
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คํานํา 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติงานดานการประกันคุณภาพในระดับอุดมศึกษา  ต้ังแตปการศึกษา  2539  โดยมหาวิทยาลัย
ไดตระหนักและใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ.  2545  เพื่อนําผลการ
ประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปน
แนวทางในการดําเนินงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยปการศึกษา  2547  โดยเนื้อหาสาระใน
คูมือนี้จะเปนประโยชนตอ  คณะ  สํานัก  หนวยงานตาง  ๆ  ใหมีการดําเนินงาน  ที่มีความสอดคลอง
กัน  มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูท่ีเก่ียวของ  และหวังเปนอยางย่ิงวา  บุคลากรทุกฝาย  เปนผูทําใหการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา  ดําเนินการไปตามกําหนดในคูมือ  อยางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 

(ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ) 
อธิการบดี 
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ความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเดิมคือ  โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา  สังกัดกรม
อาชีวศึกษา เปดทําการสอนเมื่อวันที่  8  กรกฎาคม  พ.ศ.  2491  เพื่อผลิตครูอาชีวศึกษา  ระดับ
ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม  (ป.ม.)  โดยรับนักเรียนที่สําเร็จจากโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูง  เขา
ศึกษาตอในหลักสูตร  2  ป  สาขาการชางสตรี  ในระยะแรกฝากเรียนที่โรงเรียนการชางสตรี 
พระนครใต 

พ.ศ.  2494  ผลิตครูอาชีวศึกษา  ระดับ  ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.)  
หลักสูตร  3  ป  สาขาการชางสตรี  ฝากเรียนที่โรงเรียนเสาวภา 

พ.ศ.  2495  กรมอาชีวศึกษา  ไดจัดซื้อที่ดิน  และส่ิงปลูกสราง ของเจาพระยาพลเทพ  
(เฉลิม  โกมารกุล  ณ นคร)  เสนาบดีกระทรวงเกษตราธิการ  ณ  เลขที่  190  ถนนอิสรภาพ  ตําบล
วัดกัลยาณ  อ. ธนบุรี  จ. ธนบุรี  เพื่อใหเปนโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  2496  ดําเนินการสอนวิชาตาง  ๆ  ตามหลักสูตรประโยคประถมอาชีวศึกษา   
แผนกการชางสตรี 

พ.ศ.  2497  ไดมีพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  เปนผลใหต้ังกรมการ
ฝกหัดครูขึ้น  เมื่อวันที่  29  กันยายน  พ.ศ.  2497  เพื่อรวบรวมการฝกหัดครูที่จัดขึ้นในกรมอื่นเขา
ดวยกัน 

พ.ศ.  2498  โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาโอนมาสังกัดกรมการฝกหัดครู  ตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ แตยังคงทําหนาที่ผลิตครูอาชีวศึกษา 

พ.ศ.  2499  มีการวางหลักสูตรใหมเปนหลักสูตร  2  ป เรียกวา  ฝกหัดครูประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  โรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษาสอนตามหลักสูตรนี้  แตยังคงผลิตครู ป.ก
ศ.  (อาชีวศึกษา) 

พ.ศ.  2503  เปล่ียนการสอนเปนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  รับผูสําเร็จชั้น
มัธยมศึกษาปที่  3  (ม.ศ.3) หรือเทียบเทา เขาศึกษาระยะแรกรับเฉพาะนักศึกษาหญิงเขาเรียน 

พ.ศ.  2504  เปล่ียนชื่อโรงเรียนฝกหัดครูสตรีอาชีวศึกษา  เปน  โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี 
เมื่อวันที่  12  พฤษภาคม  พ.ศ.  2504  เนื่องจากกรมการฝกหัดครู  มีนโยบายที่จะใหผลิตครูระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  เชนเดียวกับโรงเรียนฝกหัดครูอ่ืนๆ 

พ.ศ.  2510  เริ่มรับนักศึกษาชายและเปดสอนเปนแบบสหศึกษา 

บทที่  1
บทนํา 



พ.ศ.  2512  เปดสอนภาคนอกเวลาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา   
(ป.กศ.) เปนครั้งแรก 
 พ.ศ.  2513  กรมการฝกหัดครูประกาศยกฐานะ  โรงเรียนฝกหัดครูธนบุรี  เปน  
วิทยาลัยครูธนบุรี  เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ.  2513  เนื่องจากโรงเรียนฝกหัดครูธนบุรีไดเปดสอน
ระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวชิาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.ชั้นสูง) 

พ.ศ.  2514  เปดรับนักศึกษาภาคปกติและภาคนอกเวลา  ระดับประกาศนียบัตรวิชาการ
ศึกษาชั้นสูงเปนครั้งแรก  โดยเปด  4  วิชาเอก  คือ  สังคมศึกษา  ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  
วิทยาศาสตรท่ัวไปและรับนักศึกษา  ที่สําเร็จชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  (ม.ศ.5)  เขาเรียนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรประโยคครูประถม  (ป.ป.) 

พ.ศ.  2516  งดรับนักศึกษา  ระดับ  ป.ป. 
พ.ศ.  2519  ไดรับการยกฐานะใหวิทยาลัยครู  สามารถผลิตครูไดถึงระดับปริญญาตรีตาม

พระราชบัญญัติ วิทยาลัยครู  พ.ศ.  2518 
พ.ศ.  2521  เปดสอนระดับปริญญาตรี  สายวิชาชีพครู  หลักสูตร  2  ป  (ค.บ. 2 ป)

วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไปเปนครั้งแรกทั้งภาคปกติและภาคนอกเวลา  โดยรับผูสําเร็จการศึกษา
อนุปริญญา  หรือ  ป.กศ . ชั้นสูงเขาเรียน  สําหรับภาคนอกเวลางดรับบุคคลท่ัวไปเขาเรียน  แตรับครู
ประจําการและบุคลากรทางการศึกษาเขาเรียนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจําการ  (อ.ค.ป.)  ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดเปนผูสงเขารับการอบรม 

พ.ศ.  2522  งดรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  (ป.กศ.)  แตขยายการรับ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  (ป.กศ.ชั้นสูง)  และระดับปริญญาตรี  โดยเปด
การสอนวิชาเอกตางๆเพิ่มขึ้น  และไดดําเนินการจัดตั้งศูนยบริการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร  และใหบริการเกี่ยวกับการสอนวิทยาศาสตรแกโรงเรียนที่เปน
สมาชิกของศูนย 

พ.ศ.  2523  เปดรับนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปรญิญาตรี  สาขาวิชาชีพครู  หลักสูตร   
4  ป  (ค.บ. 4 ป)  โดยเปดสอนวิชาเอกภาษาอังกฤษเปนคร้ังแรก 

พ.ศ.  2527  วิทยาลัยครูธนบุรี  รวมอยูในวิทยาลัยครูกลุมที่แปดประกอบดวย  วิทยาลัยครู
จันทรเกษม  วิทยาลัยครูธนบุรี วิทยาลัยครูบานสมเด็จเจาพระยา  วิทยาลัยครูพระนคร  
วิทยาลัยครูสวนดุสิต  และวิทยาลัยครูสวนสุนันทา  ตามขอบังคับของสภาการฝกหัดครู  วาดวยการ
บริหารกลุมวิทยาลัย  ซึ่งประกาศเมื่อวนัที่  21  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2527 

ในปน้ี  วิทยาลัยครูธนบุรีดําเนินการริเริ่มโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร 
ประจําการ  (กศ.บป.)  ไดเชิญ  Dr.  Baker  Federick  ผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ  มาศึกษาและ
แนะนําการจัดและเตรียมการดําเนินโครงการ  สืบเนื่องจากมีการยกเลิกโครงการอบรมครูและ



