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บทท่ี 1 

หลักการ เหตุผล และความสําคัญ 

 

1.1 หลักการ 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาโดยจัดทํา

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) ข้ึนมา ตอมาไดมีการ

ทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560–2579) เม่ือวันท่ี 11 

ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏท้ัง 38 แหง เพ่ือใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือใหการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฎตรง

ตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพ้ืนฐานศักยภาพและบริบทของแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสู

ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาตรท่ี 1 การพัฒนาทองถ่ิน โดยการเนนใหชุมชนทองถ่ินไดรับการพัฒนาใน 4 ดาน คือ 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครูของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได และการ

ผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเขาสูวิชาชีพไดรับเสริมสรรถนะเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ  คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มีความเปนเลิศในการสรางความม่ันคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสูนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ี การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 

ประการ พรอมรองรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ    

มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ไดรับการยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติดานการเปนสถาบันดานการศึกษาเพ่ือทองถ่ินท่ีสรางความม่ันคง

ใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนนการสรางธรรมาภิบาล 

ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
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1.1.1 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เม่ือวันจันทรท่ี 

14 มกราคม 2562 ท่ีผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏซ่ึง

สอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยสามารถ

จัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้นโดยมาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี ้ 

1.1 บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพหลักสูตร และยึดม่ันในจรรยาบรรณ

วิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูในการสรางสัมมาอาชีพ 

1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการ  

และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 

1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองท่ีเขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดม่ันในความถูกตองรูคุณคาและรักษ

ความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 

มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ท่ีสรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ

สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซ่ึงเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ

สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/

นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมในระดับชาติและ

นานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมท่ีนําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรมไปใชประโยชน

พัฒนาตนเองได 

มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ

ท้ังภายในและภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ

ได เพ่ือใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป

ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน 
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มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการ

เรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางองคความรู ความเขาใจใน

ศิลปวัฒนธรรม ท้ังของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ผลลัพธของการจัดการ

ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน 

ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน และประเทศชาติ 

มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี ้

  5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนการพัฒนาผูเรียนท่ีเนนการพัฒนาผูเรียน

แบบบูรณาการเพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพ่ึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

และความตองการท่ีหลากหลายของประเทศ ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการ

บริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและความ

เปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

   5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด

การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด

การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ

มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

 

1.2 เหตุผล 

1.2.1 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

ในป พ.ศ. 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัว

ประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงมีหนาท่ีในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 10) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีสงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวงการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2553 ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภท

การศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและ

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ี

กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนประจําทุกป 

จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย

ข้ึนโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตป

การศึกษา 2562 เปนตนไป 

องคประกอบและตัวบงชี้ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพัฒนาข้ึน ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ท้ัง 4 ดาน ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยกําหนด

องคประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนา การวาง

ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม

วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการ

เรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนการรูตางๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิต ซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพ

และเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแก

บัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN – QA) 

เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 

การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ
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การศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตะ

หลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5องคประกอบ ไดแกองคประกอบ

ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 ดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดาน

ศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ  ดานวิชาการ ดานการเงิน 

ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต

บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัว

บงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 

และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏอันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษา เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏ 
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 1.2.2 การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พ.ศ. 2562 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ไดมอบหมายใหงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานรับผิดชอบการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีพัฒนาระบบและกลไก แนวทางการสงเสริมระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาท้ังการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รวม

ไปถึงการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

การศึกษาภายในและภายนอก ตลอดไปจนถึงการพัฒนาแนวทางการประสานงานและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ของมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 

2561 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใหการ

จัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เปนไปดวยความ

เรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือตอบโจทยการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรม

ราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 

10) ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินโดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยให เปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงศึกษาธิการและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการดําเนินการ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เปนประจําทุกป 

  มาตรฐานการศึกษา ระบบและเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

และระดับมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ท่ีพัฒนาข้ึนไดผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย    

ราชภัฏธนบุรี ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันจันทรท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

ท้ัง 4 ดาน และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ซ่ึงทําการเพ่ิมเติมตัวบงชี้สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานโดยกําหนด

องคประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 

1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริมพัฒนาการวาง

ระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุม

วิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ 

การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนการรูตาง ๆ การดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังคุณภาพบัณฑิตซ่ึงจะพิจารณาจากการมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพ

ผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีใชวัดคุณภาพของการจัด

การศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางจากตัวบงชี้ของการประเมินของเครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน 

(AUN – QA) เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสามารถทัดเทียมกับสากลได 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 

การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตะ

หลักสูตร รวมท้ังกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัยการบริหารจัดการและ

การประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัย

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 5องคประกอบ ไดแกองคประกอบ

ท่ี 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบท่ี 4 

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดาน

ศักยภาพการศึกษาและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน 

ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ดานการผลิต

บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัว

บงชี้ท่ีสะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 

และองคประกอบท่ี 4 ท้ังนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ

จัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพการจัดการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย ใหไดขอมูลท่ีชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีไดคุณภาพตามแนวทางและพัฒนา

คุณภาพตามเกณฑการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด

แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยางตอเนื่อง เพ่ือจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงาน

ประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบของ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ รวมท้ังการสรางความม่ันใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมี

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณาข้ึนทะเบียนหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 อยางไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
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ภายในจะมุงเนนท่ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสราง

ความม่ันใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตามคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพมีการควบคุม

คุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ท่ีจะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพ่ือใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษาเพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 

1.3 ความสําคัญ 

1.3.1 กระบวนการและวิธีดําเนินงาน/ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เพ่ือใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและ       

เก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มาใช

เปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน

สุดทายของปการศึกษา 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง

ตอเนื่อง 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปและขอเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ

กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

 

วิธีดําเนินงาน/ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําป

การศึกษา 
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2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ท่ีไดประกาศใชบนระบบ CHE QA 

Online และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยัน

ผลการประเมินหลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 

6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน

การประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเอง

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาวางแผนมหาวิทยาลัยในป

การศึกษาตอไป 

8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการ

ดําเนินงานแผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online 

ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

 

 1.3.2 ความสําคัญของการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

วงจรคุณภาพ 4 วงจร ไดแก การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (Do) การประเมิน

คุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) นั้น การเขียนรายงานการประเมินตนเอง   

ถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญของวงจรคุณภาพคือการเขียนการดําเนินงานตามแผนงานท่ีไดวางแผนงานไวเพ่ือเขารับ

การประเมินคุณภาพการจัดทํารายงานการประเมินตนเองจึงถือวาเปนข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุด ดังนั้นการจัดทําแนว

ทางการเขียนรายงานประเมินตนเองในครั้งนี้เพ่ือเปนแนวทางสําหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเองและมี

การวิเคราะหรายการหลักฐานตามเกณฑมาตรฐาน เพ่ือใหบุคลากรท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในใชเปนกรอบแนวทางดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร 

 

เกณฑการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

องคประกอบ 

ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

1.  ก า ร กํ า กั บ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑ ม าต ร ฐ านหลั ก สู ต ร ท่ี

กําหนดโดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2548 

ปริญญาตร ีเกณฑ 3 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

ฉบับ พ.ศ. 2558 

ปริญญาตร ีเกณฑ 5 ขอ 

บัณฑิตศึกษา เกณฑ 10 ขอ 

2. บัณฑิต 2. 1 คุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ต า ม ก ร อ บ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  

(โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัย

ของผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

- การควบคุมระบบการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษา  

- อัตราการสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 

 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย - การรับและแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 
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องคประกอบ 

ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย - รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

- จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญา

เอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอ

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร 

การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลท่ีใชในการพัฒนา

หลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตร

สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5. 2  ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ส อ น แ ล ะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ 

มคอ.4 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติในระดับ 

   ปริญญาตรี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
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องคประกอบ 

ในการประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงช้ี 
อธิบายกระบวนการหรือแสดง 

ผลการดําเนินงานในประเด็นท่ีเกี่ยวของ 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาต ร ฐ า น คุณวุฒิ  ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสวน

รวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

 

ระดับคณะ ประกอบดวยผลการดําเนินงาน ระดับหลักสูตร และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการ ในระดับ

คณะ จํานวนรวม 19 ตัวบงชี้ ประกอบไปดวยตัวบงช้ีของ คปภ. 18 ตัวบงช้ี และตัวบงช้ีอัตลักษณของ

มหาวิทยาลัย 1 ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1  เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1 .  ก า ร ผ ลิ ต

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมี คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของหลักสูตรท่ีมี 

นักศึกษามีสวนรวม/สรางนวัตกรรมท่ี

รอยละ 100  

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย  

งานสรางสรรค หรือนวตักรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

งานสรางสรรค 

ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงาน

ทางวิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอชุมชน 

 

ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ท่ี

นํ า ไปใชประ โยชน ต อชุมชนของ
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

หรือนวัตกรรมท้ังหมด ท่ีรอยละ 30 

3 .  ก า ร บ ริ ก า ร

วิชาการ 

3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ 

เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ คาคะแนนรอยละของจํานวนชุมชน

เปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ต อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น เ ส ริ ม ส ร า ง

ความสัมพันธกับชุมชนกําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

4. ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย  

(อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

ผลลัพธ คาคะแนนจํานวนองคความรูดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

5 .  ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน  

และเอกลักษณของคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 

 

ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบดวย ผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพ่ิมเติมตัวบงชี้ท่ี

ดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย จํานวน 20 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1 จําแนกตัวบงช้ีและแนวทางการประเมินตามองคประกอบ ระดับมหาวิทยาลัย 

องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

1 .  ก า ร ผ ลิ ต

บัณฑิต 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร

โดยรวม 

ผลลัพธ คาเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ี

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ปจจัยนําเขา รอยละของอาจารยตามเกณฑ สกอ. 

 1 .4  ก า รบริ ก า รนั ก ศึ กษาร ะดั บ

ปริญญาตร ี

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ

หลั กสู ต ร ท่ีนั ก ศึ กษา มีส ว น ร ว ม /

สรางสรรคนวัตกรรมของทุกคณะ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย  

งานสรางสรรค หรือนวตักรรม 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 

งานสรางสรรค 

ปจจัยนําเขา จํานวนเงินทุนตออาจารยประจํา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

ผลลัพธ รอยละของผลรวมคาน้ําหนักผลงาน

ทางวิชาการ  

2.4 ผลงานวิจัย งานสรางสรรค หรือ

นวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนตอ

ผลลัพธ ค า ค ะ แ น น ร อ ย ล ะ ข อ ง จํ า น ว น 

ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคตอ
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องคประกอบ ตัวบงช้ี ประเภทตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

ชุมชน อาจารย ประจํ าหรื อนั กวิ จั ยของ

มหาวิทยาลัยท่ีรอยละ 30 

3 .  ก า ร บ ริ ก า ร

วิชาการ 

3 .1  ระบบและกลไกการ พัฒนา

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนา

อยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินรอยละของ

จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พั ฒ น า อ ย า ง ต อ เ นื่ อ ง ต า ม แ ผ น

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนของ

ทุกคณะ 

4. ศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

4 . 1  ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ด า น

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรม

ไทย  

 

ผลลัพธ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ

ดานศิลปและวัฒนธรรมไทยของทุก

คณะ 

5 .  ก า ร บ ริ ห า ร

จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการ

กับการทํางาน 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

5.2 การบริหารของมหาวิทยาลัยเพ่ือ

การกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ

กลุมมหาวิทยาลัย และเอกลักษณของ

มหาวิทยาลัย 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ

คณะทุกคณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตรและคณะ 

กระบวนการ เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
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บทท่ี 2  

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี แตละระดับ  

---------------------------------------- 

 

แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จะประกอบไปดวยตัวอยาง  

การเขียนรายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซ่ึงไดจัดทําตัวอยาง

ตามชนิดของตัวบงชี้  3 ประเภท ไดแก ตัวบงชี้ชนิดปจจัยนําเขา ตัวบงชี้ชนิดผลผลิต และตัวบงชี้ชนิด

กระบวนการ เพ่ือใหเปนแนวทางของการเขียนรายงานการประเมินตนเองใหกับผูบริหาร และบุคลากร

ผูรับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ระดับหลักสูตร 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา     

   ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย   

   ชนิดตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

   ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 

 

ระดับคณะ 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

   ชนิดตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

   ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

   ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

   ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ 

  

ระดับมหาวิทยาลัย 

 ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีคุณวุฒิปริญญาเอก  

   ชนิดตัวบงชี้ ปจจัยนําเขา 
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 ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ 

   กับชุมชน 

   ชนิดตัวบงชี้ ผลลัพธ 

 ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมมหาวิทยาลัย  

   และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

   ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ 
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง : ระดับหลักสูตร 

----------------------- 

 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 3  นักศึกษา 

ความสําเร็จของการจัดการศึกษาข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่ง คือ นักศึกษา ระบบประกันคุณภาพ

นักศึกษา ตองใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตร ซ่ึงตองเปนระบบท่ีสามารถ

คัดเลือกนัก ศึกษา ท่ี มี คุณสมบัติ และความพรอมในการเรี ยนในหลักสูตรจนสํา เ ร็จการ ศึกษา และ 

การสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรมการพัฒนาในรูปแบบตางๆ เพ่ือให

นักศึกษามีความรูความสามารถตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 และสําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษามีทักษะการวิจัยท่ีสามารถสรางองคความรูได 

ทักษะท่ีจําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ประกอบดวย 4 กลุมหลัก ไดแก (1) กลุมวิชาหลัก 

(Core Subjects) (2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) (3) กลุมทักษะการเรียนรูและ

นวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) และ (4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี (Information, 

Media, and Technology Skills) 

ทักษะสําคัญท่ีคนสวนใหญใหความสําคัญมาก คือ 

1) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม ไดแก (1) การคิดเชิงวิพากษและการแกปญหา (Critical 

Thinking and Problem Solving) (2) นวัตกรรมและการสรางสรรค (Creativity and Innovation)  

(3) การสื่อสารและความรวมมือกัน (Communication and Collaboration) 

2) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills) 

ประกอบดวย การรูสารสนเทศ (Information Literacy) การรูสื่อ (Media Literacy) และการรู ICT (ICT 

Literacy) 

3) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ

ยืดหยุน (Flexibility and Adaptability) ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง (Initiative and Self-

Direction) ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Interaction)  

ความรับผิดชอบและความสามารถผลิตผลงาน (Accountability and Productivity) ความเปนผูนําและ

รับผิดชอบตอสังคม (Leadership and Social Responsibility) 

การประกันคุณภาพหลักสูตรในองคประกอบดานนักศึกษา เริ่มดําเนินการตั้งแตระบบการรับนักศึกษา 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา และผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาภายใตกระบวนการดําเนินการดังกลาวจะ

พิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 
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ตัวบงชี้ท่ี  3.1 การรับนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี  3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

ตัวบงช้ีท่ี  3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการจัดการขอ

รองเรียนของนักศึกษา 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น

ตอไปนี้ 

- การคงอยู 

- การสําเร็จการศึกษา 

- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
 

หมายเหตุ : 

- การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา เปนการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอกระบวนการท่ีดําเนินใหกับ

นักศึกษาตามกิจกรรมในตัวบงช้ี 3.1 และ 3.2 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา คิดจากนักศึกษาท่ีเขาในแตละรุน ลบดวยจํานวนนักศึกษาท่ีออกทุกกรณีนับถึงสิ้นป

การศึกษาท่ีประเมิน ยกเวน การเสียชีวิต การยายสถานท่ีทํางานของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา คิดเปนรอยละของ

จํานวนท่ีรับเขาในแตละรุนท่ีมีบัณฑิตสําเร็จการศึกษาแลว 

- การคิดรอยละของจํานวนนักศึกษาท่ียังคงอยูของแตละรุน 

ตัวอยางการคํานวณหลักสูตร 4 ป 

ป

การศึกษา 

จํานวน

รับเขา 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

จํานวนท่ีลาออกและคัด

ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป

การศึกษา 2563  2561 2562 2563 

2561  X    

2562   X   

2563    X  

  อัตราการสําเร็จการศึกษา  =



x100 

  อัตราการคงอยู= 
 - 


 x 100 
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เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

 ไมมีการ

รายงานผล

การ

ดําเนินงาน 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานใน

บางเรื่อง 

 มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง

ตามคําอธิบาย

ในตัวบงช้ี 

 มีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน   

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผล

การดําเนินงานท่ี

ดีข้ึนในบางเรื่อง 

 มีการรายงานผล

การดําเนินงานครบ

ทุกเรื่องตาม

คําอธิบายใน     

ตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีข้ึน

ในทุกเรื่อง 

 มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเรื่องตาม

คําอธิบายในตัวบงช้ี 

 มีแนวโนมผลการดําเนินงาน   

ท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง 

 มีผลการดําเนินงานท่ีโดดเดน 

เทียบเคียงกับหลักสตูรน้ันใน

สถาบันกลุมเดียวกันโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายวา

เปนผลการดาํเนินงานท่ีโดด

เดนอยางแทจริง 

 

ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.3  ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.3.1   การคงอยู 

 ปการศึกษา ……… สาขาการทองเท่ียวและการโรงแรม มีจํานวนนักศึกษา 113 คน แบงออกเปนแตละ 

ชั้นป ดังตารางท่ี 3.1  

 ตาราง จํานวนนักศึกษาในปการศึกษา .......... 

