
 
 

แนวปฏิบัติการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบรีุ 

 

 เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2563 เปนไปดวย

ความเรียบรอย งานประกันคุณภาพการศึกษาขอแจงแนวปฏิบัติในการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ดังนี้ 

 1. ปฏิทินการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับหนวยงาน 

และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับ ระยะเวลาดําเนนิงาน 

ระดับหลักสูตร ระหวางวันท่ี 1 - 11 มิถุนายน 2564 

ระดับคณะ ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับหนวยงาน ระหวางวันท่ี 21 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2564 

ระดับมหาวิทยาลัย ระหวางวันท่ี 9 - 31 สิงหาคม 2564 

 

 2. แนวทางการแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2563 

ระดับหลักสูตร ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีขอรับการ

ประเมิน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (คปภ.)  

** ในกรณีท่ีหลักสูตรนั้นไมสามารถหากรรมการท่ีข้ึนทะเบียนได อนุโลม ใหเปนผูท่ีเคยข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได 

 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
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ระดับคณะ ผูประเมินจํานวน 3 คน ตองมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับคณะท่ีขอรับการประเมิน 

ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 

ระดับหนวยงาน ผูประเมินจํานวน 3 คน ตอง ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) หรือผูท่ีเคยผานการอบรมของ สกอ. และคปภ.  

หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 

 หรือ ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมีประสบการณสูง และเชี่ยวชาญในดานท่ี

สอดคลองกับภารกิจของหนวยงาน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของ

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) 
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ระดับมหาวิทยาลัย ผูประเมินจํานวน 5 คน ซ่ึงประกอบไปดวย 

 - ประธานกรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ี

ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 - กรรมการ ตองเปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 3 คน 

 - เลขานุการ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัย ท่ีข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือผูท่ีข้ึน

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ของคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) จํานวน 1 คน 

 

 3. การรายงานผล  

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปการศกึษา 2563 (1 มิถุนายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564)  

  ระดับหลักสูตร  องคประกอบท่ี 1 - 6 

  ระดับคณะ  องคประกอบท่ี 1 - 5  

     ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

                   งานสรางสรรค 

  ระดับหนวยงาน  องคประกอบท่ี 1 - 5  

     ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

                   งานสรางสรรค 

  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 1 - 5  

     ยกเวน องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

                   งานสรางสรรค 

 

 องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีรายงานผลโดยใช ปงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

  ระดับคณะ  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ระดับหนวยงาน  องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ระดับมหาวิทยาลัย องคประกอบท่ี 2 ตัวบงชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 