บุคลากรทางการศึกษาประจําการ  ( อคป. )   ประกอบกับมีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู  (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2527 ซ่ึงวิทยาลัยสามารถเปดสอนหลักสูตรสาขาวิชาการอื่นได จึงมีการเปดโครงการสอน 
.กศ.บป.  ในวิทยาลัยครูทุกแหงทั่วประเทศ  กลาวไดวาโครงการ  กศ.บป.เริ่มที่วิทยาลัยครูธนบุรี 

พ.ศ.  2528  วิทยาลัยครูธนบุรีซ่ึงอยูในวิทยาลัยกลุมที่แปด  เปลี่ยนเปนอยูใน   
“สหวิทยาลัยรัตนโกสินทร”  ซ่ึงเปนไปตามประกาศขอบังคับสภาการฝกหัดครูวาดวย  กลุมวิทยาลัย 
พ.ศ.  2528  ลงวันที่  20  ธันวาคม  2528  ใหวิทยาลัยครูดําเนินงานรวมกัน  เรียกวา  สหวิทยาลัย 

ในปน้ีไดงดการสอนในระดับ  ป.กศ.  ชั้นสูง  และขยายหลักสูตรเปดสอนสาขาวิชาการอื่น 
โดยเริ่มเปดสอนระดับอนุปริญญาสายอุตสาหกรรมบริการวิชาเอกภาษาอังกฤษธุรกิจเปนคร้ังแรก  งด
การจัดการสอนตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจําการ  (อ.ค.ป.)  แตเปล่ียนมา
จัดการสอนตามโครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ  (กศ.บป.)  แทน  หลังจากน้ันได
ขยายการเปดสอนวิชาเอกในหลักสูตรสาขาวิชาอื่น  ระดับอนปุริญญา  และระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น 

พ.ศ.  2535  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  พระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ”  แทนวิทยาลัยครู  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2535และประกาศใช
พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏเมื่อ  พ.ศ.  2538  ยกฐานะวิทยาลัยครูทุกแหงเปน  สถาบันราชภัฏ 
วิทยาลัยครูธนบุรี จึงเปน  สถาบันราชภัฏธนบุรี  ทําหนาที่ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาการศึกษาและ
สาขาวิชาการอื่น ทั้งระดับปริญญาตรี  และสูงกวาระดับปริญญาตรี  สถาบันราชภัฏธนบุรีเปดสอนตาม
หลักสูตรวิทยาลัยครู  4  สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาการศึกษา  สาขาวิชาศิลปศาสตร  สาขาวิชา
วิทยาศาสตร  และสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  ต้ังแตระดับอนุปริญญาถึงระดับปริญญาตรีหลายโปรแกรม
วิชา  มีบทบาทและความรับผิดชอบในฐานะสถาบันอุดมศึกษา  ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ  โดยมุงพัฒนา
ดานวิชาการ  ความรูความสามารถ  คุณธรรมและจริยธรรม  เพื่อพัฒนาทองถ่ินที่สมบูรณ 

ในป พ.ศ.  2535  สถาบันไดรวมมือกับหอการคา  จังหวัดสมุทรปราการเปดสอน  กศ.บป. 
โครงการพิเศษ  ณ  ศูนยศรีเจริญ  เปดสอนระดับอนุปริญญา  โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป  เพื่อ
พัฒนาผูประกอบการธุรกิจ  และอุตสาหกรรม  ในจังหวัดสมุทรปราการ  โดยความเห็นชอบของ
กรมการฝกหัดครู  จัดเปนโครงการนํารองและเปนตัวอยางแกสถาบันอื่น  ๆ  ในเวลาตอมาโครงการ
พิเศษศูนยศรีเจริญ  ประสบความสําเร็จอยางดี  สถาบันจึงไดขยายโครงการพิเศษ ศูนยสภาองคการ
นายจาง  บางนา  กรุงเทพฯ  ศูนยอิมพีเรียล  สําโรง  ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)  จังหวัด
สมุทรปราการ  ศูนยองคการโทรศัพท  งามวงศวาน  ถนนงามวงศวาน  จังหวัดนนทบุรี  ศูนยโรงเรียน
ปอมนาคราชสวาทยานนท  จังหวัดสมุทรปราการ  และเปดสอนบุคลากรประจําการท่ัวไปที่ศูนย
โรงเรียนสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ 
 

พ.ศ.  2537  เร่ิมตนโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับ  วิทยาลัยครูคุนหมิง  มณฑลยูนาน 
พ.ศ.  2538  สถาบันลงนามในสัญญาความรวมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับวิทยาลัยครูคุนหมิงอ



ยางเปนทางการ  พ.ศ.  2542  ไดเริ่มตนโครงการแลกเปลี่ยนอาจารย  และนักศึกษากับมหาวิทยาลัย
คุนหมิง  เพื่อแลกเปล่ียนนักศึกษา  นักศึกษาของสถาบันไปเรียนภาษาจีน  รับนักศึกษาจีนมาเรียน
วิชาการโรงแรมและฝกประสบการณวิชาชีพในประเทศไทย  มีการใหทุนอาจารยของสถาบันไปเรียน
ภาษาจนี  และแลกเปลี่ยนอาจารยผูสอนภาษาไทยกับภาษาจีน 

พ.ศ .2542  สถาบันราชภัฏธนบุรีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา  หลักสูตรครุศาสาตร
มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา  (ค.ม.)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาไทยศึกษา  
(ศศ.ม.)  สาขาสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนา  (ศศ.ม.)  หลักสูตรประกาศนียบัตร  สาขาไทยศึกษา  และ
หลักสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพครู 

พ.ศ.2543  สถาบันราชภัฏธนบุรี  มีโครงการสําคัญหลายโครงการ  ไดแก  
โครงการปรับปรุงหลักสูตร  ระดับปริญญาตรีทุกโปรแกรมวิชา  และเพิ่มสาขาการ

บริหารธุรกิจ  โดยเปลี่ยนแปลงโปรแกรมวิชาในสาขาวิชาศิลปศาสตรเดิมที่เนนทางธุรกิจ  ไดแก  การ
บริหารธุรกิจ  การจัดการท่ัวไป  เศรษฐศาสตรธุรกิจ  ใหเปนสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ  และเปดสอน
ปริญญาตรี  ภาคสมทบ  สําหรับนักศึกษาท่ีมีจํานวนเกินจากภาคปกติ 

โครงการจัดต้ังสถาบันราชภัฏธนบุรี – สมุทรปราการ  สถาบันราชภัฏธนบุรีไดรับความ
อนุเคราะหจากกรมการบินพาณิชย  กระทรวงคมนาคม  มอบที่ดินจํานวน  268  ไร  1  งาน  40 
ตารางวา  ที่ตําบลบางปลา  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  เพื่อจัดสรางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี  สมุทรปราการ  ซ่ึงคาดวาจะเปดทําการสอนไดในราวป  พ.ศ.  2548 

โครงการความรวมมือ  กับมหาวิทยาลัย  AICHI  สถาบันไดรับนักศึกษา  จาก  AICHI  
มาฝกสอนภาษาญี่ปุนที่สถาบันทุกป 

โครงการบริการวิชาการทองถ่ิน  จัดโครงการพิเศษใหกับนักธุรกิจ  ขาราชการพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานในทองถ่ินเพิ่มเติม  ที่ศูนยองคการโทรศัพท งามวงศวาน   
ถนนงามวงศวานจังหวัดนนทบุรีและศูนยพระสมุทรเจดีย  จังหวัดสมุทรปราการ 

โครงการความรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงฟลิปปนส  (TUP)  เปด
สอนระดับปริญญาเอก  Doctor  of  Management  Scienec  