ปการศึกษาท่ีรับเขา 
จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ช้ันป 1 รอยละ ช้ันป 2 รอยละ ช้ันป 3 รอยละ ช้ันป 4 รอยละ 

........... 30 100.00 26 86.67 23 88.46 23 100.00 

........... 28 100.00 28 100.00 27 96.43 - - 

.......... 33 100.00 27 81.82 - - - - 

........... 36 100.00 - - - - - - 

  จากการสัมภาษณนักศึกษาถึงปจจัยท่ีสงผลกระทบในการลาออกกลางคันของนักศึกษาพบวา นักศึกษามี

เหตุผลในการลาออกกลางคัน ดังนี้ 

1. นักศึกษามารายงานตัวแลว แตนักศึกษาสอบติดสถาบันการศึกษาอ่ืนจึงไมมาศึกษา 

2. นักศึกษาเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาในภายหลัง เนื่องจากตัดสินใจเรียนตามเพ่ือน หรือไมไดเรียนตามท่ี

ตนเองตองการ 
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3. นักศึกษาประสบปญหาผูปกครองยายถ่ินฐานท่ีอยูอาศัย 

4. นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพยไมไดกูเงินกองทุนเพ่ือการศึกษา (กยศ.) หรือไมไดรับการพิจารณาเงินกู 

เนื่องจากคาใชจายในการเรียนคอนขางสูง 

 

 รายงานผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน ดังนี้ 

ป

การศึกษา 

จํานวน

รับเขา 

 

จํานวนสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตร  

จํานวนท่ีลาออกและคัด

ช่ือออกสะสมจนถึงส้ินป

การศึกษา ………  ………. …….. ……… 

…….. 42 26 - - 15 

……… 43 - 19 4 20 

……… 30 - - 14 6 

 

การคงอยู 

อัตราการคงอยู= 
จํานวนรับเขา – จํานวนท่ีลาออกจนถึงสิ้นปการศึกษาปจจุบัน

จํานวนรับเขา
 x 100 

 

จากสูตรการคํานวณ 

1. ปการศึกษา .......... อัตราการคงอยู = รอยละ............... 

2. ปการศึกษา .......... อัตราการคงอยู = รอยละ.............. 

3. ปการศึกษา .......... อัตราการคงอยู = รอยละ............. 

 

ตัวบงช้ี 3.3.2 การสําเร็จการศึกษา 

 

อัตราการสําเร็จการศึกษา  = จํานวนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

จํานวนรับเขา
x100 

 

จากสูตรการคํานวณ 

1. ปการศึกษา ......... อัตราการสําเร็จการศึกษารอยละ......... 

2. ปการศึกษา ......... อัตราการสําเร็จการศึกษารอยละ......... 

3. ปการศึกษา ........ อัตราการสําเร็จการศึกษารอยละ..........  
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ตัวบงช้ี 3.3.3. ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

 หลักสูตรไดดําเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร พบวา 

1. ปการศึกษา ......... ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ....... อยูใน

ระดับ....... 

2. ปการศึกษา ....... ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ........อยูใน

ระดับ....... 

3. ปการศึกษา ........ ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร มีคาเฉลี่ยเทากับ.......อยูใน

ระดับ...... 

 

ผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตามกิจกรรมการรับ

นักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา ............ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา คาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. การรับนักศึกษา ....... ....... 

2. การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา ....... ....... 

3. การควบคุมดูแลใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญา

ตรี 

........ ........ 

4. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน

ศตวรรษท่ี 21 

......... ......... 

รวม ......... ........ 

 

 เกณฑการแปลความหมายความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตรท่ีดําเนินการใหกับนักศึกษาตาม

กิจกรรมการรับนักศึกษาและการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา กําหนดเปนชวงคะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 

103) ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

 ระดับความพึงพอใจ นอย   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 

ระดับความพึงพอใจ มาก   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 
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การจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกการจัดการขอรองเรียน ดังนี้ 

 1. หลักสูตรกําหนดชองทางการรับเรื่องรองเรียนจากนักศึกษาท่ีหลากหลาย เพ่ือใหนักศึกษาสามารถ

เขาถึงชองทางตาง ๆ ไดสะดวก โดยมอบหมายใหอาจารยท่ีปรึกษาแจงใหนักศึกษาทราบ ชองทางในการรับขอ

รองเรียนของนักศึกษามี 5 ชองทาง คือ 

  1.1 โทรศัพทสวนตัวของอาจารยท่ีปรึกษา 

  1.2 Application Line กลุมหรือสวนตัว ของอาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยผูสอน 

  1.3 Application Messenger กลุมหรือสวนตัว ของอาจารยท่ีปรึกษษและอาจารยผูสอน 

  1.4 เขามาพบดวยตนเอง 

  1.5 ผานทางเจาหนาท่ีของคณะ 

 2. หลักสูตรกําหนดระดับผลกระทบและวิธีการจัดการขอรองเรียน ไวดังนี้ 

ระดับผลกระทบ วิธีการจัดการขอรองเรียน 

ขอรองเรียนท่ีมีผลกระทบไมรุนแรง 

(บน/เสนอแนะ/เลาใหฟง/แจงใหทราบ/แนะนํา) 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพ่ิมเติม 

2. แจงใหประธานหลักสูตรทราบ 

3. อาจารยท่ีปรึกษาหาแนวทางแกไข/ปองกัน/ปรับปรุง 

ขอรองเรียนท่ีมีผลกระทบไมรุนแรงแตมีความเสี่ยง

สูงท่ีจะเกิดความรุนแรง 

(ตําหนิ/ตอวา/รองทุกข/ระบุตัวตน/พฤติกรรม) 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพ่ิมเติม 

2. แจงใหประธานหลักสูตรทราบ 

3. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือหาแนวทางแกไข/

ปองกัน/ปรับปรุง 

4. แจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน 

ขอรองเรียนท่ีมีผลกระทบท่ีรุนแรง 

(ดาทอ/ขูจะฟอง/ฟองรอง/ทํารายรางกาย/การขมขู

ออกสื่อ/มีประเด็นทางกฎหมาย 

ตองจัดการแกไข/ลดผลกระทบทันที 

1. ติดตอประสานงาน/หาขอมูลเพ่ิมเติม 

2. ติดตอกลับผูรองเรียนภายใน 24 ชม. 

3. รายงานประธานหลักสูตร/ผูบริหารคณะ ประชุมเพ่ือ

พิจารณาจัดประชุมทบทวนขอรองเรียนและหาแนว

ทางแกไข/ปองกัน/ปรับปรุง 

4. แจงผลการดําเนินการกลับไปยังผูรองเรียน 

5. ดูแล/ติดตามประเมินผูรองเรียนอยางตอเนื่อง 
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 3. หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา ในปการศึกษา 

2563 พบวา มีนักศึกษาเคยรองเรียน จํานวน 2 คน และยังไมไดรับการแกไขขอรองเรียน แตนักศึกษาไมไดระบุขอ

รองเรียน และผลการประเมินมีคาเฉลี่ยเทากับ ........... อยูในระดับ......... ซ่ึงประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

คือ นักศึกษาทราบข้ันตอนในการรองเรียน มีคาเฉลี่ยเทากับ ....... อยูในระดับ........ 

 

รายการหลักฐาน 

3.3.1.1 อัตราการคงอยูของนักศึกษา ปการศึกษา ........... - .............  

3.3.1.2 อัตราการสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา ........... - ............. 

3.3.1.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอหลักสูตร ปการศึกษา ........... - ............. 

 

ผลการประเมินตามเกณฑของตัวบงช้ี 3.3 

การดําเนินงานตามเกณฑของตัวบงชี้ 3.3 ไดแสดงผลการดําเนินงานในประเด็น การคงอยู การสําเร็จ

การศึกษาและความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา มีการรายงานผลการดําเนินงานครบ   

ทุกเรื่องและมีแนวโนมผลการดําเนินงานท่ีดีข้ึนในบางเรื่อง 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 3.00 3.00   

 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

องคประกอบท่ี 4  อาจารย 

 

อาจารยเปนปจจัยปอนท่ีสําคัญของการผลิตบัณฑิต ผูเก่ียวของตองมีการออกแบบระบบประกันการ

บริหารและพัฒนาอาจารย เพ่ือใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา 

วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร และมีการสงเสริมใหอาจารยมีความรักในองคกรและการปฏิบัติงานตาม

วิชาชีพ ผูบริหารตองมีการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว และกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล 

และการพัฒนาคุณภาพอาจารย การวางระบบประกันคุณภาพอาจารย เปนการดําเนินงานเพ่ือใหไดอาจารยท่ีมี

คุณสมบัติ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาและมีพัฒนาการเพ่ิมยิ่งข้ึนดวยการวางแผนและการลงทุนงบประมาณและทรัพยากร

เพ่ือใหอัตรากําลังอาจารยมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาในหลักสูตร มีจํานวนอาจารยท่ีมีความรู 
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ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาของหลักสูตรและมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิตบัณฑิตอันสะทอนจากวุฒิ

การศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

องคประกอบดานอาจารย เริ่มดําเนินการตั้งแตการบริหารและพัฒนาอาจารย คุณภาพอาจารยและผลท่ี

เกิดกับอาจารย จะพิจารณาไดจากตัวบงชี้ดังตอไปนี้ 

ตัวบงชี้ท่ี  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 

ตัวบงช้ีท่ี  4.2 คุณภาพอาจารย 

ตัวบงชี้ท่ี  4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดยทํา

ใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาท่ีเปดใหบริการ และมีประสบการณท่ีเหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยาง

ตอเนื่อง 

ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

-  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

-  รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

-  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

-  จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับ พันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตรนั้น ๆ 
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เกณฑการประเมิน 

   โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได  = 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีได

คะแนนเต็ม  

 

หมายเหตุ 

คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีท่ี มีการปรับวุฒิการ ศึกษาให มีหลักฐานการสํา เร็จการศึกษาภายใน 

รอบปการศึกษานั้น ท้ังนี้อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพ 

มีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสมกวาท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเ พ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรู ในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเนื่อง  

เพ่ือนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง

0-5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารยและ

ศาสตราจารย รวมกันท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ผลงานวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดสรางสรรคข้ึนเพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยูในรูป

ของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร 

หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตามเกณฑ

การขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมท้ังงานสรางสรรคตางๆ โดยมีวิธีการคิดดังนี้ 

 

เกณฑการประเมิน 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีกําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

 

1. คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได 

= 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาติ 

-   มีการยื่นจดอนุสิทธิบัตร 

0.40 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม 

วิชาการระดับนานาชาติ  

-  มีการยื่นจดสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก การประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ.  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการท่ีปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 2  

-  มีการจดแจงลิขสิทธิ์ 

0.80 -  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูลTCIกลุมท่ี 1 

1.00 -  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ระดับนานาชาติ

ท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวยหลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ. 2562   

-  ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-  ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

-  ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร  

-  ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

ไดแก       

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม    

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู    

      ผลงานวิชาการเพ่ือพัฒนานโยบายสาธารณะ    

      ผลงานวิชาการรับใชสังคม    

      กรณีศึกษา      
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

      ตําราหรือหนังสือหรืองานแปล     

      ซอฟตแวร    

      พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลักษณะเดียวกัน 

 

หมายเหตุ  

1. การสงบทความเพ่ือพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเม่ือไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซ่ึงสามารถอยูในรูปแบบ

เอกสาร หรือสื่อ อิเล็กทรอนิกสได  

2. ผลงานทางวิชาการท้ังหมดจะตองไดรับการเผยแพรตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ

พิจารณา แตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย พ.ศ. 2560 และ

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานสรางสรรคดานสุนทรียะ ศิลปะ หรือ ผลงานสรางสรรค ดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้  

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 ผลงานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online 

0.40 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 ผลงานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา    

3 คน โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

4.2.1 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 ในปการศึกษา .......... หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กอ รักธนบุรี 

 

การคิดคํานวณตามสูตร 

คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

1 
X 100 

5 

        เทากับรอยละ 20 

 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีไดคะแนนเต็ม  

 

20 
X 5 

20  

เทากับ 5 คะแนน 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา ...... หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก จํานวน 1 คน ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. กอ รักธนบุรี คิดเปนรอยละ 20 ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด ดังนั้น คะแนน

ท่ีไดเทากับ 5 คะแนน 

 

 

32 
 



4.2.2 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 ปการศึกษา ........ หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน ไดแก 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.กอ รักธนบุรี และผูชวยศาสตราจารย ขอ รักสมุทรปราการ 

 

การคิดคํานวณตามสูตร 

คํานวณคารอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

2 
X 100 

5 

เทากับรอยละ 40 

 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

X 5 รอยละของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

40 
X 5 

60 

เทากับ 3.33 คะแนน 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา ....... หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสุตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 2 คน 

ไดแก ไดแก ผูชวยศาสตราจารย ดร.กอ รักธนบุรี และผูชวยศาสตราจารย ขอ รักสมุทรปราการ คิดเปนรอยละ 40 

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด ดังนั้นคะแนนท่ีไดเทากับ 3.33 

 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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ช่ือ – นามสกุล ช่ือผลงานวิชาการ/งานสราสรรค ช่ือวารสาร คาน้ําหนัก 

1. ผูชวยศาสตราจารย 

ขอ รั กสมุทรปราการ 

แ ล ะ อ า จ า ร ย ค อ  รั ก

นนทบุรี 

ความตองการคุณลักษณะบัณฑิตหลักสูตร

การทองเ ท่ียวและการโรงแรมของผู ใช

บัณฑิต 

 ร ายง านสืบ เนื่ อ งจ ากการประชุ ม

วิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี...... “วิทยาการ

จัดการวิชาการ 2020 : การวิจัยและ

นวัตกรรมเ พ่ือการ พัฒนาทอง ถ่ินสู

ประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราช

ภัฏภาคกลาง วันท่ี ..... กุมภาพันธ .....  

