพื่อกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ 
 เกณฑขอ 1 2 และขอ 5 
 - เกณฑขอ 3 4 และขอ 6 

 
ปงบประมาณ 
ปการศึกษา  

ตัวบงชีท้ี่ 1.2 รอยละความสาํเร็จของการดําเนินโครงการตามวตัถุประสงคของโครงการ ปงบประมาณ  
ตัวบงชีท้ี่ 1.3 ระดับความพงึพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน ปการศึกษา  

 3.2 กลุมตัวบงชี้เฉพาะ 
ตัวบงชี ้ ปที่นับ  

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

สํานักงานอธิการบด ี  
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.1  การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.3 ระบบและกลไกการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.4 สิ่งสนับสนนุการเรียนรู และสภาพแวดลอมการเรียนรู ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงตั้งบุคลากร ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.6 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สนอ.2.7 ระดับความสําเร็จของการกํากับติดตามการดําเนินการดานการวางแผน 
การวิเคราะหงบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร 

ปงบประมาณ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
ตัวบงชีท้ี่ สสว.2.1 ระบบการจัดการงานทะเบียน ปการศึกษา 
สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ  
ตัวบงชีท้ี่ สสร.2.1 การบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สสร.2.2 รอยละของรายไดจากการใหบริการวิชาการที่เพิ่มข้ึน ปงบประมาณ 
ตัวบงชีท้ี่ สสร.2.3 ระดับความสาํเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใชใน
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย 

ปการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  
ตัวบงชีท้ี่ สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวจิัยหรืองานสรางสรรค ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สวพ.2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 
ตัวบงชีท้ี่ สวพ.2.3 ผลงานทางวชิาการของนักวิจัย ปปฏิทนิ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบงชีท้ี่ สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมดุ ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ สวท.2.2 การบริการทรัพยากรสารสนเทศหองสมุดใหเกิดประโยชน 
 
 

ปการศึกษา 
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ตัวบงชี ้ ปที่นับ  
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน  

บัณฑิตวิทยาลัย  
ตัวบงชีท้ี่ บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ปการศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ บว.2.2  ผลงานของนกัศึกษาและผูสาํเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร 

ปการศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ บว.2.3 สิ่งสนับสนนุการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 
งานวิชาศึกษาทั่วไป  
ตัวบงชีท้ี่ GE 2.1 อาจารยประจาํที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ GE 2.2  อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวชิาการ ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ GE 2.3  เงินสนบัสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรค ปงบประมาณ 
ตัวบงชีท้ี่ GE 2.4  ผลงานทางวชิาการของอาจารยประจํา ปปฏิทนิ 
ตัวบงชีท้ี่ GE 2.5  การจัดการเรียนการสอน การประเมินผูเรียน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และ
การจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา 

ปการศึกษา 

4. ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวบงชี ้ ปที่นับ  

ตัวบงชีท้ี่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  ปการศึกษา  
ตัวบงชีท้ี่ 1.2 อาจารยประจาํสถาบันที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 1.3 อาจารยประจาํสถาบันทีด่ํารงตาํแหนงทางวชิาการ ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพฒันางานวิจัยหรืองานสรางสรรค ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวจิัยงานสรางสรรค ปงบประมาณ 
ตัวบงชีท้ี่ 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย ปปฏิทนิ 
ตัวบงชีท้ี่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม ปการศึกษา 

ตัวบงชีท้ี่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและวฒันธรรม ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี ่5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลพัธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 
และเอกลักษณของสถาบัน 
 - เกณฑขอ 1 2 และ ขอ 6 
 - เกณฑขอ 3 4 5 และ 7   

 
 

ปงบประมาณ 
ปการศึกษา 

ตัวบงชีท้ี ่5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ปการศึกษา 
ตัวบงชีท้ี ่5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ปการศึกษา 
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บทท่ี 2 องคประกอบ ตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบ และตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้  

 1.องคประกอบ ตัวบงชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 
องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
องคประกอบที่ 4 อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู  ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเร่ืองการสงเสริม พัฒนานักศึกษา 
การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะ
การคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย         
สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและแหลงเรียนรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รายละเอียดดังตาราง 2.1  

ตาราง 2.1 องคประกอบ ตัวบงชี้ และคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงชี ้
(IPO) 

ระดับที่รับการ
ประเมิน หนวยงานที่กํากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตรี โท เอก 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

IPO 
3 
ขอ 

11 
ขอ 

11 
ขอ 

หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว. 
 