พ.ศ.  2545  เปดศูนยพิเศษอาณาจักรภาษา  เปดสอนระดับปริญญาตรี  โปรแกรมวิชาการ
จัดการทั่วไป 

พ.ศ.  2546  เปดศูนยวิบูลยบริหารธุรกิจ  ทาพระ  กรุงเทพฯ  เปดสอนระดับปริญญาตรี  
โปรแกรมวิชาการบริหารธุรกิจ  การตลาดและบัญชี 

พ.ศ.  2547  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  ใหสถาบันราชภัฏ  เปล่ียนแปลงสถานภาพเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เปนนิติบุคคล  สถาบันราช
ภัฏธนบุรีจึงเปน  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  โดยมีผลบังคับใชเมื่อวันที่  15  มิถุนายน  2547 



เปดศูนยการศึกษา  ณ  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช  บางขุนเทียน  เปดสอนระดับปริญญา
ตรี  โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ  การตลาด  บัญชี  การจัดการทั่วไป  คอมพิวเตอรธุรกิจ  เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  (การจัดการอุตสาหกรรม)  และระดับอนุปริญญา  โปรแกรมวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปนสถาบันอุดมศึกษามีภาระหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาที่เนนคุณภาพ  ตอบสนองความตองการของทองถ่ิน  และประเทศชาติ  มุงมั่นจัด
การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย  ใหมีความงอกงามทางปญญา  แสวงหาความรูอยางตอเนื่อง 
เปนบัณฑิตคุณภาพ  เปนนักวิชาชีพที่ดี  พัฒนาและสรางเสริมการวิจัย  ใหเปนเครื่องมือสําคัญในการ
เรียนรู สรางองคความรู  และพัฒนางานในหนาที่  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ  ใหบริการทาง
วิชาการเพื่อการเรียนรูขั้นอุดมศึกษา 
 
 
 

ปรัชญา 
บมเพาะความรู   เชิดชูคุณธรรม    ชี้นําคุณภาพ 

วิสัยทัศน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะเปนมหาวิทยาลัยไดมาตรฐานสากล  เชื่อมโยง 

การวิจัยสูการพัฒนาทองถ่ิน 
 พันธกิจ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะมุงมั่นจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนามนุษยใหมีความงอกงามทาง
ปญญาแสวงหาความรูอยางตอเน่ือง  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และเปนนักวิชาชีพที่ดี  พัฒนาและสราง
เสริมการวิจัยใหเปนเครื่องมือสําคัญในการเรียนรู  สรางองคความรู  และพัฒนางานในหนาที่  
ใหบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูขั้นอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีวัตถุประสงคในการดําเนินงาน ดังน้ี 
 1. เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ใหเปนสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีความเปนเลิศ 
ทางวิชาการ ในดานการจัดการศึกษา ใหโอกาสทางการศึกษา และใหบริการวิชาการ ตอบสนองความ
ตองการของสังคม 

2.  เพื่อปรับปรุงองคกรดานการบริหารนิติบุคคลภายในใหเขมแข็ง  มีความยืดหยุน  
มีอิสระในการดําเนินงาน เสริมสรางความสามัคคี ความตื่นตัว และคานิยมธรรมาภิบาล (Good 
Governance) ของบุคลากร เพื่อกอใหเกิดความพรอมในการดําเนินงานเชิงรุก 
 3.  เพื่อปรับปรุงการบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ  และประสิทธิภาพสูงสุดใน
รูปแบบ  “รวมบริการ  ประสานประโยชน” 

 

ปรัชญา  วสิัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 



 4.  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  โดยยึดหลักการพัฒนาทรัพยากร
มนุษยอยาง จริงจังและตอเนื่อง  
 5.  เพื่อพัฒนาการวิจัยและบริการชุมชน  กอใหเกิดองคความรูใหม  สรางสังคมแหงการ
เรียนรู  และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
 6.  เพื่อพัฒนาใหเปนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาของชุมชนที่มุงอนุรักษ เผยแพร  ปลูกจิตสํานึก
ของความเปนไทย  เปนศูนยกลางชุมชนในการนําศาสตรที่เปนสากลมาผสมผสานกับภูมิปญญา
ทองถ่ิน  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และทรัพยากรอยางย่ังยืน 
 
 
 
 เปาหมาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีเปาหมายในการดําเนินงานดังนี้ 
 1.  จัดการศึกษาดานศิลปศาสตร  ดานวิทยาศาสตร  ดานวิชาชีพครูและพฒันาครู 
 2.  พัฒนาระบบบริหารใหเปนองคกรขนาดเล็ก  แตมีบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูงมีวินัย
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ  และพัฒนาระบบงบประมาณที่มุงเนนผลและผลลัพธ 
 3.  พัฒนาดานอาคารสถานท่ีใหเพียงพอตอการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน  และ 
ปฏิบัติหนาที่ไดเต็มศักยภาพ  และพัฒนาระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงานและผลลัพธ 
 4.  ทําการวิจัยและบริการชุมชนเพื่อปฏิรูปกระบวนการเรียนรู  และการเสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน 
 5.  บริหารและจัดการคุณภาพ  โดยพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหทุก
หนวยสามารถรายงานการศึกษาตนเอง 
 6.  พัฒนานักศึกษาใหมีคุณธรรม  มีภาวะความเปนผูนํา  มีความสามารถในวิชาชีพ  การใช
ภาษาในการสื่อสาร  และคอมพิวเตอร 
 7.  พัฒนาศักยภาพของอาจารยและบุคลากรใหสามารถจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  สงเสริมให
อาจารยศึกษาวิจัย  และทําผลงานทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 

เปาหมาย



 
 
  
 ในปการศึกษา  2547  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย  
สภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการโครงการบัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานัก/
ศูนย/หัวหนางาน  ซ่ึงมีสายงานการบังคับบัญชาดังแผนภูมิ 
 

แผนภูมิโครงสรางการบริหารงาน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

สภามหาวิทยาลัย 

 

อธิการบดี คณะกรรมการบรหิาร 
(กบ.) 

คณะกรรมการอํานวยการ 
(กอ.) 

 

รองอธิการบดี 

 
 

กรรมการวิชาการ
(กว.) 

 

ผูชวยอธิการบดี 

 

หัวหนาหนวยงาน 

 

คณบดี/ผอ. โครงการบัณฑิตศึกษา 
 

ผอ. สํานัก/ศูนย 

โครงสรางการบริหารงาน



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสรางการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี ปการศึกษา  2547 



 
 
 
 
 

แนวความคิดและหลักการ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  เปนมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่มีภารกิจในดานการผลิตบัณฑิตและ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร  ในวิชาชีพระดับสูง  สนองตอบตอความตองการของสังคมทั้งในภาครัฐและ
เอกชนสอดคลองกับความตองการกําลังคนในการพัฒนาประเทศ  จากภารกิจดังกลาวมหาวิทยาลัยจึง
ตระหนัก  และพยายามที่จะจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับของสังคม  
ดังนั้นเม่ือพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักการ
สําคัญในการจัดการศึกษา  ใหมีการกําหนดมาตรฐานศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาใน
สถานศึกษา  ทุกระดับและทุกประเภท  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดประกาศนโยบายและแนวทางการ
ประกันคุรภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  23  กันยายน  2539  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรีจึงเรงจัด  ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  ในฐานะที่เปนคเรื่องสําคัญอยาง
หนึ่งของมาตรการพัฒนาการจัดกการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหบรรลุวัตถุประสงค  สอดคลองกับ
ปรัชญา  วิสัยทัศนและพันธกิจของสถาบันที่กําหนดไว  โดยไดกําหนดเปนนโยบายสําคัญประการหนึ่ง
ของมหาวิทยาลัย  มีแนวและหลักการสําคัญสืบเนื่องจากเง่ือนไขดังนี้ 
 