0.20 

2. ผูชวยศาสตราจารย 

ขอ รั กสมุทรปราการ 

แ ล ะ อ า จ า ร ย ค อ  รั ก

นนทบุรี 

ผลของการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางานท่ีมีตอมาตรฐานผลการเรียนรูใน

รายวิชาการการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ทองเท่ียวและการโรงแรม 

 

 

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ ครั้งท่ี ..... มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน วันท่ี . . . . . 

ธันวาคม ...... 

0.20 

3 .  อ า จ า ร ย ช อ  รั ก

ปราการ 
Development of tourism activities 

and routes Watkanlaya sub-district 

Thonburi district Thonburi  

province 

World Conference Travel around 

the world, 24 - 26 October 2020, 

Frankfurt, Germany, pp 1 - 14.    

0.40 

4. ผศ.ดร.กอ รักธนบุรี  การจัดการชุมชนเข มแข็งตามแนวคิด 

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในเขตตําบล....... 

อําเภอ...... จังหวัด.......  

วารสารมหาวิทยาลัย  ราชภัฏ..... ปท่ี .... 

ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 

2563, หนา 56-65. 

0.60 

5. อาจารยจอ รักปทุม การ พัฒนาระบบสารสน เทศ เ พ่ือการ

ทองเท่ียวในเขตพ้ืนท่ีคลองหลวง จังหวัด

คลองหลวง 

วารสารศึกษาศาสตร.......ปท่ี 12 ฉบับท่ี 

2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หนา 14 

- 28. 

0.80 

6. ผศ.ดร.กอ รักธนบุรี แนวทางการสง เสริมการทองเ ท่ียวเชิ ง

วัฒนธรรม จังหวัดปราการ 

กอ รักธนบุรี . (2563).  แนวทางการ

สงเสริมการทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรม.

พิมพครั้งท่ี 1 กรุงเทพมหานคร : โรง

พิมพมหาวิทยาลัย............... 250หนา. 

1.00 

หมายเหตุ ผลงานอาจารยใหใชปปฏิทิน 

 

34 
 



การคิดคํานวณตามสูตร 

คํานวณรอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามสูตร 

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
X 100 

จํานวนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท้ังหมด 

 

3.20 
X 100 

5 

เทากับรอยละ 64 

 

แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

X 5 รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

64 
X 5 

20 

เทากับ 16 

 

สรุปผลการดําเนินงาน 

 ปการศึกษา .......... หลักสูตรมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีผลงานทางวิชาการ จํานวน 6 เรื่อง 

ประกอบดวย คาน้ําหนัก 0.2 จํานวน 2 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.4 จํานวน 1 เรื่อง คาน้ําหนัก 0.6 จํานวน 1 เรื่อง คา

น้ําหนัก 0.8 จํานวน 1 เรื่อง คาน้ําหนัก 1.0 จํานวน 1 เรื่อง รวมคาน้ําหนักท้ังสิ้น 3.20 คิดเปนรอยละ 64 ดังนั้น

คะแนนท่ีไดเทากับ 5 คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

4.2.1.1 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี...... “วิทยาการจัดการวิชาการ 2020 : 

การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินสูประเทศไทย 4.0” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง วันท่ี ..... 

กุมภาพันธ ..... 

 4.2.1.2 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี ..... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ทองถ่ิน วันท่ี ..... ธันวาคม ...... 
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 4.2.1.3 World Conference Travel around the world, 24 - 26 October 2020, Frankfurt, 

Germany, pp 1 - 14.    

 4.2.1.4 วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ... ปท่ี .... ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม 2563 - ธันวาคม 2563, หนา 56-65. 

4.2.1.5 วารสารศึกษาศาสตร..... ปท่ี 12 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หนา 14 - 28. 

4.2.1.6 กอ รักธนบุรี.(2563). แนวทางการสงเสริมการทองเท่ียงเชิงวัฒนธรรม.พิมพครั้งท่ี 1 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหาวิทยาลัย............... 250หนา. 

 

ผลการประเมินตามเกณฑของตัวบงช้ี 4.2 

คุณวุฒิปริญญาเอก + ดํารงตําแหนงทางวิชาการ + ผลงานทางวิชาการ 
= ผลรวม 

3 

 

5.00 + 3.33 + 5.00 
= 4.44 

3 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 4.44 4.44   

 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

องคประกอบท่ี 6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

ในการดําเนินการบริหารหลักสูตร จะตองมีปจจัยท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู    

ซ่ึงประกอบดวย ความพรอมทางกายภาพ ความพรอมดานอุปกรณ ความพรอมดานเทคโนโลยี ความพรอมดาน

การใหบริการ เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ หองทําวิจัย อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด การบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร Wifi และอ่ืนๆ รวมท้ังการบํารุงรักษาท่ีสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถ

เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามมาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณารวมกับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

องคประกอบดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จะพิจารณาไดจาก 

ตัวบงชี้ 6.1   สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงช้ีท่ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนรู  เชน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพ่ือการสืบคน แหลงเรียนรู                 

สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัยโดยพิจารณา

การดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

อยางนอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

-  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่ง

สนับสนนุการเรียนรู 

-  จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

ในการประเมินเพ่ือใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดท่ีสะทอนการจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผูเรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

 

เกณฑการประเมิน 
0 1 2 3 4 5 

 ไมมีระบบ 

 ไมมีกลไก 

 ไมมีแนวคิดใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

 ไมมีขอมูล

หลักฐาน 

 มีระบบ      มี

กลไก 

 ไมมีการนํา

ระบบ กลไก

ไปสูการปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบ 

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมิน

กระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

มีระบบ มกีลไก 

 มีการนําระบบ กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีระบบ มีกลไก 

 มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

 มีการประเมินกระบวนการ 

 มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

 มีผลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

 มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตุผลอธิบายการ

เปนแนวปฏบิัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ตัวบงช้ีท่ี 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

เปาหมายการดําเนินงาน 

1. นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติเพ่ิมมากข้ึน 

2. ความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูไมนอยกวา 

3.51 

 

ตัวบงช้ี 6.1.1  ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

เพ่ือใหมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

ระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรมีระบบและกลไกสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

 1. หลักสูตรประชุมอาจารยผูสอน เพ่ือสํารวจความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพ่ิมเติม ความเพียงพอ 

และดําเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ดังนี้ 

  1.1 หากเปนวัสดุ จะดําเนินการจัดซ้ือจัดจางตามรายวิชาปฏิบัติ ผานงบประมาณของคณะ 

  1.2 หากเปนครุภัณฑ จะดําเนินการมอบหมายตัวแทนของอาจารยผูสอน อาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรดําเนินการจัดทําคําขอครุภัณฑในปถัดไป ผานไปท่ีคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

  1.3 หากหลักสูตรพบวา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูใด ๆ ขัดของไมสามารถใชการไดทางหลักสูตรจะ

ทําการแจงตัวแทนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประสานใหผูเก่ียวของทราบเพ่ือดําเนินการแกไขตอไป 

 2. หลักสูตรสํารวจความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีจําเปนจากอาจารยผูสอนและนักศึกษา เพ่ือ

จัดทําฐานขอมูล เชน หองปฏิบัติการ ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณ ตํารา/หนังสือ/ แหลงเรียนรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมตอการจัดการศึกษาของหลักสูตร กอนเปดภาคเรียนท่ี 1 

 3. หลักสูตรจัดทํารายงานและแจงผลการสํารวจไปยังคณะและมหาวิทยาลัยตอไป 

 4. หลักสูตร มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนท่ีจําเปนจากการสํารวจ พ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารย

ผูสอนไดพบปะ สังสรรค สนทนาหรือทํางานรวมกัน มีการดูแล รักษาสภาพแวดลอม และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู 

 5. ประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา 

 6. หลักสูตรประชุมพิจารณาผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของปญหาหรือขอเสนอแนะ พิจารณาวิธีการ

ดําเนินการและมอบหมายผูรับผิดชอบ 

 7. หลักสูตรจัดประชุมประเมินกระบวนการและนําผลมาปรับปรุงกระบวนการ 
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การดําเนินงานตามระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรไดนําระบบและกลไกดังกลาว มาดําเนินการโดยไดจัดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

ครั้งท่ี ......../...... เม่ือวันท่ี ...... มิถุนายน ...... ผานระบบออนไลน เพ่ือกําหนดสํารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ี

จําเปนสําหรับการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค พบวา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตรตั้งแต  

ปการศึกษา ........ – .......  มีจํานวนไมเพียงพอสําหรับจัดการเรียนการสอน รวมท้ังหลักสูตรยังใชสถาน

ประกอบการเปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา ดังนั้นปการศึกษา ........ ยังไมมีการเสนอขอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

จากมหาวิทยาลัย และขอปรับปรุงหองปฏิบัติครัวและหองปฏิบัติสปาใหมีความสมบูรณและเหมาะกับการเปน

แหลงเรียนรูได  

  

ตัวบงช้ี 6.1.2  จํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรจัดทํารายละเอียดของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละปการศึกษาพรอมท้ังการเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ของวัสดุอุปกรณท่ีไดมาแตละปการศึกษาสงผลตอคุณภาพการเรียนการสอน (ตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา .......) 

 

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

1. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานประกอบอาหาร 

   1.1 ชุดฝกปฏิบัติการอาหารไทย (ปการศึกษา ...... – 

........) 

   1.2 ชุดปฏิบัติการขนมอบ (ปการศึกษา ..............) 

   1.3 ชดุปฏิบัติการครัว (ปการศึกษา ............) 

  ใชสําหรับการฝกปฏิบัติในรายวิชาการจัดการครัว 

การจัดการอาหารไทย และการจัดการอาหาร

นานาชาติ ทําใหนักศึกษามีทักษะในการประกอบ

อาหารไทยและอาหารนานาชาติ และเขารวมการ

แขงขันในเวทีตาง ๆ ซ่ึงในปการศึกษา . .. .. .. .. . 

นักศึกษาไดรับรางวัลการแขงขันประกอบอาหาร 

จํานวน 2 รางวัล 

 

2. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานสปา 

   2.1 ชุดฝกปฏิบัติการสปา (ปการศึกษา ....... – ........) 

   2.2 ชดุปฏิบัติการสปา (ปการศึกษา ........) 

  ใชสําหรับการฝกปฏิบัติในรายวิชาการจัดการธุรกิจ

สุขภาพและสปา เพ่ือเปนทักษะพ้ืนฐานใหนักศึกษา

สามารถนําความรูไปใชในสถานประกอบการท่ีฝก

ปฏิบัติ  รวมถึงการพัฒนานักศึกษาให ไดรับใบ

ประกอบวิชาชีพดานสปา 

3. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการนําเท่ียว 

   3.1 ชุดปฏิบัติการงานมัคคุเทศก (ปการศึกษา .........)  

   3.2 วิทยุสื่อสาร (ปการศึกษา ...........) 

   3.3 ชุดปฏิบัติการบริษัทนําเท่ียว (ปการศึกษา .......) 

  ใชสําหรับการฝกปฏิบัติรายวิชาการจัดการธุรกิจ

นําเท่ียว การจัดการธุรกิจตัวแทนการทองเท่ียว การ

วางแผนการจัดรายการนําเท่ียว หลักการมัคคุเทศก 

เพ่ือเสริมสรางทักษะดานการนําเท่ียว การบริการ 
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และบทบาทหนาท่ีของมัคคุเทศก นักศึกษาได

ปฏิบัติการจําลองการนําเท่ียว และการจําลองบริษัท

นําเท่ียว 

4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูดานการบริการอาหารและ

เครื่องดื่ม 

   4.1 ชุดอุปกรณการผสมเครื่องดื่มสําหรับมืออาชีพ       

(ปการศึกษา .........) 

   4.2 ชุดปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม (ปการศึกษา 

..........)  

  ใชสําหรับการฝกปฏิบัติในรายวิชาการบริการ

อาหารและเครื่องดื่ม การบริการจัดเลี้ยงรวมถึงการ

จัดอาหารวางในกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน และ

การฝกซอมการเขารวมแขงขันผสมเครื่องดื่ม เพ่ือ

พัฒนาทักษะในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

ใหแกนักศึกษา และปการศึกษา ......... นักศึกษา

ไดรับรางวัลในการแขงขันผสมเครื่องดื่มประกอบ

ลีลา จํานวน 1 รางวัล 

 

นอกจากนี้แลว อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการกําหนดแบบกอสรางและ

กรรมการตรวจรับการปรับปรุงหองปฏิบัติการครัว และหองปฏิบัติการสปา ในปงบประมาณ 2564 ซ่ึงดําเนินการ

แลวเสร็จวันท่ี 29 มิถุนายน 2564 และคาดวาสามารถใชเปนหองปฏิบัติการไดในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 

หลักสูตรจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ หรือวัตถุดิบท่ีใชประกอบการเรียนการสอน

สําหรับอาจารยผูสอนในรายวิชาท่ีมีการปฏิบัติ คนละ 3,000 บาทตอปการศึกษา และหลักสูตรกําหนดใหบริเวณ

อาคารเอ ซ่ึงอาคารฝกปฏิบัติของหลักสูตรและหองพักของอาจารย เปนท่ีพบปะ นัดหมายของนักศึกษาได และ

แจงใหนักศึกษาทราบ 

 

ตัวบงช้ี 6.1.3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู 

 

หลักสูตรดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจากอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และนักศึกษา ซ่ึงมีผลการประเมิน ดังนี้ 

 1. การประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผล

การประเมิน ดังนี้ 

ความคิดเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คาเฉล่ีย ระดับความพึง

พอใจ 

1. หองเรียน หองปฏิบัติการ มีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน ....... ....... 

2. ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณแหลงเรียนรู หองวารสารวิชาการ

เหมาะสมตอการจัดการศึกษาและทันสมัย 

....... ....... 
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3. เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร และอินเตอรเน็ต เหมาะสมตอการจัด

การศึกษา 

........ ........ 

4. ตํารา/หนังสือเหมาะสมตอการจัดการศึกษา ........ ........ 

5. การดูแลลักษณะสภาพแวดลอมและทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู ........ ........ 

6. เทคโนโลยีท่ีใชในการจัดการเรียนการสอน มีความเหมาะสมกับยุคสมัย ........ ........ 

7. การจัดพ้ืนท่ี/สถานท่ีสําหรับนักศึกษาและอาจารยไดพบปะ สังสรรค สนทนา หรือ

ทํางานรวมกัน 

........ ........ 

8. บริการคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและการ

ใชงาน 

........ ......... 

รวม ....... .......... 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา ความพึง

พอใจในภาพรวมอยูระดับ....... มีคาเฉลี่ยเทากับ ..... ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ อาคารเรียน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการมีความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน เชน อุปกรณแหลงเรียนรู 

ฐานขอมูลเหมาะสมตอการจัดการศึกษา อยูในระดับ....... มีคาเฉลี่ยเทากับ ....... เปนตน ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจ

นอยท่ีสุด คือ บริการคอมพิวเตอรหรืออินเตอรเน็ตความเร็วสูงท่ีเหมาะสมกับการเรียนรูและการใชงาน อยูใน

ระดับ....... มีคาเฉลี่ยเทากับ .......... 

 

 2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีผลการประเมิน ดังนี้ 

ความคิดเห็นของนักศึกษา คาเฉล่ีย ระดับความพึง

พอใจ 

1. ความเพียงพอของวัสดุและอุปกรณการเรยีนการสอน ....... ....... 