 1. จํานวนอาจารยประจําหลักสตูร     หลักสตูร /คณะ/วิทยาลัย
สสว. 

 
2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร     หลักสตูร /คณะ/วิทยาลัย

สสว. 
 3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร  -   หลักสตูร /คณะ/สสว. 
 4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน  -   หลักสตูร /คณะ/

วิทยาลัย/สสว.      
บัณฑิตวิทยาลัย 

 5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก
และอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

 6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 
(ถามี) 

 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

 7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 
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ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงชี ้
(IPO) 

ระดับที่รับการ
ประเมิน หนวยงานที่กํากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตรี โท เอก 

 8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

 9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

 10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน
ระดบับัณฑิตศึกษามผีลงานวิจยัอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ 

 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

 11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนด 

    หลักสตูร /คณะ/สสว./
บัณฑิตวิทยาลัย 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.  

IPO 
5 
ขอ 

10
ขอ 

10 
ขอ 

หลักสตูร/คณะ/
วิทยาลัย/สสว. 
 

 1. จํานวนอาจารยผูรับผดิชอบหลกัสูตร     หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
สสว. 

 
2. คุณสมบัติอาจารยผูรับผดิชอบหลักสตูร     หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

สสว. 
 3. คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสตูร  -   หลักสตูร/คณะ/สสว. 
 4. คุณสมบัติอาจารยผูสอน  -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

สสว./บัณฑิตวิทยาลัย 
 5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก

และอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ 
 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย 
 6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม 

(ถามี) 
 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิต/วิทยาลยั 
 7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย 
 8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา  -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย 
 9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 
 -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย 
 10. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 
    หลักสตูร/คณะ/สสว./

บัณฑิตวิทยาลัย 
องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต      
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

O    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย/
สสว. 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑติปรญิญา
ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

O  - - หลักสตูร/คณะ /สสว. 
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 11 

ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงชี ้
(IPO) 

ระดับที่รับการ
ประเมิน หนวยงานที่กํากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตรี โท เอก 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทท่ีไดรบัการตีพิมพ
หรือเผยแพร 

O -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพหรือ
เผยแพร 

O -   หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
บัณฑิตวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา      
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การรับนักศึกษา P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

สสว. 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย 

สสว./บัณฑิตวิทยาลัย/
กองพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลลัพธท่ีเกิดกับนักศึกษา P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
สสว. 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย      
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย

งานการเจาหนาท่ี/สสว. 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย      
 - รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

I    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
งานการเจาหนาท่ี 

 - รอยละของอาจารยประจาํหลักสตูรท่ีดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ 

I    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
งานการเจาหนาท่ี 

 - ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร I    หลักสตูร/คณะ/สสว./ 
ส.วิจัย/บัณฑติวิทยาลยั 

 - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 
Scopus ตออาจารยประจําหลักสตูร  

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

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 
 

P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย
สสว./งานการเจาหนาท่ี 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสตูร I    หลักสตูร /คณะ/วิทยาลัย

สสว./บัณฑิตวิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

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

ตัวบงชี้ท่ี 5.3 การประเมินผูเรยีน P    หลักสตูร /คณะ/
วิทยาลัย/สสว./บัณฑิต
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ตัวบงชี้การประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน 

ชนิด 
ตัวบงชี ้
(IPO) 