 
 
 
 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  2542  แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.
2545  ไดกําหนดความมุงหมายและหลักกสนสําคัญในการจัดการศึกษาใหมีการกําหนดมาตรฐาน
การศึกษา  และจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ  และประเภทการศึกษา  ไวในมาตรา  
4  และหมวด  6  ดังนี้ 
 มาตรา  4  ไดกําหนดความหมายของมาตรฐานการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในและการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกไวดังนี้ 
 “มาตรฐานการศึกษา”  หมายความวา  ขอกําหนดเกี่ยวกับลักษณะ  คุณภาพที่พึงประสงค
และมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  และเพื่อใชเปนหลักที่ในการเทียบเคียง
สําหรับการสงเสริมและกํากับดูแล  การตรวจสอบ  การประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 “การประกันคุณภาพภายใน”  หมายความวา  การประเมินผลและการติดตาม  ตรวจสอบ  
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายใน  โดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเอง  หรือ
โดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษานั้น 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

1.  การประกนัคุณภาพการศึกษาในพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาต ิ



 “การประกันคุณภาพภายนอก”  หมายความวา  การประเมินผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอก  โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคลากรหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปน
การประกัรคุรภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
 หมวด  6  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 หมวด  47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ  และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ  ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน  และระบบการประกันคุณภาพ
ภายนอก  ระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 มาตรา  48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่
ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานที่
เก่ียวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และ
เพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 มาตรา  49  ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  มีฐานะเปน
องคการมหาชน  ทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผล  
การจัดการศึกษา  เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  โดยคํานึงถึงความมุงหมายและ
หลักการและแนวการจัดการศึกษา  ในแตละระดับตามที่กําหนดไว  ในพระราชบัญญัตินี้  ใหมีการ
ประเมินคุณภาพภายนอก ของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกหาป  นับต้ังแตการ
ประเมินคร้ังสุดทายและเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 
 มาตรา  50  ใหสถานศึกษาใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานตาง  ๆ  ที่มี
ขอมูลเก่ียวของสถานศึกษา  ตลอดจนบุคลากร  คณะกรรมการของสถานศึกษา  รวมทั้งผูปกครอง
และผูท่ีมีสวนเกี่ยวของกับสถานศึกษา  ใหขอมูลเพิ่มเติมในสวนท่ีพิจารณาเห็นวา  เก่ียวของการ
ปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา  ตามคํารองของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาหรือบุคคล  หรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรอง  ที่ทําการประเมินคุณ
ภายนอกของสถานศึกษานั้น 
 มาตรา  51  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอก  ของสถานศึกษาใดไมไดตามมาตรฐาน  ที่
กําหนดใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาจัดทําขอเสนอแนะการปรับปรุง
แกไข  ตอหนวยงานตนสังกัดเพื่อใหสถานศึกษาปรับปรุงแกไข  ภายในระยะเวลาที่กําหนดหากมิได
ดําเนินการดังกลาว  ใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษารายงานตอ
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือคระกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุง  
แกไข 



 
 
 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดนโยบายและแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ
แสดงเจตจํานงรวมกันท่ีจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพของผลิตผลการบริการ  การบริหารและการ
จัดการใหสอดคลองกับอุปสงคและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโดยไดออกประกาศ  เรื่อง  นโยบาย
และแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.  2539  ประกาศ  ณ  
วันที่  23  กันยายน  2539  กําหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษามีสาระสําคัญดังนี้ 
 นโยบายขอ  1  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ประกอบดวย 
 มาตรฐานการสงเสริม  การควบคุม  การตรวจสอบและการประเมินผลคุณภาพการจัด
การศึกษา  การบริหารและการจัดการ 
 แนวทางดําเนินงาน 
 1.1  ใหมีการกําหนดความรูพื้นฐานและคุณลักษณะที่สําคัญและจําเปนของนักศึกษา
โดยเฉพาะดานภาษา  ความถนัดในสาขาวิชา  คุณธรรมและจริยธรรม 
 1.2  ใหมีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เนนกระบวนการหาความรู  การคิดการวิเคราะห
การปฏิบัติการภาคสนามเพิ่มเติมจากความรูพื้นฐานในทุกโปรแกรมวิชา 
 1.3  ใหมีการกําหนดมาตรฐานภารกิจของอาจารย  ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 1.4  ใหมีการกําหนดกิจกรรมและเกณฑการพัฒนาอาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
ตอเนื่อง 
 1.5  ใหมีการกําหนดเกณฑการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดการศึกษา  การบริหารและการ
จัดการ 
 1.6  ใหมีการกําหนดเกณฑพื้นฐานเก่ียวกับหองเรียน  หองปฏิบัติการ  หองสมุดตําราเรียน
ส่ือการเรียน  ครุภัณฑ  และอุปกรณสําหรับแตละโปรแกรมวิชา 
 1.7  ใหมีพัฒนาระบบขอมูลการศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อใชเปนเครื่องในการพัฒนาการ
จัดการศึกษา  การบริหาร  การจัดการ  การวิจัย  และการบริการทางวิชาแกชมุชน 
 1.8  ใหมีการพัฒนาตัวชี้วัดในการการประเมินโปรแกรมวิชา  หนวยงานและการประเมิน
มหาวิทยาลัย 
 1.9  ใหมีวิธีการสงเสริม  ควบคุม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาการ
บริหาร  และการจัดการ 
 1.10  ใหมหาวิทยาลัยรายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตอสภาประจํา
มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏตามลําดับทุกส้ินปการศึกษา 
 
 
 

 

2.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย 



 นโยบายขอ  2  เรงรัดใหมีกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ 
 แนวทางดําเนินงาน 
 2.1  ใหแตงต้ังกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
ทําหนาท่ีพัฒนาระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยการกําหนดหลักการและแนวปฏิบัติ
ในการประกันคุณภาพการศึกษา  ตลอดจนตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อนําเสนอขอ
การรับรองตอคระกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 2.2  ใหสภาประจํามหาวิทยาลัยแตงต้ังกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อทําหนาที่ดําเนินการตามกรอบ  นโยบาย  หลักการและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคุณภาพที่
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยกําหนด 
 2.3  ใหมีการประเมินทํางานของอาจารยมาตรฐานภารกิจของในขอ  1.3 
 2.4  ใหมีการประเมินมหาวิทยาลัย  ประเมินหนวยงาน  และประเมินโปรแกรมวิชาอยาง
ตอเนื่อง 
 2.5  ใหมีหนวยงานที่รับผิดชอบการติดตามประสานงาน  สงเสริม  สนับสนุน  เพื่อใหการ
พัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 2.6  นําขอมูลเก่ียวกับคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ๆ  ไปใชในการพิจารณาใหการ
สนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตาง  ๆ  แก 
 2.7  ใหมีการจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 นโยบายขอ  3  เรงรัดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยระยะ
เริ่มแรกมุงเนนคุณภาพบัณฑิต  การบริหารและการจัดการ 

 แนวทางดําเนินงาน 
 3.1  ใหมีกระบวนการตดิตามผลผูสําเร็จการศกึษาในรูปแบบตาง  ๆ  เพื่อนําขอมูลมาใชในการพัฒนาการ