2. ประสิทธิภาพของวัสดุและอุปกรณการเรยีนการสอน ....... ....... 

3. เอกสารประกอบการเรียนการสอน ....... ...... 

4. สภาพแวดลอมในหองเรียนและภายนอกหองเรียนท่ีเอ้ือตอการสรางบรรยากาศ

การเรียนรู 

....... ...... 

5. ขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวนผูเรียน ...... ...... 

6. ความสะดวกในการใชหองปฏิบัติการ ....... ...... 

7. ความเพียงพอของเครื่องคอมพิวเตอรท่ีใหบริการในศูนยคอมพิวเตอรของคณะ ....... ...... 

8. ความสะดวกในการใชระบบสืบคนทางอินเตอรเน็ตแบบไรสาย ....... ....... 

9. หนังสือ/ตําราท่ีใชในการประกอบการเรยีนการสอน ........ ....... 

10. มีหองคนควาอิสระ/หองปฏิบัติการอินเตอรเน็ต ........ ........ 

รวม ........ ......... 
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เกณฑการแปลความหมายความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู กําหนดเปนชวง

คะแนน (บุญชม ศรีสะอาด. 2556 : 103) ดังนี้ 

 ระดับความพึงพอใจ นอยท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 

 ระดับความพึงพอใจ นอย   คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 

ระดับความพึงพอใจ มาก   คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 

ระดับความพึงพอใจ มากท่ีสุด  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 

 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู พบวา ความพึงพอใจในภาพรวมอยู

ในระดับ....... มีคาเฉลี่ยเทากับ ....... ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ สื่อ/เอกสารประกอบการเรียนการ

สอนมีความชัดเจนและเขาใจงาย อยูในระดับ........ มีคาเฉลี่ยเทากับ........ ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ 

ความสะดวกในการเขาใชบริการศูนยคอมพิวเตอรของคณะ อยูในระดับ...... มีคาเฉลี่ยเทากับ....... 

 ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย พบวา จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาท่ีไดรับการ

พัฒนาทักษะการปฏิบัติจากสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีไดในแตละปการศึกษา พบวา นักศึกษามีทักษะในการปฏิบัติ

เพ่ิมมากข้ึน และจากการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดหลักสูตรและนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู มีผลการประเมิน ....... และ ....... ตามลําดับ ซ่ึงมีคาสูงกวา 3.51 และเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด 

 ผลการเปรียบเทียบการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

และของนักศึกษา ดังนี้ 

  1. ปการศึกษา ....... ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ  ...... และ ....... ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับ........ 

 2. ปการศึกษา ........ ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ ...... และ ....... ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับ....... 

 3. ปการศึกษา .......... ผลการประเมินความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา มีคาเฉลี่ยเทากับ ....... และ ....... ตามลําดับ ซ่ึงอยูในระดับ........ 

 

การประเมินระบบและกลไกส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตรไดประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี ....../....... เม่ือวันท่ี ..... มีนาคม ....... เพ่ือทบทวน

กระบวนการดังกลาวสามารถสรุปไดวา สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีหลักสูตรไดดําเนินการตามระบบสวนใหญเปน

ลักษณะครุภัณฑและสิ่งกอสราง โดยไดรับการจัดสรรตั้งแตปการศึกษา ..... – ...... แตระบบการสํารวจและจัดสรร

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเปนตํารา เอกสารท่ีใชในการสืบคนเพ่ิมเติม ทางหลักสูตรมีระบบท่ียังไมชัดเจน ดังนั้นจึง

ควรพัฒนาระบบการสํารวจและจัดหาหนังสือ ตํารา เพ่ือใหนักศึกษาสามารถสืบคนเอกสารท่ีนอกเหนือจากการ
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สอน และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนสามารถใชหนังสือและตําราเพ่ือพัฒนาตนเอง รวมท้ัง

การขอตําแหนงทางวิชาการ ในการพิจารณาความพึงพอใจท้ังของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและของนักศึกษา

ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจนอยท่ีสุดเปนเรื่องเดียวกัน คือ การบริการคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ตความเร็วสูงของ

คณะ ดังนั้นหลักสูตรควรสะทอนผลการประเมินไปยังคณะเพ่ือดําเนินการปรบัปรุง 

 

การปรับปรุงระบบและกลไกลส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 จากการประเมินระบบและกลไกดังกลาว หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุงระบบการสํารวจและจัดหา

หนังสือ ตํารา ซ่ึงเก่ียวของกับการทองเท่ียว การโรงแรม และธุรกิจการบิน ดังนี้ 

 1. หลักสูตรดําเนินการสํารวจความตองการของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนในสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรูประเภทหนังสือ ตํารา ท้ังในและตางประเทศ ในรูปแบบ Online และ Offline รวมถึง

ฐานขอมูลวารสาร และงานวิจัย ท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียว การโรงแรม และธุรกิจการบิน 

 2. หลักสูตรรวบรวมและนําเสนอขอมูลความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูประเภทหนังสือ ตํารา ใหกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาจัดหาตามความตองการ 

 3. หลักสูตรติดตามผลการพิจารณาของมหาวิทยาลัย และแจงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารยผูสอนทราบ เพ่ือสามารถใชทรัพยากรตามความตองการอยางคุมคา 

 การพิจารณาความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและของนักศึกษา 

หลักสูตรไดดําเนินการปรับปรุง ดังนี้ 

 1. หลักสูตรแจงผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีผลประเมินนอย (เรื่องการบริการคอมพิวเตอรและ

อินเทอรเน็ตความเร็วสูง) ใหผูรับผิดชอบในระดับคณะทราบ 

 2. หลักสูตรดําเนินการติดตาม ผลการปรับปรุงจากคณะ/มหาวิทยาลัย 

 3. หลักสูตรแจงขอมูลผลการปรับปรุงใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษาทราบ 

 

รายการหลักฐาน 

6.1.1.1 รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี ....../...... 

6.1.1.2 รายงานการประชุมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ครั้งท่ี ....../...... 

6.1.1.3 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู    ปการศึกษา ...........-................. 

6.1.1.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ปการศึกษา 

...........-................. 
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ผลการประเมินตามเกณฑของตัวบงช้ี 6.1 

การดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ 6.1ไดแสดงผลการดําเนินงานในประเด็นระบบการดําเนินงานของภาควิชา/

คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพ่ือใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  จํานวนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  และกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความ

พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู มีระบบและกลไก มีการนําระบบและกลไกไปสู

ดําเนินงาน มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.00 3.00 3.00   
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แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง : ระดับคณะ 

----------------------- 

 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค

ปจจุบัน ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการ

สงเสริมสมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในมหาวิทยาลัยทําการศึกษาวิจัยเพ่ือแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง เพ่ือ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

x 5 รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ............................ มีจํานวนอาจารยประจําคณะ ท้ังหมด 116 คน มีอาจารยท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ จํานวน 37 คน เพ่ิมข้ึนจากปท่ีผานมา คิดเปนรอยละ 31.62 โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

ตารางแสดงอาจารยประจําคณะจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ 

รายการ จํานวน (คน) 

1. อาจารยประจําคณะท้ังหมด 116 

 1.1 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีปฏิบัติงานจริง 114 

 1.2 จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีลาศึกษาตอ 2 

2. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงอาจารย 80 

3. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 31 

4. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 5 

5. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย 1 

6. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ (3+4+5) 37 

7. รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 31.62 

  

รายช่ืออาจารยประจําคณะท่ีดํารงตาํแหนงทางวิชาการ มีดังนี้  

1. รายชื่ออาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  

    1.1   

    1.2  

2. รายชื่ออาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย  

    2.1  

    2.2  

3. จํานวนอาจารยประจําคณะท้ังหมดท่ีดํารงตําแหนงศาสตราจารย  

    3.1  

    3.2   
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รอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ   = 
37 

× 100 
116 

    

 = รอยละ 31.90   

   

คิดเปนคะแนน = 
31.90 

× 5 
60 

 = 2.64   คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

1.3.1.1 ขอมูลจํานวนบุคลากรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ คณะ.............................. 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

รอยละ 30 รอยละ 31.62 2.64 คะแนน   
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ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจ ท่ีสํา คัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษาคือการผลิตบัณฑิตหรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค

ปจจุบัน ใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับ

การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน ตลอดจนการ

สงเสริมสมรรถนะ และทักษะดานภาษาอังกฤษ ดานดิจิทัล และการมีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงชี้ท่ี 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 

ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี     ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

ผลลัพธท่ีพึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษาชาติท่ีกําหนดใหนักศึกษาเปนผูรวมสรางนวัตกรรม หลักสูตร

จึงควรผลักดันใหนักศึกษามีสวนรวมในการสรางสรรคผลงานนวัตกรรมโครงงานหรืองานวิจัยหรือบูรณาการศาสตร

ตาง ๆ ท่ีเปนงานพัฒนาท่ีสามารถแกไขปญหาใหชุมชนหรือทองถ่ิน 

  

เกณฑการประเมิน  

โดยการแปลงคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางวัตกรรม ท่ีกําหนดใหคะแนนเต็ม 5 

เทากับรอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

 
จํานวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 100 
จํานวนหลักสูตรท้ังหมดในคณะ 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

x 5 รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ:  

1. นวัตกรรมท่ีชุมชนยอมรับโดยมีหลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

2. ความหมายของการมีสวนรวม หมายถึง นักศึกษามีการวางแผน การดําเนินงาน และการประเมินผล 

3. นวัตกรรมดังกลาวอาจเกิดข้ึนในชุมชน เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 
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ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

คณะ....................... มีจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 17 หลักสูตร  โดยเปนหลักสูตรในระดับปริญญาตรีจํานวน 

16 หลักสูตร โดยในปการศึกษา................ คณะ................ มีนโยบายผลักดันใหอาจารย บุคลากร และนักศึกษาใน

แตละหลักสูตรมีสวนรวมในการชวยเหลือแกไขปญหาใหชุมชนทองถ่ินในความรับผิดชอบของคณะ.........บูรณาการ

การเรียนการสอนเขากับศาสตรตาง ๆ และสามารถนําผลงานไปใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนและชุมชน ดังนี้ 

    1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

 2.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 3.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 

 4.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลปและศิลปการแสดง 

 5.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล           

 6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุนธุรกิจ 

 7.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน      

 8.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    

 9.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  

 10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)  

 11. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตรและประวัติศาสตรเชิงทองเท่ียว  

 12. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

 13. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศึกษาและสารสนเทศศาสตร 

 14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  

 15. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

 16. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร           

 หลักสูตรท่ีเปดสอนในระดับปริญญาโทจํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร   
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ตารางแสดงหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม* 

 

ลําดับ ชื่อนวัตกรรม  ชื่อหลักสูตร ประเภทของนวัตกรรม ลักษณะการมีสวนรวมของนักศึกษา** หนวยงาน 

ท่ีนําไปใชประโยชน 

รายการหลักฐาน 

1. การพัฒนาและออกแบบบรรจุ

ภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือ

ท้ิงจากกระบวนการทํานาบาน

....ตําบล....จังหวัด...... 

หลักสูตร.......... นวัตกรรมกระบวนการ 

(Process Innovation) 

1.นักศึกษาเขามามีสวนรวมเก็บขอมูล 

2.นักศึกษาเขามามีสวนรวมพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑ 

3.............................. 

 

สํา นักงานเกษตรอํา เภอ

........... 

- ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและ

ออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคา

วัสดุเหลือท้ิงบาน... . .  ตําบล... . . 

อําเภอ..... จังหวัด.....   

- หลักฐานการใชประโยชนจาก

สํานักงานเกษตรอําเภอ……………. 

 

 

      

 

*นวัตกรรม หมายถึง ผลิตภัณฑ สิ่งประดิษฐ บริการ กรรมวิธีท่ีเก่ียวกับการผลิต การจัดโครงสรางองคกร ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ 

การตลาดหรือในการอ่ืนใด ท้ังนี้ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดีข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสําคัญ และนําไปใชประโยชนไดในวงกวาง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 

นวัตกรรม แบงออกเปน 3 ประเภท 

1. นวัตกรรมกระบวนการ (Process Innovation) คือ ข้ันตอนหรือรูปแบบการดําเนินงานไมเหมือนท่ีอ่ืน และไดผลลัพธเทาหรือดีกวาท่ีอ่ืน 

2. นวัตกรรมผลิตภัณฑ (Product Innovation) คือ ผลิตภัณฑแปลกใหม 

3. นวัตกรรมโครงสราง(Structure Innovation) คือ โครงสรางการบริหารงานไมเหมือนท่ีอ่ืน (process organization,  flat organization,  centralize 

นโยบายแต decentralize การปฏิบัติ เปนตน) 

 **การมีสวนรวมของนักศึกษา หมายถึง นักศึกษาเขารวมในข้ันตอนการวางแผน/การดําเนินงาน/การประเมินผล 
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         หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 

รายการ จํานวน (หลักสูตร) 

1. จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 17 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 16 

3. รอยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 94.12 

  

รอยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม = 
16 

× 100 
17 

    

 = รอยละ 94.12 

   

คิดเปนคะแนน = 
94.12 

× 5 
100 

 = 4.70   คะแนน 

 

รายการหลักฐาน 

1.8.1.1 ผลการวิจัยเรื่องการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือเพ่ิมมูลคาวัสดุเหลือท้ิงบาน..... ตําบล..... 

อําเภอ..... จังหวัด.....   

1.8.1.2 หลักฐานการใชประโยชนจาก…………….  

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

รอยละ 70 รอยละ 94.12 4.70 คะแนน   
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ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือท้ังภายในและ

ภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืนๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือใหชุมชน

นําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือพัฒนา

ผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ตัวบงชี้ท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง 

 ความสัมพันธกับชุมชน 

 

ตัวบงช้ีท่ี 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 การบริการวิชาการแกทองถ่ิน ชุมชน และสังคม เปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ซ่ึงพึงมี

ระบบและกลไกในการบริการวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการท่ีชัดเจน

เพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคม มีคณะกรรมการติดตามกํากับ 

สนับสนนุ การปฏิบตัิงานตามภารกิจดานบริการวิชาการแกสังคมของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับเปาหมาย เพ่ือ

พัฒนาความเขมแข็งของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

 

เกณฑมาตรฐาน  

 1 .  มีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายในการพัฒนาทอง ถ่ิน 

ท่ีสอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน   

ตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริ 

 2. จัดทําแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมตามจุดเนน จุดเดนของสถาบัน ตาม

ศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดําริและแผนการนําไปใชประโยชน ท่ีมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จใน

ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 
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 3. ดําเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคมท่ีกําหนดไวตามขอ 

2 โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อยางนอย 1 โครงการ 

 4. ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน 

หรือสังคมตามขอ 2 และนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณา 

 5. นําผลการประเมินตามขอ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปตอไป 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 1   มี ส ว น ร ว ม กั บ

มหาวิทยาลัยและชุมชนใน

การกําหนดพื้นที่เปาหมาย

ในการพัฒนาทอง ถ่ินที่

สอดคลองกับบริบท ปญหา

และความตองการของ

ทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม

ตามจุดเนน จุดเดนของ

ส ถ า บั น  ต า ม ศ า ส ต ร

พระราชา หรือตามแนว

พระราชดําริ 

  คณะ........ไดรวมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ........ ดําเนินงานดาน

บ ริการวิ ช าการแก สั งคมและ ขับ เคลื่ อน

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลยัราชภัฏเพื่อการพัฒนา

ทองถ่ิน ระยะเวลา 20 ป (พ.ศ.2560-2579) 

ซึ่งมีการกําหนดพื้นที่เปาหมายตามนโยบาย

ของมหาวิ ทยาลั ย  และวิ เ ค ร าะห ค ว า ม

สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการ

ของทองถ่ิน ชุมชนหรือสังคม ตามจุดเนน 

จุดเดนของมหาวิทยาลัย ตามศาสตรพระราชา 

และตามแนวพระราชดําริ ซึ่งมีเปาหมายในการ

พัฒ น าด า น เ ศรษฐ กิ จ  ด า น สั ง คม  ด า น

สิ่งแวดลอม และดานการศึกษา  

  มีการประชุมหารือกับตัวแทนหนวยงานของ

อําเภอ...... ไดแกนายอําเภอ....... ปลัดอําเภอ 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ ฯลฯ เมื่อวันที่ 

  3.1.1.1 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนา

ทองถ่ิน 

 3.1.1.2 สรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาของ

ชุมชน.......  