ระดับที่รับการ
ประเมิน หนวยงานที่กํากับ

ดูแลและรับผิดชอบ 
ตรี โท เอก 

วิทยาลัย 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย 
สสว./บัณฑิตวิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู 
 

P    หลักสตูร/คณะ/วิทยาลัย 
ส.วิทยบริการฯ/ฝาย
อาคารฯ/ศูนยคอมฯ/
บัณฑิตวิทยาลัย/ศูนย
วิทยาศาสตร /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
การจัดการเรียนการสอนของแตละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา          
การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ รายละเอียดดังตาราง 2.2  

ตาราง 2.2 องคประกอบ ตัวบงชีแ้ละคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย  

ที่ ตัวบงชี ้
ชนิด 

ตัวบงชี ้
(IPO) 

หนวยงานที่กํากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต  
1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  O คณะ/วิทยาลัย/สมจ./สสว. 
2 ตัวบงชี้ที่ 1.2 อาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก I คณะ/วิทยาลัย/งานการ

เจาหนาที ่
3 ตัวบงชี้ที่ 1.3 อาจารยประจาํคณะที่ดํารงตาํแหนงทาง

วิชาการ 
I คณะ/วิทยาลัย/งานการ

เจาหนาที ่
4 ตัวบงชี้ที่ 1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน

อาจารยประจาํ 
I คณะ/วิทยาลัย/สสว. 

5 ตัวบงชี้ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี P คณะ/วิทยาลัย/กองพฒันา
นักศึกษา 

6 ตัวบงชี้ที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี P คณะ/วิทยาลัย/กองพฒันา
นักศึกษา 

องคประกอบที่ 2 การวิจัย  
7 ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจยัหรืองานสรางสรรค 
P คณะ/ส.วิจัย 
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ที่ ตัวบงชี ้
ชนิด 

ตัวบงชี ้
(IPO) 

หนวยงานที่กํากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

8 ตัวบงชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนนุงานวิจัยงานและสรางสรรค I คณะ/ส.วิจัย 
9 ตัวบงชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจาํและ

นักวิจัย 
O คณะ/ส.วิจัย/สสว. 

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  
10 ตัวบงชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม P คณะ/วิทยาลัย/สสร. 
11 ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทํานบุํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
P คณะ/วิทยาลัย/ส.

ศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ  
12 ตัวบงชี้ที ่5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพนัธกิจ กลุมสถาบนัและเอกลักษณของคณะ 
P คณะ/วิทยาลัย/สนอ./สมจ. 

13 ตัวบงชี้ที ่5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสตูร P คณะ/วิทยาลัย/หลักสตูร/
สมจ. 

 3. องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หนวยงานสนับสนุน ประกอบดวย                   
2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจ
ของหนวยงานสนับสนุน  รายละเอียดดังตาราง 2.3 ดังนี้ 

ตาราง 2.3 องคประกอบ ตัวบงชีแ้ละคาเปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน  
 2.3.1 กลุมตัวบงชี้หลัก  

ตัวบงชี้ 
ชนิดตัวบงชี ้

(IPO) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแล

และรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 1 การบริหารและการจัดการ   

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 การบริหารของสํานัก/สถาบัน เพ่ือกํากับตดิตามผลลัพธตามพันธกิจ P หนวยงานสนับสนุน 
ท่ีรับการประเมิน 

ทุกหนวยงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 1.2 รอยละความสําเร็จของการดําเนินโครงการตามวัตถุประสงคของ
โครงการ 

O 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการตอการใหบริการของหนวยงาน O 

 2.3.2. กลุมตัวบงชี้เฉพาะ 

ตัวบงชี ้
ชนิดตัวบงชี ้

(IPO) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแล

และรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน   
2.1 สํานักงานอธิการบดี   
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.2 กิจกรรมนักศกึษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.3 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม P ส.ศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.4 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู และสภาพแวดลอมการเรียนรู P กองกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.5 ระบบและกลไกการสรรหา คัดเลือก บรรจุ และแตงตั้ง P กองกลาง 