เรียนการสอน 

 3.2  ใหมีการตรวจสอบคุณภาพบัณฑิตกอสําเร็จการศึกษา 
 3.3  ใหมีกําหนดแนวทางชวยเหลือนักศึกษาท่ีมีปญหาดานการเรียน  เศรษฐกิจและการ
ปรับตัว 
 3.4  ใหปลูกฝงวัฒนธรรมการทํางานรวมกันระหวางอาจารยและนักศึกษาในกิจกรรมวิชาการ
และบริหารของมหาวิทยาลัย 
 3.5  ใหมีเครือขายความรวมมือเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลและขอคิดเห็นเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏและสถาบันอุดมสึกษาอื่น 
 3.6  ใหมีการกําหนดปรัชญา  เปาหมายและวัตถุประสงคตลอดถึงตัวชี้วัดพฤติกรรมในการ
พัฒนาการบริหารและการจัดการ 



 3.7  พัฒนาระบบการวางแผนการจัดสรรงบประมาณในรูปของแผนงานใหชัดเจน 
 3.8  พัฒนาระบบเครือขายและระบบขอมูลในการบริหารงานที่มีการนําระบบเทคโนโลยีมาใช
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 3.9  ใหมีกําหนดมาตรฐานอัตรากําลังใหสอดคลองกับภารกิจ 
 3.10  ปรับปรุงระบบการเขาสูตําแหนงบริหารในระดับตาง  ๆ  ใหเอ้ือตอการประกัน
คุณภาพ 
 
 นโยบายขอ  4  เรงรัดใหมีการพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคลองคกร  
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยในกิจกรรมประกันคุณภาพการศึกษา 

 แนวทางการดําเนิน 
 4.1  สงเสริมใหมีสมาคมหรือชมรมวิชาการของโปรแกรมวิชาตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนในสถาบัน  และการผลิตผลงานทางวิชาการ 
 4.2  ใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาประจําโปรแกรมวิชา  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลท้ังภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะตอการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใน
โปรแกรมวิชา 
 4.3  ใหมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพระดับคณะ  ซ่ึงประกอบดวยบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก  เพื่อตรวจสอบ  กํากับดูแล  พรอมทั้งใหคําปรึกษาแกคณะวิชาในการดําเนินภารกิจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ 
 4.4  ใหมีคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินผลระบบและกลไกการประกันคุณภาพในซึ่ง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  อาทิ  ผูใชผลผลิตเอกชนสมาคม
วิชาการและสมาคมวิชาชีพตาง  ๆ  เปนตน 
 4.5  ใหมีเครือขายความรวมมือระหวางองคกรตาง  ๆ  รวมท้ังมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่นทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 นโยบายขอ  5  สงเสริมใหมีนําขอมูลขาวสารและผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกาของมหาวิทยาลัยมาเผยแพรตอสังคมภายนอก 
 แนวทางการดําเนินงาน 
 5.1  จัดทําขอมูลเผยแพรขาวสารและผลงานการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละ
มหาวิทยาลัยรูปแบบตาง  ๆ  อาทิ  แผนพับ  เอกสาร  นิทรรศการ  เปนตน  เพื่อใหทราบถึง
มาตรฐานการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัย 



 5.2  จัดทําขอมูลขาวสารและผลงานเพื่อเผยแพรใหนักเรียนนักศึกษาและผูปกครองใน
ทองถ่ินใชประกอบการพิจารณาศึกษาตอในสถาบันราชภัฏ  ตลอดจนรับฟงขอคิดเห็นขอเสนอแนะ
จากนักศึกษา  ผูปกครอง  และทองถ่ิน  ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย   
 
 
 
 
 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  เม่ือวันที่  8  
กรกฎาคม  2539  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยตาง  ๆ  ดังนี้  การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา  เมื่อวันท่ี  8  กรกฎาคม  2539  เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาตาง  ๆ  ดังนี้ 
 1.  จะพัฒนาใหมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น  เพื่อเปนเครื่องมือในการ
รักษามาตรฐานการศึกษา  โดยเนนหลักการของการใหมหาวิทยาลัยอุดมศึกษามีระบบการควบคุม
คุณภาพทางวิชาการและการปรับปรุงการปฏิบัติภารกิจทุก  ๆ  ดานอยางตอเนื่องบนพื้นของความมี
เสรีภาพทางวิชาการและอิสรภาพในการดําเนินงานที่สังคมหรือหนวยงานภายนอกยังคงเขาไป
ตรวจสอบได  อันจะนํามาซึ่งความมาตรฐานทางการศึกษาท่ีเปนที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถ
แขงขันกับนานาชาติได   ทั้ งนี้   โดยจะไดมีการแตง ต้ังคระกรรมการมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาขึ้น  เพื่อกํากับดูแลบริหารงานดานมาตรฐานการศึกษา  ตลอดจนการใหการรับรอง
มาตรฐานการศึกษา 
 2.  จะสงเสริมใหมหาวิทยาลัยอุดมศึกษามีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  โดยมุงเนนใหมีการ
สรางกลไกการควบคุมคุณภาพ  (quality control)  ขององคประกอบตาง  ๆ  ที่มีตอ 
คุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรมขึ้น  ทั้งน้ี  แตละมหาวิทยาลัยอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลการดําเนินการขึ้นเปนการภายในไดตามความเหมาะสม 
 3.  กําหนดหลักการและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นเพื่อเปนแนวทาง
เบ้ืองตนในการดําเนินการ  โดยแตละมหาวิทยาลัยอาจนําไปปรับปรุงหรือพัฒนาเพิ่มเติมใหเหมาะสม
กับสภาพการขแงแตละมหาวิทยาลัยไดตามความจําเปน 
 4.  เพื่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของแตละมหาวิทยาลัยไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานภายนนอกโดยกวางขวางและเปนการแสดงถึงความมีคุณภาพของการจัดการศึกษาจึง
จัดใหมีกลไกของการตรวจสอบ  และประเมินผลระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  (quality audit)  
ที่แตละมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีขึ้น  ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและคณะ  แลวใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาตอไป 

 

3.  นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 



 5.  สนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยตาง ๆ  ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้ง
สมาคมวิชาการหรือสมาคมวิชาชีพ  ไดเขามามีสวนรวมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาล 
 6.  จะสงเสริมใหมีการนําขอมูลขาวสาร  และผลจากกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาตาง  ๆ  มาเผยแพรตอสังคมภายนอกใหไดทราบถึงมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ตลอดจนเปนขอมูลสําหรับนักศึกษาและผูปกครองในการคัดเลือก
สถานศึกษา  เปนขอมูลสําหรับการพิจารณาใหการสนับสนุนดานงบประมาณและทรัพยากรตาง  ๆ  
แกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษา  เพื่อกระตุนใหมหกาวิทยาลัยมีความตื่นตัวและพัฒนาคุณภาพโดย
สม่ําเสมอ 
 

 
 
 
 1.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยเนนปจจัย
ที่เก่ียวของในการจัดการศึกษา  ประกอบดวย  มาตรฐานการสงเสริม  การควบคุม  การตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา  การบริหารและการจัดการ 
 2.  เรงรัดใหมีการพัฒนาระบบกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับทั่วไป
ระดับมหาวิทยาลัยคณะ  สํานัก  ศูนยและโปรแกรมวิชา 
 3.  เรงรัดการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอยางตอเนื่อง  มีการตรวจสอบคุณภาพของบัณฑิต
กอนสําเร็จการศึกษา  เพื่อใหเปนที่ยอมรับของสังคม 
 4.  จัดใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองและนําผลกาประเมินคุณภาพ
การศึกษา  มาใชในการกําหนดนโยบาย  และแผนงานของมหาวิทยาลัย  และหนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพื่อสงเสริม  สนับสนุน  แกปญหาและพัฒนาการดําเนินงาน  ใหมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
 5.  เรงรัดใหมีดารพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคคล  องคกร  และ
หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
 6.  สงเสริมใหมีการนําขอมูล  ขาวสารและผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมาเผยแพรตอสังคมภายนอก 
 