 3.1.1.3 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินงานการพัฒนา........ 

 3.1.1.4 สรุปประเด็นปญหาและ

ความตองการในการพัฒนาชุมชน

.......  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

..... สิงหาคม ..... ณ..... เพื่อวางแผนสํารวจ

ศักยภาพพื้นที่.......     จังหวัด..... และกําหนด

พื้นที่เปาหมาย ในอําเภอ...... ระบุพื้นที่..........  

   จากการประชุมรวมกันของคณะ.............. 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และภาคีเครือขาย

ภายนอก  จึงไดสรุปประเด็นปญหาและความ

ตองการในการพัฒนาของชุมชน..... อําเภอ.....  

ไดดังนี้ 

..................................................................................................... 

 

 2   จัดทําแผนบริการวิชาการ

เพื่ อการพัฒนาท อง ถ่ิน 

ชุ ม ชน  ห รื อสั ง คมต าม

จุดเนน จุดเดนของสถาบัน 

ตามศาสตรพระราชา หรือ

ตามแนวพระราชดําริและ

แผนการนําไปใชประโยชน 

ที่ มี ก า ร กํ าหนดตั วชี้ วั ด

ความสําเร็จในระดับแผน

แ ล ะ โ ค ร ง ก า ร บ ริ ก า ร

วิ ช า ก า ร  แ ล ะ เ ส น อ

คณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณา 

 

 

 

 

 

 

  คณะ........ ไดจัดทําแผนการบริการวิชาการ

แกสังคม ซึ่งสอดคลองตามจุดเนน จุดเดนของ

มหาวิทยาลัย ตามศาสตรพระราชา และตาม

แนวทางพระราชดําริ ในยุทธศาสตรที่.... การ

พัฒนาทองถ่ิน มีเปาหมายในการพัฒนาดาน

เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดาน

การศึกษา โดยนําผลจากการสํารวจปญหาและ

ความตองการของชุมชน ซึ่งแผนฯ ดังกลาวได

ผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา

คณะ ในคราวประชุมคร้ังที่..../.... เมื่อวันที่......

เดือน.....พ.ศ..... 

  แผนการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ .... กําหนดตัวชี้วัด จํานวน .....

ตัวชี้วัด  ดังรายละเอียดที่ปรากฎในแผนบริการ

วิชาการแกสังคม  

  โครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ.. . . .  มี โครงการ จํ านวน . . . . . .

โครงการ  ดังรายละเอียดที่ปรากฎในแผนการ

บริการวิชาการแกสังคม  

  รวมไปถึงแผนการใชประโยชน ประจําป

 3 . 1 . 2 . 1  ร า ย ง าน กา รป ร ะชุ ม

คณะกรรมการประจําคณะ คร้ังที่ 

../.... วันที่ .. เดือน...... พ.ศ......... 

 3.1.2.2 แผนการบริการวิชาการแก

สังคม ประจําปงบประมาณ....... 

 3.1.2.3 โครงการบริการวิชาการแก

สังคม ประจําปงบประมาณ...... 

 3.1 .2 .4 แผนการใชประโยชน 

ประจําปงบประมาณ............ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

งบประมาณ...... มีการใชประโยชน จํานวน.....

คร้ัง  ดังรายละเอียดที่ปรากฎในแผนการใช

ประโยชน   

 3 ดํ า เ นินการตามแผนการ

บริการทางวิชาการเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือ

สังคมท่ีกําหนดไวตามขอ 2 

โดยร วมมือ กับหนวยงาน

ภายในหรือภายนอกสถาบัน 

อยางนอย 1 โครงการ 

  คณะไดดําเนินงานโครงการตามแผนการ
บริการวิชาการแกสั งคม โดยร วมมือ กับ
หนวยงานภายใน ไดแกสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ไดแก 
สํานักงานเกษตรอําเภอ ฯลฯ 

  โดยมี รายละเอียดของโครงการบ ริการ
วิชาการแกสังคม ตามแผนการบริการวิชาการ
แ ก สั ง ค ม  ป ร ะ จํ า ป ง บ ป ร ะ ม า ณ . . . . . . .            
ดังรายละเอียดที่ปรากฎในแผนการบริการ
วิชาการแกสังคม 

  แ ล ะ แ ผ น ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ...... ดังรายละเอียดที่ปรากฎใน

แผนการใชประโยชน 

 3 . 1 . 3 . 1  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน คร้ังที่ 2/2563 

 3.1.3.2 รายงานผลการจัดโครงการ

.......... ตามแผนการบริการวิชาการ

แกสังคม ประจําปงบประมาณ....... 

 3.1.3.3 รายงานผลการใชประโยชน 

ประจําปงบประมาณ............ 

 

 4 ประเมินความสําเร็จตาม

ตั ว บ ง ชี้ ข อ ง แ ผ น แ ล ะ

โครงการบริการวิชาการ

เพื่ อการพัฒนาท อง ถ่ิน 

ชุมชน หรือสังคมตามขอ 2 

แ ล ะ นํ า เ ส น อ

คณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณา 

  เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนการบริการ

วิชาการแกสังคมและโครงการบริการวิชาการ

แกสังคมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงสุด คณะ......ไดจัดทําโครงการกํากับ ติดตาม 

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการบริการ

วิชาการแกสังคม และโครงการบริการวิชาการ

แกสังคม เมื่อวันที่.......เดือน........ พ.ศ..... เพื่อ

รายงานผลสรุปการประเมินความสําเร็จตาม

ตัวชี้วัดของแผนการบริการวิชาการแกสังคม 

ประจําปงบประมาณ......  มีตัวชี้วัด จํานวน

.......ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ดําเนินการสําเร็จ จํานวน

....ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ดําเนินการไมสําเร็จ จํานวน

.......ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน

ผลสรุปการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัด

ของแผนฯ  

  และรายงานผลสรุปความสําเร็จตามตัวชี้วัด

  3 . 1 . 4 .1  ร าย ง านการประชุ ม

คณะกรรมการประจําคณะ................ 

คร้ังที่ ../.... วันที่ … เดือน..... พ.ศ

....... 

  3 . 1 . 4 . 2  รายง านผลส รุปกา ร

ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ

แผนการบริการวิชาการแกสังคม 

ประจําปงบประมาณ......  

  3.1.4.3   3.1.4.2 รายงานผลสรุป

ความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ

บริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ......  
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

ของโครงการบริการวิชาการแกสังคม ประจําป

งบประมาณ..... มีโครงการ จํานวน.....โครงการ 

โครงการที่ดําเนินการสําเร็จ จํานวน....โครงการ 

โครงการที่ดําเนินการไมสําเร็จ จํานวน ... .

โครงการ ดังรายละเอียดที่ปรากฎในรายงาน

ผลสรุปความสําเร็จตามตัวชี้วัดของโครงการ

บริการวิชาการแกสังคมฯ 

  และไดนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะ

เพื่อพิจารณา ในคราวประชุม คร้ังที่ ..../....  

เมื่อวันที่.......เดือน.........พ.ศ....... 

 5 นําผลการประเมินตามขอ 

4 ไปปรับปรุงแผนบริการ

วิชาการในปตอไป 

  จากผลการประเมินความสําเร็จของแผนการ

บริการวิชาการแกสังคม ประจําปงบประมาณ

. . . . .คณะ . . . . ได นํ า เอาข อ เสนอแนะของ

คณะกรรมการประจํ าคณะ และผลการ

ดําเนินงานของคณะนํามาปรับปรุงพัฒนาและ

ไดมีการนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน คร้ังที่ 

../..... วันที่ ..เดือน .... พ.ศ..... เพื่อพิจารณา  

  ซึ่งมีคณะกรรมการฯ ใหความเห็นวาการ

ให บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รข อ งค ณ ะค ว รมี ก า ร

ดํา เนินงาน . . . . . . . . . . . . . . . . . .ใหครอบคลุมกับ

กลุมเปาหมายเพิ่มมากยิ่งข้ึนและคณะไดมีการ

นําขอเสนอแนะไปปรับปรุงเพื่อการวางแผน

ดําเนินงานในปตอไป  

3 . 1 . 5 . 1  ร า ย ง า น ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการดําเนินงานยุทธศาสตร

การพัฒนาทองถ่ิน คร้ังที่ ../.... วันที่ 

...เดือน ....พ.ศ...... 

  3.1.5.2 (ราง) แผนการบริการ

วิ ช า ก า ร แ ก สั ง ค ม  ป ร ะ จํ า ป

งบประมาณ (ถัดไป) 

 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5 ขอ 5 ขอ 5 คะแนน   
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ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 4 ศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสําคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น

มหาวิทยาลัยควรมีระบบและกลไกลสงเสริมใหคณะจึงตองมีการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

และคุณภาพ โดยมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดําเนินงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

ซ่ึงนําไปสูการสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมท้ัง

ของไทยและตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความ

เปนไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ

 

ตัวบงชี้ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  

 ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย (อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

ชนิดของตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย

หรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

เกณฑมาตรฐาน : 

 จํานวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมท่ีทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาสและ

มูลคาเพ่ิม หรือนําไปใชประโยชนใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการจัดทํา

ฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกําหนดไวเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 

 

เกณฑการประเมิน 

 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม

ใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 

จํานวนองคความรู

2 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

3 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

4 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

5 เรื่อง 

จํานวนองคความรู 

6 เรื่อง 
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หมายเหตุ 

 ท้ังนี้ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมาจากการคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินนั้นอยาง

เปนระบบ 

- เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 

- งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

 

ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

 คณะ.................ไดจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งท่ี...... เม่ือวันท่ี................. เพ่ือวางแผนการ

ดําเนินงานตามพันธกิจดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยของคณะ ไดแก 1) การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

และภูมิปญญาทองถ่ิน และ 2) สงเสริมการเรียนรู สนับสนุนการเพ่ิมคุณคาจากทุนทางวัฒนธรรมและบูรณาการ

กับการเรียนการสอน โดยมีโครงการรองรับ 2 โครงการ 7 กิจกรรม ดังนี้ 

 

โครงการ กิจกรรม 

1. โครงการสืบสานพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย 1.1 กิจกรรมธรรมะตักบาตรยามเชา 

 1.2 กิจกรรมประเพณีวันสงกรานต 

 1.3 กิจกรรมสอบธรรมศึกษา 

2. โครงการสงเสริมการเรียนรูจากทุนทางวัฒนธรรม

และบูรณาการกับการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการนาฏศิลปไทย 

 2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตการศาสนาพิธีกร 

 2.3 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการงามอยางไทย 

 2.4 นิทรรศการทุนทางวัฒนธรรมยานฝงธนบุร ี

   

 โดยท่ีประชุมมีมติมอบใหอาจารยผูรับผิดชอบ จัดทําคูมือ/เอกสารดานศิลปวัฒนธรรมไทยสําหรับใช

ดําเนินกิจกรรม จํานวน 7 เรื่อง ใหจัดทําเปนรูปเลมเอกสารและรูปแบบไฟลดิจิตอลเพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลพรอม

กับเผยแพรผานทางระบบอินเตอรเน็ต เพ่ือใหผูสนใจสามารถนําไปใชประโยชนไดสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน โดยมี

องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 
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ที่ องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม 

ความสอดคลอง (เร่ือง) 

ความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย 

สรางโอกาส 

และมูลคาเพ่ิม 

นําไปใชประโยชนกบัผูเรียน 

ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน 

สังคม และประเทศชาต ิ

1 คูมือมารยาทงามอยางไทย    

2 คูมือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี    

3 คูมือการจัดงานพิธีทําบุญ    

4 คูมือการจัดโตะหมูบูชา    

5 คูมือการจัดงานสงกรานต    

6 บทความการอนุรักษทารําตนแบบของชุมชน    

7 เอกสารการแตงกาย 4 ภาค    

 

รายการหลักฐาน 

4.2.1.1 รายงานประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งท่ี ../.... วันท่ี ...เดือน .... พ.ศ...... 

4.2.1.2 แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย คณะ................... ประจําป.... 

4.2.1.3 คูมือมารยาทงามอยางไทย 

4.2.1.4 คูมือการปฏิบัติงานศาสนาพิธี 

4.2.1.5 คูมือการจัดงานพิธีทําบุญ 

4.2.1.6 คูมือการจัดโตะหมูบูชา 

4.2.1.7 คูมือการจัดงานสงกรานต 

4.2.1.8 บทความการอนุรักษทารําตนแบบของชุมชน 

4.2.1.9 เอกสารการแตงกาย 4 ภาค 

 

การประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4 เรื่อง 7 เรื่อง 5 คะแนน   
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แนวทางการเขียนรายการการประเมินตนเอง : ระดับมหาวิทยาลัย 

----------------------- 

 

ชนิดตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

องคประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

พันธกิจท่ีสําคัญท่ีสุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกําหนด การเรียนการสอนในยุค

ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นพันธกิจดังกลาวจึงเก่ียวของกับการ

บริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มต้ังแตการกําหนดปจจัยนําเขาท่ีไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 

ประกอบดวย การมีอาจารยท่ีมีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียน

การสอนท่ีอาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบงชี้ จํานวน 8 ตัวบงชี้ คือ 

        ตัวบงชี้ท่ี 1.1    ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ตัวบงชี้ท่ี 1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ตัวบงชี้ท่ี 1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษดานดิจิทัล 

ตัวบงชี้ท่ี 1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมในการสรางนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ชนิดของตัวบงช้ี ปจจัยนําเขา 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ และ

ความลุมลึกทางวิชาการ เพ่ือปฏิบัติพันธกิจสําคัญของมหาวิทยาลัยในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพ่ือติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนท่ีเหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง       

0 – 5 

 

เกณฑเฉพาะสถาบันกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

คารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

40 ข้ึนไป 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยมีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 
x 100 

จํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 รอยละของอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

หมายเหตุ : 

1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิท่ีไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณาคุณวุฒิ

ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีมีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปการศึกษา

นั้น ท้ังนี้ อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนท่ีเหมาะสม

กวา ท้ังนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ ใน

กรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําท่ีระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย (นับตาม สกอ.) 

 

ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา ........ มหาวิทยาลัย......... มีอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 66.50 คน โดยท่ีมี

อาจารยประจํา ท้ังหมดจํานวน 247 คน (ดังตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก) คิดเปนรอยละ 

26.92 เทียบเปนคะแนนเทากับ 3.37 

 

ตารางสรุปอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ท้ังหมด ปการศึกษา ........  