 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
  

 

 

14 

ตัวบงชี ้
ชนิดตัวบงชี ้

(IPO) 
หนวยงานท่ีกํากับดูแล

และรับผิดชอบ 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามภารกิจของหนวยงานสนับสนุน   
บุคลากร 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.6 การดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน P กองกลาง 
ตัวบงชี้ท่ี สนอ.2.7 ระดับความสาํเร็จของการกํากับติดตามการดําเนินการดาน
การวางแผน การวิเคราะหงบประมาณ และการพัฒนายุทธศาสตร 

O กองนโยบายและแผน 

2.2 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    
ตัวบงชี้ท่ี สสว.2.1 ระบบการจดัการงานทะเบียน P สสว. 
2.3 สํานักสงเสริมการเรียนรูและบริการวิชาการ   
ตัวบงชี้ท่ี สสร.2.1 การบริการวิชาการแกสังคม P สสร. 
ตัวบงชี้ท่ี สสร.2.2 รอยละของรายไดจากการใหบริการวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึน I สสร. 
ตัวบงชี้ท่ี สสร.2.3 ระดับความสําเร็จของการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง มาใชในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยั 

O สสร. 

2.4 สถาบันวิจัยและพัฒนา   
ตัวบงชี้ท่ี สวพ.2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค 

P สถาบันวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี สวพ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค O สถาบันวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี สวพ.2.3 ผลงานทางวิชาการของนักวิจัย 
 

O สถาบันวิจัย 

2.5 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ตัวบงชี้ท่ี สวท.2.1 การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของหองสมุด P สํานักวิทยบริการฯ 
ตัวบงชี้ท่ี สวท.2.2 การบริการทรพัยากรสารสนเทศหองสมดุใหเกิดประโยชน P สํานักวิทยบริการฯ 
2.6 บัณฑิตวิทยาลัย   
ตัวบงชี้ท่ี บว.2.1 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ี
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี บว.2.2 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

O บัณฑิตวิทยาลัย 

ตัวบงชี้ท่ี บว.2.3 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูระดับบัณฑิตศึกษา P บัณฑิตวิทยาลัย 
2.7 งานวิชาศึกษาท่ัวไป   
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.1 อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก I งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.2 อาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ I งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค I งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.4 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา O งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
ตัวบงชี้ท่ี GE 2.5 การจัดการเรยีนการสอน การประเมินผูเรียน การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ และการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

P งานวิชาศึกษาท่ัวไป 
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 4. องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย                   
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
ประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดย
ครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของมหาวิทยาลัยรวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม ดังตาราง 2.4  

  ตาราง 2.4 องคประกอบ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 
ท่ี 

ตัวบงชี้ 
ชนิด 

ตัวบงชี ้
(IPO) 

หนวยงานท่ีกํากับดูแลและ
รับผิดชอบ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต  
1 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม  O สสว./คณะ/วิทยาลัย/หลักสูตร 
2 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปรญิญาเอก I งานการเจาหนาท่ี/คณะ/วิทยาลัย 
3 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 
I งานการเจาหนาท่ี/คณะ/วิทยาลัย 

4 ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย 
5 ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี P กองพัฒนานักศึกษา/คณะ/วิทยาลัย 
องคประกอบท่ี 2 การวิจัย  
6 ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย

หรืองานสรางสรรค 
P ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 

7 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยงานสรางสรรค I ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
8 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย O ส.วิจัย/คณะ/วิทยาลัย 
องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ  
9 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม P สสร./คณะ/วิทยาลยั 
องคประกอบท่ี 4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
10 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
P ส.ศิลปวัฒนธรรม/คณะ/วิทยาลัย 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
11 ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณของสถาบัน 
P สนอ.(กองแผน,กองกลาง,งานการ