 
 
 1.  เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนที่ยอมรับของสังคมประเทศและ
ระดับสากล 
 2.  เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการบริหารและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมี
คุณภาพ 

 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

 

วัตถุประสงคประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี



 3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนใหเขาสูมาตรฐานสากลและพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตใหมีคุณภาพเปนที่ยอมรับของสังคม 
 4.  เพื่อพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 5.  เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแขงขันเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั้งใน
ประเทศและสากล 
 
 

มาตรการ 
 1. สงเสริมความเขาใจและประชาสัมพันธใหบุคลากรระดับ  เห็นความสําคัญและความจําเปน
ในการประกันคุณภาพการศึกษาโดยสนับสนุนใหคณะ/โปรแกรมวิชาและหนวยงานตาง  ๆ   
 2.  กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ/โปรแกรมวิชา  รวมทั้ง
องคประกอบคุณภาพ  (Quality Framework)  จําเปนในการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
 3.  กําหนดใหมีองคกรทีมีหนาท่ีดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหนวยงาน 
 4.  พัฒนาระบบความควบคุมคุณภาพ  และองคประกอบคุณภาพใหสามารถนําไปปฏิบัติจริง
ไดอยางเหมาะสม 
 5.  จัดใหมีระบบการตรวจสอบภายในเปนระยะ 
 6.  เตรียมการเพื่อการตรวจประเมินระบบการประกันคุณภาพจากหนวยงานภายนอก 
 
 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกิจกรรมหรือการปฏิบัติที่จะตองดําเนินการอยางเปนระบบ
ตามแผนที่กําหนดไว  มีการติดตามผล  การตรวจสอบ  และการประเมินผลการดําเนินการอยาง
ตอเน่ืองเพ่ือใหไดคุณภาพของการศึกษาตามที่กําหนด  มหาวิทยาลัยจึงไดใหมีแนวทางดําเนินการ
ดังนี้ 
 1.  กําหนดนโยบายคุณภาพและแนวทางดําเนินการ  พรอมจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2.  สรางความเขาใจและประชาสัมพันธ  ใหบุคลากรทกุระดับเหก็นความสําคญั  และความจําเปนของการ

ประกันคุณภาพการศกึษา 

 3.  จัดประชุม  อบรม  สัมมนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจระบบ  กระบวนการและ
ขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 4.  แตงต้ังคระกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  คณะ/สํานัก/ศูนย 

 

วัตถุประสงคประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี



 5.  สงเสริมและสนับสนุนใหมีการพัฒนาบุคลากรหลัก  ที่มีความรูเก่ียวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณะ/สํานัก/ศูนย 
 6.  กําหนดมาตรฐานของปจจัย  กระบวนการและผลผลิต  การจัดการศึกษาและการบริหาร
จัดการสนับสนุนสงเสริม  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 7.  ใหคณะ/ศูนย/สํานัก  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา  จัดทําแผนงานโครงการ
และกิจกรรมตาง  ๆ  ใหเปนไปตามแนวทางการประกันคุณภาพ 
 8.  ใหคณะ/ศูนย/สํานักโปรแกรมวิชา  จัดรายงานการประเมินตนเอง  (Self Assessment 
Report)  เสนอมหาวิทยาลัยทุกสิ้นปการศึกษา 
 9.  กําหนดใหมีการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในขึ้น  โดยกําหนดขั้นตอน
ดังนี้ 
 9.1  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบคณะ/ศูนย/สํานัก  และสรุปรายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 9.2  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาแจงผลการตรวจและใหขอเสนอแนะแกคณะ/
สํานัก/ศูนย  เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง 
 9.3  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษารายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใฟหสภาประจํามหาวิทยาลัยทราบทุกส้ินปการศึกษา 
 10.  เตรียมการเพื่อเขารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาและขอรับรองจาก
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุก  ๆ  5  ป 
 11.  ประชาสัมพันธการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 

     
 

      
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

นิยามศัพทการประกันคุณภาพการศึกษา 
 1.  การประกันคุณภาพการศึกษา  (Quality Assurance)  หมายถึง  การทํากิจกรรมหรือ
การปฏิบัติการในภารกิจหลักมีระบบตามแผนที่กําหนดไว  โดยมีการควบคุมคุณภาพ  (Quality 
Control)  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Auditing)  และการประเมินคุณภาพ  (Quality 
Assessment)  จนทําใหเกิดความมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของปจจัยนําเขา  ระบบและ
กระบวนการผลิต  ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา 
 2.  ระบบ  หมายถึง  ระเบียบ  หรือความเชื่อมโยงของขั้นตอน  หรือปจจัยในการดําเนิน
กิจกรรมตาง  ๆ  ซ่ึงมีสวนสัมพันธและเชื่อมโยงกันเพื่อใหการปฏิบัติภารกิจบรรลุ 
 3.  กลไก  หมายถึง  บุคลากร  ทรัพยากร  กฎเกณฑ  กิจกรรมและหนวยงานซึ่งสนับสนุนให
การดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปอยางราบร่ืน  ตามขั้นตอนที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 4.  องคประกอบคุณภาพ  หมายถึง  ปจจัยหลักในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัยที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา 
 5.  ตัวช้ีวัดคุณภาพ  หมายถึง  ปจจัยที่บงชี้วาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในแตละ
องคประกอบคุณภาพสงผลมาตรฐานของการศึกษาที่กําหนด 
 6.  ผลผลิตทางการศึกษา  หมายถึง  ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  ตามภารกิจหลัก
ประกอบดวยการผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและภารกิจ
หลักอ่ืน  ๆ  ของมหาวิทยาลัย 
 7.  มาตรฐานการศึกษา  หมายถึง  ขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและคุณภาพที่พึง
ประสงคและมาตรฐานที่ตองการใหเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและใชเปนหลักในการเทียบเคียงสําหรับ
การสงเสริมและกํากับดูแลการตรวจสอบการประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
 8.  การประกันคุณภาพภายใน  หมายถึง  การประเมินผลและติดตามตรวจสอบและการ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยหรือโดยหนวยงานตน
สังกัดท่ีมีหนาที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัย 
 9.  การประกันคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การติดตามตรวจสอบและการประเมินผล
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากภายนอก  โดยสํานักงานรับมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาหรือบุคลากรหรือหนวยงานภายนอกที่สํานักงานดังกลาวรับรองเพื่อเปน
การประกันคุณภาพและใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 
 

บทที่  3 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลยัราชภัฏธนบุรี 



 10.  การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การติดตามการตรวจสอบคุณภาพการ
ประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  และมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ซึ่งกระทําโดยสํานักงาน
หรือผูประเมินภายนอกแลวแตกรณี  เพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพดีย่ิงขึ้น 
 11.  การับรองมาตรฐาน  หมายถึง  การใหการรับรองการทําประเมินคุณภาพภายนอกของ
ผูประเมินภายนอก  ที่แสดงคุณลักษณะและคุณภาพท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย  ตามหลักเกณฑ
และมาตรฐานที่สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษาที่กําหนด 
 12.  อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยที่เปนขาราชการซึ่งปฏิบัติงาน  ท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏธนบุรีรวมถึงอาจารยพิเศษ  ที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา  (สัญญาจาง  ไมตํ่ากวา  9  เดือน) 
 13.  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (Full Time equivalent students : FTES หรือ  
Abstract students)  หมายถึง  จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนจํานวน  18  หนวยกิตตอภาค
การศึกษา  (36  หนวยกิตตอปการศึกษา)  ในระดับปริญญาตรี  หรือ  12  หนวยกิตตอภาค
การศึกษา  (24  หนวยกิตตอปการศึกษา)  ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 
 