ดังตารางตอไปนี้ 

คณะ 
วุฒิการศึกษา อาจารยประจํา

ท้ังหมด 
คะแนนท่ีได 

ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

คณะ............... - 36 20 56 4.46 

คณะ............... 2* 52 14.50 68.50 2.65 

คณะ................ - 53 15 68 2.76 

คณะ................ - 37.50 17 54.50 3.90 

รวม 2* 178.50 66.50 247 3.37 

*หมายเหตุ คุณวุฒิปริญญาตรี เปนอาจารยชาวตางประเทศ 

               ขอมูลจากกองพัฒนาระบบบริหาร ณ วันท่ี 31 พฤษภาคม ........ 

 

ตารางสรุปสัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ท้ังหมด ปการศึกษา

....... ดังตารางตอไปนี้ 

 

วุฒิการศึกษา จํานวน (คน) รอยละ 

ปริญญาเอก 66.50 26.92 

ปริญญาโท 178.50 72.27 

ปริญญาตรี 2 0.81 

รวม 247 100 
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รายช่ืออาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกมีดังนี้  

1. รายชื่ออาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  

    1.1   

    1.2 

    ฯลฯ 

 

 

รายการหลักฐาน 

1.2.1.1 รายชื่อและจํานวนอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก  ปการศึกษา......... 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

3.15   มีปริญญาเอกคิดเปนรอยละ 

26 .92 เ ทียบเป นคะแนน

เทากับ (26.92 X 5) หารดวย

40 เทากับ 3.37 คะแนน 

3.37   

 

 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการท่ีเหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ ท้ังภายใน

และภายนอกในการทํางาน รวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจอ่ืน ๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได เพ่ือให

ชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไปประยุกตใชเพ่ือ

พัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 

ตัวบงชี้ จํานวน 3 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

ตัวบงช้ีท่ี 3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

 ความสัมพันธกับชุมชน 
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ตัวบงช้ี 3.2  จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 

ชนิดตัวบงช้ี ผลลัพธ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกําหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว

ในแผน การจัดทําแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของกลุมเปาหมาย และมีการ

พัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน  

 

เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับรอยละ 20 

 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน X100 

 จํานวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 

2. แปลงคารอยละท่ีคํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนท่ีได = 

 รอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
X5 

 รอยละจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

มหาวิทยาลัย........ กําหนดใหสถาบันวิจัยและพัฒนารวมกับคณะ........ คณะ............ คณะ....... คณะ

..........กอง.............. ศูนย............... และงาน................ ไดนอมนําพระบรมราโชบายในรัชกาลท่ี 10 และหลักการ 

เขาใจ เขาถึง รวมพัฒนาสูการปฏิบัติ โดยสรางเครือขายความ รวมมือกับทุกภาคสวนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดย

ในวันท่ี .....เดือน ..... พ.ศ.......  กอง................รวมกันดําเนินโครงการตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน

66 
 



โดยไดจัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดแก กรมสงเสริม

การเกษตรและสหกรณ, สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัด, การทองเท่ียวจังหวัด, ศูนยการศึกษาพิเศษ, ศูนย

ประสานงานองคการชุมชน, สถานพินิจสมุทรปราการ, กลุมสงเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ, องคการบริหารสวน

ตําบล เปนตน ซ่ึงในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ ไดกําหนดชุมชนเปาหมาย 6 ชุมชน ไดแก ชุมชนบานขุนสมุทร-

จีน ชุมชนบานบางกะอ่ี ชุมชน คลองตะเค็ดฝงตะวันตก ชุมชนแพรกษาใหม ชุมชนคลองดาน และชุมชนบางยอ   

สวนพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครไดกําหนดไว 4 เขต ซ่ึงเปนเขตอนุรักษเมืองเกาแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติ

ศาสตรและศิลปวัฒนธรรมทางฝงธนบุรี ไดแก เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ เขตบางกอกนอย และเขต คลองสาน 

โดยจัดเวทีพัฒนาแนวทางการทํางานรวมกับหนวยงานในพ้ืนท่ีข้ึนในวันท่ี....เดือน....พ.ศ......... ซ่ึงมี หนวยงาน     

เขารวมท้ังในระดับกรุงเทพมหานครและระดับเขต ไดแก สํานักวัฒนธรรม กีฬาและการทองเท่ียว, สํานักพัฒนา

สังคม, สํานักสิ่งแวดลอม, สถาบันพัฒนาองคการชุมชน, ฝายพัฒนาสังคมและชุมชนเขต,  ฝายสิ่งแวดลอมและ

สุขาภิบาลเขต, สภาวัฒนธรรมเขต, สภาองคการชุมชนเขต และผูนําชุมชนเขต ซ่ึงได กําหนดชุมชนเปาหมาย 6 

ชุมชนจากเขตธนบุรี ไดแก ชุมชนกุฎีจีน ชุมชนวัดประยุรวงศ ชุมชนวัดกัลยาณ ชุมชนกุฎีขาว ชุมชนวัดบุปผาราม 

และชุมชนโรงคราม นอกจาก 6 ชุมชนในเขตธนบุรีแลวนั้นยังขยายไปยังเขตใกลเคียงดังท่ีกลาวไวขางตน   

มหาวิทยาลัย..... ไดรวมกับทุกคณะและชุมชนในการกําหนดพ้ืนท่ีเปาหมายพัฒนาทองถ่ินท่ีเหมาะสม

สอดคลองกับบริบทปญหาและความตองการของทองถ่ิน ชุมชนและสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ

ของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือ ท้ังภายในและภายนอกในการทํางานรวมท้ังบูรณาการกับพันธกิจ

อ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง  มหาวิทยาลัยไดกําหนดชุมชนกุฎีจีนเปนชุมชนตนแบบในการพัฒนาตนเองนับตั้งแตป

การศึกษา 2561 เปนตนมา ชุมชนกุฎีจีนไดพัฒนาตนเองซ่ึงคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของ

ทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยและคณะ.....หนวยงาน.......ไดศึกษารวบรวมขอมูลเก่ียวกับประวัติความ

เปนมาของชุมชนและขนมฝรั่งกุฎีจีนเพ่ือจัดทําเปนเอกสารเพ่ือใชสําหรับเผยแพรประชาสัมพันธชุมชนกุฎีจีนให

เปนท่ีรูจักของหนวยงานภายนอกมากข้ึน 

ตอมาปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยและคณะ......หนวยงาน.........ไดพัฒนาชุมชนกุฎีจีนอยางตอเนื่อง

โดยไดดําเนินงานจัดทําศูนยการเรียนรูออนไลน: ขนมฝรั่งกุฎีจีน ใหเปนแหลงการเรียนรูของชุมชนและเผยแพร

ประชาสัมพันธใหกับหนวยงานภายนอกในวงกวางมากข้ึน 

และปการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยและคณะ.....หนวยงาน ก็ยังคงไดดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

รวมกับชุมชนกุฎีจีนเพ่ือพัฒนาชุมชนกุฎีจีนใหคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณของทองถ่ินและเกิดการ

พัฒนาอยางยั่งยืน  
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 แทนคาตามสูตร = คิดเปนคารอยละของชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผน

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ดังนี้ 

 

12 
X100 = รอยละ 100 

12 

 คะแนนท่ีไดเทากับ 

100 
X5 5.00 

12 

 

รายการหลักฐาน 

3.2.1.1 แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ปการศึกษา......... 

3.2.1.2 แผนการบริการวิชาการแกชุมชน ปการศึกษา........ 

3.2.1.3 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ปการศึกษา...... 

3.2.1.4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริการวิชาการแกชุมชน ปการศึกษา...... 

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

4.00 5.00 5.00   

 

ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 

องคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ

ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีการจัดทําแผน 

เพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมีการบริหาร ท้ัง

ดานบุคลากร การเ งิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เ พ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน 
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ตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกําหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลายและ

ความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 

 

เกณฑมาตรฐาน 

 1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกลยุทธ

ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของแผนกลยุทธ 

 2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไปดวย

ตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารยบุคลากร การจัดการเรียนการสอน

อยางตอเนื่อง เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

 3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท่ีเปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจากปจจัย

ภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและใหระดับความ

เสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

 4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

 5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตามระบบ 

 6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนนุ 

 7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพการตรวจสอบคุณภาพ 

และการประเมินคุณภาพ 

 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 ขอ 
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ตัวอยางการเขียนผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน 

มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

 7   การกํากับติดตามสงเสริม

สนับสนุนใหทุกหนวยงาน

ใน ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ก า ร

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ตามระบบ

และกลไกที่ มหาวิทยาลัย

กําหนด ประกอบดวย การ

ควบ คุ ม คุ ณ ภ า พ  ก า ร

ตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

 

  มหาวิทยาลัย…………ไดดําเนินการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามกฎกระทรว ง กา รประ กัน คุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 2561 โดยจัดทํามาตรฐาน

การศึกษาของมหาวิทยาลัย จัดทําแผนการจัด

การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย     โดยวาง

ระบบการติดตามและสงเสริมใหทุกหนวยงาน

ในมหาวิทยาลัยมีการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพตามกระบวนการตาง ๆ 

ประกอบไปดวย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 

โดยมีรายละเอียดการดําเนินงาน ดังนี้ 

  1. การควบคุมคุณภาพ   

     1.1 นําขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

ด านการประกันคุณภาพการศึกษา และ

ขอกําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ

กา ร ศึ กษ า ขอ งค ณ ะก รร มก า รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัยลงสูหลักสูตร คณะ และหนวยงาน

สนับสนุน   เพื่อนําไปปฏิบัต ิ

     1.2 แตงตั้งดวยคณะกรรมการอํานวยการ

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ ดังนี้ 

 - กําหนดนโยบายดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

  - กํากับดูแล องคประกอบ ตัวบงชี้และ

เปาหมายการประกันคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย  ปการศึกษา........ 

  - ควบคุม ติดตามการดําเนินงาน ของ

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

  5.2.7.1 คําสั่งที่ ............. เร่ือง แตงตั้ง

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุ รี  ประจําปการศึกษา 

……… 

  5.2.7.2 เปาหมายแตละตัวบงชี้ตาม

องคประกอบในการประกันคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ปการศึกษา …….   (1 

มิถุนายน ……. - 31 พฤษภาคม 

………….) 

  5.2.7.3 ปฏิทินปฏิบัติงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 

…….. 

  5 . 2 . 7 . 4  แ ผ น พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ 

(Improvement Plan) ปการศึกษา 

.......... 

  5.2.7.5 แบบรายงานการกํากับ

ติดตาม การดําเนินงานตามแผนพัฒนา

คุณภาพ (Improvement Plan)   

ปการศึกษา ……………… 

  5 . 2 . 7 . 6  ร า ย ง านกา รป ระชุ ม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกัน

คุณภาพการศึกษา คร้ังที่ ...... วาระที่ 

.....  เร่ืองแนวปฏิบัติการดําเนินงาน

ดานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา ..... มหาวิทยาลัย

...... 

  5.2.7.7 คู มื อเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลั กสู ตร ระดับคณะ และระดั บ

มหาวิทยาลัย   ปการศึกษา....... 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

  1.3 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกลาง

ประกันคุณภาพการศึกษา มีหนาที่ดังนี้ 

   - ดําเนินงานตามนโยบายและแผนปฏิบัติ

การของมหาวิทยาลัย 

  - ดําเนินงานจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (Improvement Plan) การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานใหสอดคลอง

กับแผนของมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายใน ใหสอดคลองกับมาตรฐาน

การศึกษาชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ ระบบ CHE 

QA online ในระดับหลักสูตร คณะ หนวยงาน

สนับสนุน และมหาวิทยาลัย 

  - พัฒนาแนวทางการประสานงานและ

สนับสนุนทุกหนวยงาน เพื่อใหเกิดความเขาใจ 

ความชวยเหลือ และประชาสัมพันธการประกัน

คุณภาพระหวางหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย

กับงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 - ดําเนินการจัดทํารายงานประจําปที่เปน

รายงานประเมินคุณภาพ  (SAR) ที่มีขอมูล

ครบถวนตามเกณฑมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่พัฒนาข้ึน และสอดคลอง

มาตรฐานการอุดมศึกษาซึ่งกําหนดไวในระบบ 

CHE QA online และติดตาม ตรวจสอบ 

ประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาให

เปนไปตามเกณฑคุณภาพ 

  1.4 กําหนดผูกํากับดูแล และผูจัด เก็บขอมูล 

ตามองคประกอบ 

  1.5 มอบเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ใหกับระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติที่ดี และจัดทํา

ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน

  5.2.7.8 แนวทางการเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏธนบุรี ปการศึกษา ....... 

  5.2.7.9 รายละเอียดการจัดสรร

งบประมาณแผนดินและงบประมาณ

ราย ได ของ ง านประ กั น คุ ณภาพ

การศึกษา ปการศึกษา ………. 

  5.2.7.10 รายงานผลโครงการอบรม

หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สําหรับผูไมมี

ประสบการณ) ระหวางวันที่........ถึง

วันที่........เดือน.............พ.ศ.............. 

  5.2.7.11 รายงานผลโครงการอบรม

หลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

คณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สําหรับ

ผูไมมีประสบการณ) ระหวางวันที่........

ถึงวันที่........เดือน.............พ.ศ.............. 

  5.2.7.12 รายงานผลโครงการอบรม

การใช งานฐานขอมูลด านประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA 

Online) ระดับหลักสูตร และระดับ

คณะ ระหวางวันที่........ถึงวันที่........

เดือน.............พ.ศ.............. 

  5.2 .7 .13 รายงานการประชุ ม

คณะกรรมการมหาวิทยาลัย (กบม.) 

คร้ังที่ ...... วาระที่ .....  วันที่................

เดือน.............พ.ศ.............. 

  5.2 .7 .14 รายงานการประชุ ม

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 

...... วาระที่ .....  วันที่................เดือน

.............พ.ศ.............. 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

แนวทางในการปฏิบัติงาน 

   1.6 จัดกิจกรรมใหความรูเก่ียวกับการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 

หนวยงานสนับสนุน และระดับมหาวิทยาลัย 

โดยมี วั ต ถุ ป ระส งค ให บุ คล ากรภาย ใน

มหาวิทยาลัยฯ เขาใจเร่ืองเกณฑมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพฯ โดยผานรูปแบบการประชุม

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ

การศึกษา และผานกิจกรรมตาง ๆ ดังนี ้

       -ประชุมชี้แจงเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย ระดับหลักสูตร 

ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่

.........เดือน............พ.ศ…………… 

        -ประชุมชี้แจงการใชเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย สําหรับ

หนวยงานสนับสนุน เมื่อวันที่.........เดือน............

พ.ศ............... 

      -อบรมหลั กสู ตรผู ป ระ เมิ น คุ ณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลั กสู ตร  (หลั กสู ตรที่  2  สํ าห รั บผู ไม มี

ประสบการณ) ระหวางวันที่........ถึงวันที่........

เดือน.............พ.ศ.............. 

     -อบรมหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและ

สถาบั น  (หลั กสู ต รที่  5  สํ า ห รั บผู ไ ม มี

ประสบการณ) ระหวางวันที่........ถึงวันที่........

เดือน.............พ.ศ.............. 

     -อบรมการใชงานฐานขอมูลดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน (CHE QA Online) 

ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ระหวางวันที่

........ถึงวันที่........เดือน.............พ.ศ.............. 

  1.7 กิจกรรมดานประกันคุณภาพการศึกษา 

ระหวางมหาวิทยาลัยเครือขาย ซ่ึงไดดําเนิน
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กิจกรรมรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เชน 

       -อบรมหลั กสู ตรผู ประ เมิ น คุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลั กสู ตร  (หลั กสู ตรที่  2  สํ าห รั บผู ไม มี

ประสบการณ) ระหวางวันที่........ถึงวันที่........

เดือน.............พ.ศ.............. 