เจาหนาท่ี)/สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
12 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ O สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
13 ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
P สมจ./คณะ/วิทยาลัย 
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บทท่ี 3 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเองใหเหมาะสม
กับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาที่เก่ียวของในระดับชาติดวย 
เพื่อใหเปนไปตามเกณฑข้ันต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือเอกลักษณของสถาบัน 

 การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล
เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันตองควบคุมใหมีการ
ดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยที่มีกลไกการ
ดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ / ผูบริหาร / ผูเก่ียวของ / ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวมเมื่อครบหนึ่ง
ปการศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใน
ปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งคร้ังในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบรวมทั้ง
เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามที่ประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของ
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําข้ึน สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
เชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

 การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดบัมรีายละเอียดดังนี ้

1. ระดับหลกัสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 
 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 องคประกอบที่ 3 นักศึกษา   
 องคประกอบที่ 4 อาจารย 
 องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
 องคประกอบที่ 6 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู 
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 องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตางๆ ที่เก่ียวของ ที่ 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยู
กับระดับปริญญา หากผลการดําเนนิงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคา
คะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมี
การประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบที่ 2-6 ดังแสดงตามภาพตอไปนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คะแนนรวมเฉลี่ย = 
 คะแนนรวมของตัวบงชี้ 13 ตัวบงชี ้  
 13  

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0  หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดบัหลักสูตร = 0.01-5.00 หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐานและมีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ไดดังนี ้
 

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

 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบันตอง
ประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเองโดย
การวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงาน
ระดับคะแนนเฉลี่ยเพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบที่ 6 เก่ียวกับจุดเดน
และโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป แสดงดังตารางตอไปนี้ 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 ไมผานองคประกอบท่ี 
1 

ประเมินองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนน
เฉลี่ยของตัวบงช้ีองคประกอบท่ี 2-6 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 
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ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค 
ประกอบที ่

คะแนน
ผาน 

จํานวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

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

1 ไมผานการประเมิน หลักสตูรไมไดมาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้

ใน
อง

คป
ระ

กอ
บท

ี่ 2
-6

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

รวม 13 7 4 2   
ผลการประเมิน       

หมายเหตุ ในประเด็นตัวบงชี้ที่ 3.3 และ 4.3 เปนผลลัพธกระบวนการยอย 

ตัวอยาง รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา  
องคประกอบที่ 2 - องคประกอบที่ 6 
 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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2. ระดับคณะ 
 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย
นําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา ดังตาราง
ตอไปนี ้

ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
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 

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

รวม 13 4 7 2   
ผลการประเมิน      

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรทุกหลักสูตร 

 คณะควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย ตาม
ตัวอยางดังตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5 
 

จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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3. ระดับหนวยงานสนับสนุน 
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุน 

องคประกอบ จํานวนตัวบงชี้ คะแนนเฉลี่ย 

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 

องคประกอบที่ 1 การ
บริหารและการจัดการ 

3   

องคประกอบที่ 5 การ
ดําเนินงานตามภารกิจของ
หนวยงานสนบัสนุน 

...   

รวม ...   
ผลการประเมิน    

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5 
 

จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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4. ระดับมหาวิทยาลัย 
 การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ
การบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน
ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา
ตามตารางตอไปนี ้
ตารางวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

องค 
ประกอบ
คุณภาพ 

ตัวบงชี ้ I P O 
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 

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

รวม 13 3 7 3   
ผลการประเมิน      

*ตัวบงชี้ที่ 1.1 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับหลกัสูตรทุกหลักสูตร 
*ตัวบงชี้ที่ 5.2 เปนคาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะทุกคณะ 

 สถาบนัควรวิเคราะหในเชิงคุณภาพเก่ียวกับจุดเดน และจุดที่ควรพัฒนาในแตละองคประกอบดวย    
ตามตัวอยางดงัตอไปนี ้

ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา  
องคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. 
2. 
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