 
 เพื่อใหภารกิจในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาหลัก  ดําเนินไปได  อยางมี 
ประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงไดพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นดังนี้ 

 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏธนบุร ี



 1.  การควบคุมคุณภาพ  (Quality Control)  ระบบการควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยจะ
ประกันวามีการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่ความรับผิดชอบ  มีการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตาง  
ๆ  ที่จะสงผลตอคุณภาพ  จัดทําเกณฑมาตรฐาน  ตัวชี้วัด  ความสําเร็จของปจจัยคุณภาพดังกลาวเนน
ที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง  (Self-regulation system) ในระดับบุคคลคณะ/สํานัก/ศูนย/สํานัก
และมหาวิทยาลัย 
 2.  การตรวจสอบคุณภาพ  (Quality Audit)  หมายถึง  การตรวจสอบในระดับมหาวิทยาลัย
คณะ/สํานัก/ศูนย  ทั้งการตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบภายนอกเนนที่กระบวนการการ
ประกันคุณภาพ  ไดแก  การกําหนดนโยบาย  กฎระเบียบ  การสนับสนุนชวยเหลือและหลักฐานตาง  
ๆ  วิธีการที่ใช  คือ  การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน  การสัมภาษณผูบริหาร  อาจารย  
ผูปฏิบัติงานและนักศึกษา 
 3.  การประเมินคุณภาพ  (Quality Assessment)  หมายถึง  การประเมินคาระดับคุณภาพ
ของกิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน  เชน  คุณภาพการจัดการศึกษา  คุณภาพของงานวิจัย  
คุณภาพของการสอนเปนตน  โดยมีจุดเนนที่คณะและโปรแกรมวิชา  การประเมินจะใชวิธีการศึกษา
ตนเอง  (External peer review)  และการใชตัวชี้วัดพฤติกรรม  (Performance indicators) 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจะใชทฤษฎีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยนําปจจัยนําเขา  
(Input)  กระบวนการ  (Process)  และผลลัพธ  (Output)  มาอธิบายกระบวนการผลิตบัณฑิตและ
กําหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีมีผลตอการผลิตบัณฑิต  สําหรับสํานัก/ศูนยจะเนน
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกับการบริหารและการบริการเพื่อตอบสนองความ
ตองการความพึงพอใจของผูใชบริการทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จากแผนภูมิขางตนแสดงวาถามหาวิทยาลัยดําเนินการตามความระบบประกันคุณภาพ
การศึกษากระบวนการทั้งระบบจะสงผลกระทบตอสังคมจะไดรับประโยชนจากกระบวนการผลิต
บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  ดังนั้นมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีจึงมุงเนนพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให
ไดผลลัพธ  คือ  บัณฑิตที่มีลักษณะพึงประสงคและเพื่อใหมหาวิทยาลัยเปนท่ียอมรับของสังคมโดยใช
มาตรการจึงเรงรัดใหทุกหนวยงานมีระบบควบคุมคุณภาพ  โดยใชวงจรเดมมิ่ง  (Deming Cycle) : 
PDCA (Plan-Do-Check-Act)  ซ่ึงเปนกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพในการดําเนินงาน
ควบคุมคุณภาพ 
 
 



 
 
 การควบคุมคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดวยระบบ  PDCA  เปนเครื่องมือในการ
ควบคุมและพัฒนาคุณภาพท่ีมุงหวัง  ซ่ึงระบบดังกลาวเนนการมีสวนรวมของทุก  ๆ  ฝายใน
มหาวิทยาลัย  ในการดําเนินงานตามระบบคุณภาพ  มีขั้นตอนดังนี้ 
 1.  การวางแผน  (Plan)  มหาวิทยาลัยและหนวยงานยอมตองวางแผนและสามารถ
ดําเนินการใหบรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  มีการกรอบแบบดัชนีชี้วัดคุณภาพและ
เกณฑตัดสิน  โดยพิจารณาทําแผนและเครื่องมือตัดสินใจสอดคลองและตอบสนองการดําเนินงานที่
มุงสูคุณภาพที่พึงประสงคเปนสําคัญ 
 2.  การดําเนินงานตามแผน  (Do)  มหาวิทยาลัยตองสรางความตระหนักใหกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยใหปฏิบัติภารกิจที่ไดวางไว  โดยอาศัยการดําเนินตามโครงการและกิจกรรมที่ได
กําหนดไวตามแผน 



 3.  การตรวจสอบและประเมิน  (Check)  เปนการทบทวนการดําเนินงานตามแผนที่วางไว
หนวยงานจะตองวิเคราะหสภาพการดําเนินงานของตนเองในแตละชวงการดําเนินงาน  และ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน  เพื่อตัดสินวาการดําเนินมีคุณภาพตามที่
ตองการหรือไม  เพราะเหตุใด 
 4.  การนําผลการประเมินมาปรับปรุง  (Act)  เม่ือผานขั้นตอนการตรวจสอบและประเมิน
แลว  ตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงโดยสงขอมูลยอนหลังไปสูผูเก่ียวของในการดําเนินงานใน
หนวยงานตาง  ๆ  เพื่อใหผูที่เก่ียวของไดรับรูถึงผลการดําเนินงานของตัวเองวาเปนอยางไรและควร
ปรับปรุงตอไปอยางไรจึงจะเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีกลไกการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

1. นโยบายวัตถุประสงคและแนวทางในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 
ซ่ึงไดกลาวถึงรายละเอียดไวแลวบทที่  2 
 2.  แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  และระดับ
หนวยงาน  คณะกรรมการตาง  ๆ  มีองคประกอบและหนาที่ดังตอไปนี้ 
 2.1  คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 
 2.1.1  อธิการบดี      ประธาน 
 2.1.2  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย  กรรมการ 
 2.1.3  รองอธิการบดี     กรรมการ 
 2.1.4  ผูชวยอธิการบดี     กรรมการ 
 2.1.5  คณบดี      กรรมการ 
 2.1.6  ผูอํานวยการ สํานัก/ศูนย/โครงการบัณฑิต  กรรมการ 
 2.1.7  รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการและเลขานุการ 
 2.1.8  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 2.1.9  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 หนาท่ี 
 1.  กําหนดนโยบาย 

2.  กํากับมาตรฐานและติดตามผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานภาย 
ภายใน 
 3.  ควบคุม  ติดตามการดําเนินงานของคณะกรรมการดําเนินงานกลางงานประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 4.  พิจารณาการประกันคุณภาพการศึกษาและเสนอขอการรับรอง 
  

 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี



2.2 คณะกรรมการดําเนินงานกลาง  ประกอบดวย 
2.2.1  ผูทรงคุณวุฒิ     ที่ปรึกษา 
2.2.2  รองอธิการบดี     ประธาน 
2.2.3  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   รองประธาน 
2.2.4  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  รองประธาน 
2.2.5  ผูแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจากคณะ กรรมการ 
2.2.6  ผูแทนกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาจาก 
         สํานัก/ศูนย/โครงการบัณฑิตศึกษา   กรรมการ 
2.2.7  ผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ 
2.2.8  รองผูอํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

หนาที่ 
1.  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
2.  ประสานงานกับคณะ  สํานัก/ศูนย  ในการดําเนินงานตามนโยบายของคณะกรรมการ 

อํานวยการ 
 3.  เปนที่ปรึกษาเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกคณะ/สํานัก/ศูนย 
 4.  กําหนดแนวทางการตรวจสอบและประสานงานาการตรวจสอบและการประเมิน 
 5.  จัดทํารายงานประจําปดานประกันคุณภาพการศึกษาเสนอมหาวิทยาลัย 
 6.  ภารกิจอื่น  ๆ  ดานการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่คณะกรรมการอํานวยการมอบหมาย 
 