       -อบรมหลั กสู ตรผู ประ เมิ น คุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

คณะและสถาบัน (หลักสูตรที่ 5 สําหรับผูไมมี

ประสบการณ) ระหวางวันที่........ถึงวันที่........

เดือน.............พ.ศ.............. 

      -ประชุมชี้แจงเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

เมื่อวันที่.........เดือน............พ.ศ…………….. 

      -ประชุมชี้ แจงการปรับปรุงเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ .........เดือน............

พ.ศ……………..   

2. การตรวจสอบคุณภาพ 

    มหาวิทยาลัย............มีกระบวนการตรวจสอบ

คุณภาพการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ

การศึกษา ประจําปการศึกษา..............   

    -การรายงานผลการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ 

มหาวิทยาลัย และหนวยงานสนับสนุน ผานการ

ติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

(Improvement Plan)  รอบ 6 เดือน และ 9 

เดือน และมีนําผลการรายงานการติดตาม

ดังกลาวฯ มารายงานตอที่ประชุมคณะกรรมการ

ดําเนินงานกลางประกันคุณภาพ 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

    -ตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานดาน

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ผานการประชุมวิพากษ (ร าง)รายงานการ

ประเมินตนเอง ระดับสถาบัน เมื่อวันที่...........

เดือน................ พ.ศ................และผานการ

ประชุมคณะกรรมการดําเนินานกลางประกัน

คุณภาพ และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อตรวจสอบเอกสาร

หลักฐานใหสอดคลองกับแนวทางการเขียน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับมหาวิทยาลัย 

  นอกจากนี้ ยังดําเนินการสํารวจหลักสูตรที่ไม

สามารถดําเนินการครบทุกตัวบงชี้ตามเกณฑ

การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหหลักสูตร

เหลานั้นดําเนินการยื่นเร่ืองเพื่อขอยกเวนรับการ

ประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร ปการศึกษา

............... รายตัวบงชี้ เพื่อใหผลการประเมิน

สอดคลองกับการดําเนินงานของหลักสูตรมาก

ที่สุด 

  3. การประเมินคุณภาพ  

     1. มหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานใช

ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามเกณฑ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 โดยแบงเปนการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น 3 ระดับ คือ 

ระดั บหลั กสู ตร  ระดั บคณะ และระดั บ

มหาวิทยาลัย รวมถึงมีเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหนวยงานสนับสนุนที่

กําหนดโดยมหาวิทยาลัย 

   2. กําหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพภายใน 

ไวดังนี้ 

      ระดับหลักสูตร ระหวางวันที่ 1 – 11 

มิถุนายน 2564  

      ระดับคณะ ระหวางวันที่  21 มิถุนายน – 5 
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มี ขอ เกณฑมาตรฐาน ผลการดําเนินงาน รายการหลักฐาน 

กรกฎาคม 2564 

      ระดับหนวยงานสนับสนุน ระหวางวันที่  

21 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2564 

       ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 9 – 31 สิงหาคม 

2564  

  3. ดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามปฏิทินการประเมินคุณภาพที่

กําหนด 

   4. กํากับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง

ตามมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัย...... ระดับ

คณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

  5. จัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา............. 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย 

รวมไปถึงระดับหนวยงานสนับสนุนและรายงาน

ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) 

และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

  6. กรอกขอมูลการดําเนินงานและสงรายงาน

ผลผานระบบ CHE QA Online ให สป.อว.

ทราบ  

 

ผลการประเมินตนเอง 

เปาหมาย ผลการดําเนินงาน คะแนนการประเมินตนเอง 
บรรลุเปาหมาย 

 (บรรลุ)  (ไมบรรลุ) 

5.00 มีการดําเนินการครบทุกขอ 5.00   
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ความหมายของหมายเลขในขอมูลอางอิง  

 

ตัวเลขตัวท่ี 1  หมายถึง  องคประกอบท่ี............... 

ตัวเลขตัวท่ี 2  หมายถึง  ตัวบงช้ีท่ี................ 

ตัวเลขตัวท่ี 3  หมายถึง  ขอท่ี.............ในเกณฑมาตรฐาน 

ตัวเลขตัวท่ี 4  หมายถึง  ลําดับเอกสารท่ี........ของขอมูลอางอิง 

 

ตัวอยางท่ี 1 เชน 1.4.5.3   หมายถึง 

   องคประกอบท่ี  1 

   ตัวบงชี้ท่ี  1.4 

   ขอท่ี   5 ในเกณฑมาตรฐาน 

   ลําดับเอกสารท่ี  3 ของขอมูลอางอิง 

 

ตัวอยางท่ี 2 เชน 2.3.1.1   หมายถึง 

   องคประกอบท่ี   2 

   ตัวบงชี้ท่ี  2.3 

   ขอท่ี   1 ในเกณฑมาตรฐาน 

   ลําดับเอกสารท่ี  1 ของขอมูลอางอิง 

 

ตัวอยางท่ี 3 เชน 5.2.7.15  หมายถึง 

   องคประกอบท่ี   5 

   ตัวบงชี้ท่ี  5.2 

   ขอท่ี   7 ในเกณฑมาตรฐาน 

   ลําดับเอกสารท่ี  15 ของขอมูลอางอิง 
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บทท่ี 3 

การวิเคราะหตัวอยางรายการหลักฐาน 

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปการศึกษา 2563 

----------------- 

 

ระดับหลักสูตร 

เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย 

สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมีสวนได

สวนเสีย) 

2.2 (ปริญญาตรี) รอยละของบัณฑิต

ปริญญาตรีท่ีไดงานทํา 

- รายงานการติดตามภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 

2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษา

และผูสําเร็จการศึกษาการศึกษาในระดับ

ปริญญา โท ท่ี ได รั บกา ร ตี พิมพห รื อ

เผยแพร 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโทท่ีตีพิมพหรือเผยแพร 

   ตัวอยางการเขียนรายงานอางอิงผลงานของนักศึกษา

ปริญญาโทท่ีตีพิมพหรือเผยแพรโดยใชรูปแบบของ APA 

องคประกอบรูปแบบ APA 

1. หนังสือ 

ผูแตง ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//สถานท่ี

พิมพ:/สํานักพิมพ. 

หนังสือไมปรากฏช่ือผูแตง 

ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//(ปพิมพ).//สถานท่ีพิมพ :/

สํานักพิมพ. 

บทความหรือบทในหนังสือ 

ชื่อผูแตงบทความหรือบท./(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรือ

บท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ 

Eds.),////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา).//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

2. หนังสือแปล 

ชื่อผูแตงตนฉบับ . / (ปพิมพ ) . //ชื่อเรื่อง ท่ีแปล/[ชื่อ

ตนฉบับ]/(ชื่อผูแปล, แปล)./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

////////(ตนฉบับพิมพป ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

3. E-book 

ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี).//สถานท่ี

พิ ม พ : / สํ า นั ก พิ ม พ .  / / จ า ก  ห รื อ 

from/http://www.xxxxxxx 

4. รายงานการวิจัย 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//

สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

5. วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธแบบรูปเลม 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ 

////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./

สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. 

วิทยานิพนธฐานขอมูลออนไลน 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ 

////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./

สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from////////http://www.xxxxxxxxx 

6. วารสาร 

วารสารแบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข

ของปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. 

วารสารออนไลน 

 – กรณีไมมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

ของปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. สืบคนจาก หรือ 

////////Retrieved from http://www.xxxxxxxxx 

 – กรณีมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข

ข อ ง ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า . 

////////doi: xxxxxxxxx 

7. Conferences papers and proceedings 

แบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ใน หรือ In ชื่อ

บรรณาธิการ. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ 

Proceedings/////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา)./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

แบบออนไลน 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือ

ชื่องานประชุม////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีจัดงาน:/ประเทศ.//สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from/URL or DOI 

8. Website 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ./สืบคน หรือ Retrieved 

วัน/เดือน/ป,//จากหรือ

from/http://www.xxxxxxxxxx 

3. นักศึกษา 

 

 

 

 

 

3.1 การรับนักศึกษา   เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการ

ระบุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร 

เ พ่ือให ได ผลออกมาตามท่ีต องการ  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู

ในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการรับนักศึกษา 

2. รายงานการจัดการความรูการรับนักศึกษา  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการรับนักศึกษา เชน คูมือฯ ท่ีไดรับ

การเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา /แผนผับ/

บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน ฯลฯ 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการรับนักศึกษา 

เปนตน 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการระบุ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

จะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู ในรูป

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

2. รายงานการจัดการความรูการสงเสริมและพัฒนา

นักศึกษา  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการสงเสริมและพัฒนานักศึกษา เชน      

คูมือฯ ท่ีไดรับการเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา 

/แผนผับ/บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน 

ฯลฯ 

4. แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการสงเสริม

และพัฒนานักศึกษา 

5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการสงเสริมและ

พัฒนานักศึกษา 

เปนตน 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 1. รายงานผลการดําเนินงานในประเด็นการคงอยูและการ

สําเร็จการศึกษา 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย   เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการ

ระบุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร 

เ พ่ือให ได ผลออกมาตามท่ีต องการ  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู

ในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย 

2. รายงานการจัดการความรูการบริหารและพัฒนา

อาจารย  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการบริหารและพัฒนาอาจารย เชน      

คูมือฯ ท่ีไดรับการเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา 

/แผนผับ/บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน 

ฯลฯ 

4. แผนและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงการบริหาร

และพัฒนาอาจารย 

5. แผนปฏิบัติการการบริหารและพัฒนาอาจารย 

6. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการบริหารและ

พัฒนาอาจารย 

เปนตน 

4.2 คุณภาพอาจารย 1 . รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

2. รอยละอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตําแหนงทาง
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

วิชาการ 

3. ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

4. จํานวนบทความของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

   ตัวอยางการเขียนรายงานอางอิงผลงานทางวิชาการ

ของอาจารยและบทความของอาจารยผูรับผิดชอบ

หลักสูตรโดยใชรูปแบบของ APA 

องคประกอบรูปแบบ APA 

1. หนังสือ 

ผูแตง ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//สถานท่ี

พิมพ:/สํานักพิมพ. 

หนังสือไมปรากฏช่ือผูแตง 

ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//(ปพิมพ).//สถานท่ีพิมพ :/

สํานักพิมพ. 

บทความหรือบทในหนังสือ 

ชื่อผูแตงบทความหรือบท./(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรือ

บท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ 

Eds.),////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา).//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

2. หนังสือแปล 

ชื่อผูแตงตนฉบับ . / (ปพิมพ ) . //ชื่อเรื่อง ท่ีแปล/[ชื่อ

ตนฉบับ]/(ชื่อผูแปล, แปล)./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

////////(ตนฉบับพิมพป ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

3. E-book 

ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี).//สถานท่ี

พิ ม พ : / สํ า นั ก พิ ม พ .  / / จ า ก  ห รื อ 

from/http://www.xxxxxxx 

4. รายงานการวิจัย 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//

สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

5. วิทยานิพนธ 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

วิทยานิพนธแบบรูปเลม 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ 

////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./

สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. 

วิทยานิพนธฐานขอมูลออนไลน 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ วิทยานิพนธ 

////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s thesis)./

สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from////////http://www.xxxxxxxxx 

6. วารสาร 

วารสารแบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข

ของปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. 

วารสารออนไลน 

 – กรณีไมมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข

ของปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. สืบคนจาก หรือ 

////////Retrieved from http://www.xxxxxxxxx 

 – กรณีมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลข

ข อ ง ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า . 

////////doi: xxxxxxxxx 

7. Conferences papers and proceedings 

แบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ใน หรือ In ชื่อ

บรรณาธิการ. (บ.ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ 

Proceedings/////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา)./สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

แบบออนไลน 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือ

ชื่องานประชุม////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีจัดงาน:/ประเทศ.//สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from/URL or DOI 

8. Website 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ./สืบคน หรือ Retrieved 

วั น / เ ดื อ น / ป ,//จ า ก ห รื อ

from/http://www.xxxxxxxxxx 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 1. รายงานผลการคงอยูของอาจารย 

2. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตร การเรียน

การสอน การประเมิน

ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการระบุ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

จะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู ในรูป

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบสาระของรายวิชาในหลักสูตร 

2.รายงานการจัดการความรูสาระของรายวิชาใน

หลักสูตร  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีสาระของรายวิชาในหลักสูตร เชน      

คูมือฯ ท่ีไดรับการเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา 

/แผนผับ/บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน 

ฯลฯ 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจสาระของ

รายวิชาในหลักสูตร 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

เปนตน 

5. 2  ก า ร ว า ง ร ะ บ บ ผู ส อ น แ ล ะ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

 เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการระบุ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

จะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู ในรูป

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน 

2. รายงานการจัดการความรูการวางระบบผูสอนและ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน เชน คูมือฯ ท่ีไดรับการเผยแพร มี

ผลของการปรับปรุงพัฒนา /แผนผับ/บทสรุป/การ

ติดตามผลการนําไปใชประโยชน ฯลฯ 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการวางระบบ

ผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

เปนตน 

5.3 การประเมินผูเรียน   เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการ

ระบุ ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร 

เ พ่ือให ได ผลออกมาตามท่ีต องการ  ข้ันตอนการ

ปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู

ในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการประเมินผูเรยีน 

2. รายงานการจัดการความรูการประเมินผูเรียน  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการประเมินผูเรียน เชน คูมือฯ ท่ีไดรับ

การเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา /แผนผับ/

บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน ฯลฯ 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการประเมิน

ผูเรียน 

เปนตน 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  ร ะ ดั บ 

อุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

6.  สิ่ ง ส นั บ ส นุ น ก า ร

เรียนรู 

6.1 สิง่สนับสนุนการเรียนรู  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบอยางนอยจะตองมีการระบุ 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานดังตอไปนี้ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

ท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือให

ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน

จะตองปรากฎใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยู ในรูป

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ 

องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 

กระบวนการ  ผลผลิ ตและขอ มูลปอนกลับ  ซ่ึ ง มี

ความสัมพันธเชื่อมโยงกัน ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยาง

รายการหลักฐานดังตอไปนี้  

1. ระบบการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

2. รายงานการจัดการความรูการจัด  สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  

3. แนวปฏิบัติท่ีดีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน      

คูมือฯ ท่ีไดรับการเผยแพร มีผลของการปรับปรุงพัฒนา 

/แผนผับ/บทสรุป/การติดตามผลการนําไปใชประโยชน 

ฯลฯ 
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เกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

4. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการจัดสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู 

เปนตน 

 

ระดับคณะ 

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม - ตารางสรุปผลรวมการบริหารหลักสูตรของคณะ 

 1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมี คุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

1. ตารางสรุปรอยละอาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก 

2. ตารางสรุปแสดงจํานวนและรอยละอาจารยประจําท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

เปนตน 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนง

ทางวิชาการ 

1. ตารางสรุปรอยละอาจารยประจําคณะท่ีมีตําแหนงทาง

วิชาการ 

2. ตารางสรุปแสดงจํานวนและรอยละอาจารยประจําท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

เปนตน 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

1. สถานท่ี/ภาพถายการจัดบริการขอมูลใหบริการ เชน 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การใชชีวิตแกนัศึกษา การ

ปดประกาศแหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลา กิจกรรม

พิเศษนอกหลักสูตร การบริการผานระบบออนไลน/สื่อ

ออนไลน เปนตน 

2. รายงานผลคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการ

บริการ เชน รายการผลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

รายงานผลการใชชีวิตแกนักศึกษา เปนตน 

3. รายงานการประชุมดานการพัฒนานักศึกษา 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมและวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

พัฒนานักศึกษา 

3. รายงานการประชุมดานการพัฒนานักศึกษา 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

1. แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 

3. ผลการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทาย 

4. รายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวานําผลการประเมิน

ความสําเร็จไปปรับปรุง 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

1. แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 

3. ผลการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทาย 

4. รายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวานําผลการประเมิน

ความสําเร็จไปปรับปรุง 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

1. หลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

2. ตารางแสดงผลลัพธจากการมีสวนรวมของนักศึกษาแต

ละหลักสูตรในการสรางนวัตกรรม 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจั ย  งาน

สรางสรรค และนวตักรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   

  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ห รื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. แผนการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 

88 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

3. รายละเอียดการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย เชน 

หองปฏิบัติการ ฯลฯ 

4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามแผนการ

บริหารจัดการงานวิจัยฯ 

5. เครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรม 

6. การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไป

ใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน 

7. การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เปนตน 

2.2 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

- รายละเอียดเงินสนับสนุนและงานสรางสรรค จําแนก

เปนกลุมสาขาวิชา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

- หลักฐานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําคณะ 

  ตัวอยางการเขียนรายงานอางอิงผลงานทางวิชาการของ

อาจารยและนักวิจัย/บทความของอาจารยและนักวิจัย 

โดยใชรูปแบบของ APA 

องคประกอบรูปแบบ APA 

1. หนังสือ 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี).//สถานท่ีพิมพ:/

สํานักพิมพ. 

หนังสือไมปรากฏช่ือผูแตง 

ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ ง ท่ี ) . // (ป พิมพ ) . //สถานท่ีพิมพ : /

สํานักพิมพ. 

บทความหรือบทในหนังสือ 

ชื่อผูแตงบทความหรือบท./(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรือ

บท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ 

Eds.),////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา).//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

2. หนังสือแปล 

ชื่อผูแตงตนฉบับ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่องท่ีแปล/[ชื่อตนฉบับ]/
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

( ชื่ อ ผู แ ป ล , แ ป ล ) . / ส ถ า น ท่ี พิ ม พ : /

สํานักพิมพ.////////(ตนฉบับพิมพป ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

3. E-book 

ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//สถานท่ี

พิ ม พ : / สํ า นั ก พิ ม พ .  / / จ า ก  ห รื อ 

from/http://www.xxxxxxx 

4. รายงานการวิจัย 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานท่ี

พิมพ:/สํานักพิมพ. 

5. วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธแบบรูปเลม 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ 

วิทยานิพนธ////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s 

thesis)./สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. 

วิทยานิพนธฐานขอมูลออนไลน 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ 

วิทยานิพนธ////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s 

thesis)./สถานท่ีพิมพ ./ชื่อสถาบัน. สืบคนจาก หรือ 

Retrieved from////////http://www.xxxxxxxxx 

6. วารสาร 

วารสารแบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. 

วารสารออนไลน 

 – กรณีไมมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า .  สื บ ค น จ า ก 

หรือ////////Retrievedfrom http://www.xxxxxxxxx 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

 – กรณีมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า . 

////////doi: xxxxxxxxx 

7. Conferences papers and proceedings 

แบบเลม 

ชื่อผูแตง ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง ./ใน หรือ In ชื่อ

บรรณาธิการ. (บ .ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ 

Proceedings/////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

แบบออนไลน 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือชื่อ

งานประชุม////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีจัดงาน:/ประเทศ.//สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from/URL or DOI 

8. Website 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ./สืบคน หรือ Retrieved 

วัน/เดือน/ป,//จาก หรือfrom/http://www.xxxxxxxxxx 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

- หลักฐานการใชประโยชนของงานวิ จัยหรืองาน

สรางสรรค 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการ

เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน หรือสังคม 

 เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   

 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ห รื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

91 
 



เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนบริการ

วิชาการ/แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ฯลฯ 

2. แผนบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนฯ 

3. แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

4. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ

แผนและโครงการบริการวิชาการ 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาประเด็นความสําเร็จ และหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

เปนตน 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

1. รายงานจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

2. ผลลัพธของการพัฒนาชุมชนเปาหมาย 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   

  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ห รื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาประเด็นความสําเร็จและหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

เปนตน 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย  

(*อัตลักษณของมหาวิทยาลัย) 

- รายการหลักฐานแสดงองคความรู 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

1. แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนฯ 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาประเด็นความสําเร็จ และหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

4. แนวปฏิบัติในการบูรณาการการจัดการเรียนรูกับการ

ทํางาน 

5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับ

ติ ด ต ามผลลั พ ธ ต า ม พัน ธ กิ จ  กลุ ม

มหาวิทยาลัย และเอกลักษณของคณะ 

1. แผนกลยุทธ 

2. แผนกลยุทธทางการเงิน 

3. แผนปฏิบัติการประจําป 

4. แผนบริหารความเสี่ยง 

5. แผนการจัดการความรู 

6. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 

7. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 

9. รายงานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ 

10. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ตาง ๆ 

11. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาประเด็นความสําเร็จของแผน และหลักฐานการ
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

นําไปปรับปรุงพัฒนา 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

1. ตารางสรุปหลักสูตรท่ีผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

2. รายการหลักฐานแสดงการประเมินคุณภาพตามเวลาท่ี

กําหนด 

3. รายงานผลการประเมินเพ่ือใหคณะกรรมการประจํา

คณะพิจารณา 

4. รายงานการนําผลการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

อยางตอเนื่ อง  เชน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) เปนตน 

 

ระดับมหาวิทยาลัย 

เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม - ตารางสรุปผลรวมการบริหารหลักสูตรของทุกคณะ 

1.2 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

1. ตารางสรุปรอยละอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมี

คุณวุฒิปริญญาเอก 

2. ตารางสรุปแสดงจํานวนและรอยละอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เปนตน 

1.3 อาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ 

1. ตารางสรุปรอยละอาจารยประจํามหาวิทยาลัยท่ีมี

ตําแหนงทางวิชาการ 

2. ตารางสรุปแสดงจํานวนและรอยละอาจารยประจํา

มหาวิทยาลัยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

เปนตน 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญา

ตรี 

1. สถานท่ี/ภาพถายการจัดบริการขอมูลใหบริการ เชน 

การใหคําปรึกษาทางวิชาการ การใชชีวิตแกนัศึกษา การ

เขาสูอาชีพแกนักศึกษา การปดประกาศแหลงงานท้ังเต็ม

เวลาและนอกเวลา กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร การ

บริการผานระบบออนไลน/สื่อออนไลน เปนตน 
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

2. รายงานผลคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดการ

บริการ เชน รายการผลการใหคําปรึกษาทางวิชาการ 

รายงานผลการใชชีวิตแกนักศึกษา การเขาสูอาชีพแก

นักศึกษา เปนตน 

3. รายงานการประชุมดานการพัฒนานักศึกษา 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของกิจกรรมและวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา 

3. รายงานการประชุมดานการพัฒนานักศึกษา 

1.6 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใชภาษาอังกฤษ 

1. แผนพัฒนานักศึกษาดานภาษาอังกฤษ 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 

3. ผลการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทาย 

4. รายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวานําผลการประเมิน

ความสําเร็จไปปรับปรุง 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะ

ดานดิจิทัล 

1. แผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ 

3. ผลการสอบของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปสุดทาย 

4. รายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวานําผลการประเมิน

ความสําเร็จไปปรับปรุง 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีสวนรวมใน

การสรางนวัตกรรม 

1. หลักฐานการใชประโยชนจากชุมชน 

2. ตารางแสดงผลลัพธจากการมีสวนรวมของนักศึกษาแต

ละหลักสูตรในการสรางนวัตกรรม 

2. การวิจัย 

 

 

 

2.1 ระบบและกลไกงานวิจั ย  งาน

สรางสรรค และนวตักรรม 

 

 

 

 

  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   

  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ห รื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

 

 

 

 

 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. แผนการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรค 

2. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 

3. รายละเอียดการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัย เชน 

หองปฏิบัติการ ฯลฯ 

4. รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามแผนการ

บริหารจัดการงานวิจัยฯ 

5. เครือขายความรวมมือดานการวิจัยหรืองานสรางสรรค

หรือนวัตกรรม 

6. การนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไป

ใชประโยชนในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน 

7. การคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เปนตน 

2.2 เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

- รายละเอียดเงินสนับสนุนและงานสรางสรรค จําแนก

เปน 3 กลุมสาขาวิชา 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

- หลักฐานผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

 ตัวอยางการเขียนรายงานอางอิงผลงานทางวิชาการของ

อาจารยและนักวิจัย/บทความของอาจารยและนักวิจัย  

โดยใชรูปแบบของ APA 

องคประกอบรูปแบบ APA 

1. หนังสือ 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้งท่ี).//สถานท่ีพิมพ:/

สํานักพิมพ. 

หนังสือไมปรากฏช่ือผูแตง 

ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ ง ท่ี ) . // (ป พิมพ ) . //สถานท่ีพิมพ : /
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

สํานักพิมพ. 

บทความหรือบทในหนังสือ 

ชื่อผูแตงบทความหรือบท./(ปพิมพ).//ชื่อบทความหรือ

บท./ใน หรือ In/ชื่อบรรณาธิการ/(บ.ก. หรือ Ed. หรือ 

Eds.),////////ชื่อหนังสือ/(น. หรือ p. หรือ pp. เลข

หนา).//สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

2. หนังสือแปล 

ชื่อผูแตงตนฉบับ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่องท่ีแปล/[ชื่อตนฉบับ]/

( ชื่ อ ผู แ ป ล , แ ป ล ) . / ส ถ า น ท่ี พิ ม พ : /

สํานักพิมพ.////////(ตนฉบับพิมพป ค.ศ. หรือ พ.ศ.) 

3. E-book 

ผูแตง 1./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง/(พิมพครั้ง ท่ี).//สถานท่ี

พิ ม พ : / สํ า นั ก พิ ม พ .  / / จ า ก  ห รื อ 

from/http://www.xxxxxxx 

4. รายงานการวิจัย 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง(รายงานผลการวิจัย).//สถานท่ี

พิมพ:/สํานักพิมพ. 

5. วิทยานิพนธ 

วิทยานิพนธแบบรูปเลม 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ 

วิทยานิพนธ////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s 

thesis)./สถานท่ีพิมพ./ชื่อสถาบัน. 

วิทยานิพนธฐานขอมูลออนไลน 

ผูแตง./(ปพิมพ)./ชื่อเรื่อง/(ปริญญานิพนธปริญญาดุษฎี

บัณฑิต หรือ Doctoral dissertation หรือ 

วิทยานิพนธ////////ปริญญามหาบัณฑิต หรือ master’s 

thesis)./สถานท่ีพิมพ ./ชื่อสถาบัน. สืบคนจาก หรือ 

Retrieved from////////http://www.xxxxxxxxx 

6. วารสาร 
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ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

วารสารแบบเลม 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ปท่ี/(เลขของฉบับท่ี),/เลขหนา. 

วารสารออนไลน 

 – กรณีไมมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า .  สื บ ค น จ า ก 

หรือ////////Retrievedfromhttp://www.xxxxxxxxx 

 – กรณีมีเลข DOI 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสาร,/เลขของ

ป ท่ี /(เ ล ข ข อ ง ฉ บั บ ท่ี ) ,/เ ล ข ห น า . 

////////doi: xxxxxxxxx 

7. Conferences papers and proceedings 

แบบเลม 

ชื่อผูแตง ./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง ./ใน หรือ In ชื่อ

บรรณาธิการ. (บ .ก. หรือ Ed. หรือ Eds.),/ชื่อ 

Proceedings/////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีพิมพ:/สํานักพิมพ. 

แบบออนไลน 

ชื่อผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อเรื่อง./ชื่อ Proceedings หรือชื่อ

งานประชุม////////(น. หรือ p. หรือ pp. เลขหนา)./

สถานท่ีจัดงาน:/ประเทศ.//สืบคนจาก หรือ Retrieved 

from/URL or DOI 

8. Website 

ผูแตง./(ปพิมพ).//ชื่อบทความ./สืบคน หรือ Retrieved 

วัน/เดือน/ป,//จาก หรือfrom/http://www.xxxxxxxxxx 

2.4 ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ี

นําไปใชประโยชนตอชุมชน 

- หลักฐานการใชประโยชนของงานวิ จัยหรืองาน

สรางสรรค 

3. การบริการวิชาการ 3 . 1  ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า

เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   
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องคประกอบ ตัวบงช้ี 

  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส

ห รื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานแผนบริการ

วิชาการ/แผนการเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน ฯลฯ 

2. แผนบริการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ชุมชนฯ 

3. แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 

4. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ

แผนและโครงการบริการวิชาการ 

5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือ

พิจารณาประเด็นความสําเร็จ และหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

เปนตน 

3.2 จํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการ

พัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

1. รายงานจํานวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

2. ผลลัพธของการพัฒนาชุมชนเปาหมาย 

4. ศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม

และความเปนไทย 

  เนื่องจากตัวบงชี้ท่ีเปนระบบและกลไกล จะตองระบุถึง

ระบบและกลไกลใหชัดเจน   

  ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนด

อยางชัดเจนวาจะตองทําอะไร เพ่ือใหไดผลออกมาตามท่ี

ตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฎใหทราบ

โดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูปเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

หรื อ โ ด ย วิ ธี ก า ร อ่ื น  ๆ  อ ง ค ป ร ะ ก อบ ข อ ง ร ะ บ บ 

ประกอบดวย ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตและ

ขอมูลปอนกลับ ซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 

  กลไก หมาย ถึง  สิ่ ง ท่ี ทํ า ให ระบบขับเคลื่ อนหรือ

ดําเนินการอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดการ

องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน  

  ดังนั้นควรจะตองมีตัวอยางรายการหลักฐานดังตอไปนี้ 

1. แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของ

แผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาประเด็นความสําเร็จ และหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

เปนตน 

4.2 ผลลัพธดานศิลปวัฒนธรรมและ

ความเปนไทย          

- รายการหลักฐานแสดงองคความรู 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับ

การทํางาน 

1. แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 

2. รายงานผลการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผนฯ 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เพ่ือพิจารณาประเด็นความสําเร็จ และหลักฐานการนําไป

ปรับปรุงพัฒนา 

4. แนวปฏิบัติในการบูรณาการการจัดการเรียนรูกับการ

ทํางาน 

 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการ

กํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุม

สถาบัน และเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

1. แผนกลยุทธ 

2. แผนกลยุทธทางการเงิน 

3. แผนปฏิบัติการประจําป 

4. แผนบริหารความเสี่ยง 

5. แผนการจัดการความรู 

6. แผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
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เกณฑประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ตัวอยางรายการหลักฐาน 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 

7. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

8. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) 

9. รายงานการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ 

10. รายงานผลการประเมินความสําเร็จของแผนฯ ตาง ๆ 

11 .  ร า ย ง านกา รป ระชุ มคณะกร รมกา รบ ริ ห า ร

มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาประเด็นความสําเร็จของแผน 

และหลักฐานการนําไปปรับปรุงพัฒนา 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ - ตารางสรุปผลรวมการประเมินคุณภาพภายในระดับทุก

คณะ 

5.4 ระบบกํากับการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 

1. ตารางสรุปหลักสูตรท่ีผานองคประกอบท่ี 1 การกํากับ

มาตรฐาน 

2. รายการหลักฐานแสดงการประเมินคุณภาพตามเวลาท่ี

กําหนด 

3. รายงานผลการประเมินเพ่ือใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 

4. รายงานการนําผลการปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพ

อยางตอเนื่ อง  เชน  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(Improvement Plan) เปนตน 
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