 2.3  คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาประจําคณะ/สํานัก/ศูนย  ประกอบดวย 
คณบดี  ผูอํานวยการสํานัก/ศูนย  และบุคลากรในคณะ/สํานัก/ศูนย  จํานวนตามความเห็นชอบของ
มหาวิทยาลัย 
 หนาที่ 
 1.  ดําเนินงานตามนโยบายและกรอบการดําเนินงานที่กําหนด 
 2.  กํากับดูแลวิธีการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนด 
 3.  จัดทําการศึกษาตนเองและรายงานการศึกษาตนเอง 
 4.  เตรียมการเพื่อรับการตรวจสอบและประเมิน 
 
 3.  จัดตั้งหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาปการศึกษา  
2547 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดใหสํานักประกันคุณภาพการศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  มี



คณะกรรมการจํานวน  2  คน  และเจาหนาที่  1  คนของสํานักประกันคุณภาพการศึกษา  ทําหนาที่
บริหารงานตามโครงสรางการบริหารงานประกอบดวย 
 3.1  ผูอํานวยการสํานัก 
 3.2  รองผูอํานวยการสํานัก 
 3.3  เลขานุการสํานัก 
 3.4  งานตรวจสอบและประเมินผล 
 3.5  งานวิจัย  วางแผนและพัฒนา 
 3.6  งานขอมูลสารสนเทศ 
 3.7  งานประชาสัมพันธ 
 3.8  เจาหนาที่ 
 
 4.  การจัดทําแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา 
 เพื่อใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  และเพื่อเปนแนวทางใหคณะ/สํานัก/ศูนย  และโปรแกรมวิชามหาวิทยาลัยได
จัดทําแผนปฏิบัติการสอดคลองกัน  คณะกรรมการดําเนินงานกลางจึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการงาน
ประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ปการศึกษา  2547 
 5.  การพัฒนาบุคลากรและการประชาสัมพันธ 
 ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคและเกิดประโยชนสูงสุดแก
มหาวิทยาลัยจําเปนอยางย่ิงที่จะจองพัฒนาบุคลากรของหมิวทยาลัยทุกคนใหมีความรู  ความเขาใจ
ระบบประกันคุณภาพการศึกษา  และตระหนักในความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใน
ฐานะที่เปนเคร่ืองมือในการเรงรัดพัฒนาระบบบริการจัดการของทุกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยให
มีคุณภาพและประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  สงผลถึงศักยภาพโดยรวมของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงตอง
จัดกิจกรรมตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาบุคลากรดานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองดังน้ี 
 -  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 -  จัดอบรมผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อเตรียมบุคลากรรองรับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

- จัดทําวารสารรายเดือน  -  รายป 
             ฯลฯ 
6.  การจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดจัดทําหนังสือคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใชใน 

กรอบแนวทางในดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหแกหนวยงานภายใน  มหาวิทยาลัยจะตอง
สงเสริมสนับสนุนใหคณะและหนวยงานเทียบเทาคณะจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยงานเอง  สวนโปรแกรมวิชาสามารถใชคูมือของคณะเปนแนวทางได 



 7.  การจัดทํารายงานประเมินตนเอง  (Self Assessment Report) 
 ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาในระยะแรก  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีมีนโยบาย
ใหทุกหนวยงานจัดทํารายงานการศึกษาตนเอง  (Self Study Report = SSR)  และรายงานการ
ประเมินตนเอง  (Self Assessment Report = SAR)  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยแตตอมาไดบูรณาการ  SSR  และ  SAR  เขาไวดวยกันเพื่อลดภาระดานการ
จัดทําเอกสาร  โดยใชกรอบแนวทางการประกันคุณภาพท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏไดประกาศใชเมื่อ  
พ.ศ.  2539  มี  9  องคประกอบดังนี้ 
 1.  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนงาน 
 2.  การเรียนการสอน 
 3.  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 4.  การวิจัย 
 5.  การบริการทางวิชาการแกสังคม 
 6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 7.  การบริหารและการจัดการ 
 8.  การเงินและงบประมาณ 
 9.  ระบบกลไกการประกันคุณภาพ 
 
 8.  การตรวจอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีไดดําเนินการใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใน
ระดับหนวยงานทุกปการศึกษา  โดยทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ตาม
กรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อวิเคราะหประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัด
การศึกษา  การบริหารจัดการและการบริการในรอบป  โดยใชผลการดําเนินงานตั้งแตวัรแรกของป
การศึกษาถึงวันส้ินสุดปการศึกษา  นอกจากนี้ยังจัดใหการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยโดยเปด
โอกาสใหคณาจารยนักศึกษาบุคลากรและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมกันประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยทุกปการศึกษา 
 9.  การดําเนินการเพื่อใหมหาวิทยาลัยไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ในการศึกษา  2546  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกําหนดรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายนอกจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)  เปนครั้งแรก
ระหวางวันท่ี  21  -  27  มกราคม  2547  ในการนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  (SAR)  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา  (สมศ.)  ประกอบดวย  8  มาตรฐานดังนี้ 



 1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 2.  มาตรฐานดานการเรียนรู 
 3.  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
 4.  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 5.  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 6.  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 7.  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 8.  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนการประเมินผลและติดตามตรวจสอบการ
ประเมินผลคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย  หรือหนวยงาน 
ตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลและผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื่องตามระบบ
และกลไกประกันคุณภาพการศึกษา  ท่ีกําหนดกระบวนการไวดังนี้ 

บทที่  4 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

แผนโครงสรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

สํานักประกัน
คุณภาพการศึกษา 

สํานักงานคณะกรม 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

สภามหาวิทยาลัย เผยแพร

คณะกรรม 
การอํานวยการ 
ประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ธนบุรี 

คณะกรรมการสํานักประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการดาํเนินงาน
กลางประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบุร ี

ประเมิน 

คณะกรรมการประกัน 
คุณภาพการศึกษาของ 
หนวยงาน คณะ/สํานัก 
ศูนย/โครงการบณัฑิต 

คณะ/สํานัก/ศูนย/
โครงการบัณฑิตศึกษา 

ผาน/ไมผาน 



 ขั้นที่  1  การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  ประกาศนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการดําเนินการประกันคุณภาพ 
  2.  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  3.  แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน 
  4.  แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย 
  5.  จัดทําคูมือประกันคุณภาพ 
  6.  ทุกหนวยงานจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
  7.  เผยแพรความรู  สรางความเขาใจระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  8.  กําหนดบทบาทของหนวยงานและบุคลากรดําเนินการตามนโยบายและแนว
ปฏิบัติ 
 ขั้นที่  2  การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  1.  หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยบุคลากร
ของหนวยงานมีสวนรวมในการกําหนดเพื่อใชในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาในแตละ
องคประกอบที่มีผลตอการประกันคุณภาพของหนวยงาน  โดยดัดแปลงหรือปรับจากเกณฑและ
ตัวชี้วัดคุณภาพระดับมหาวิทยาลัยที่กําหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  2.  หนวยงานจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน 
  3.  หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ของหนวยงาน  สําหรับป
การศึกษา  2547  นี้เปนการประเมินผลการดําเนินงานระหวาง  1  มิถุนายน  2547  -  31  
พฤษภาคม  2548  โดยบุคลากรของหนวยงานมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพของหนวยงาน 
 
 
 
 
 รายงานการประเมินตนเอง  (Self   Assessment  Report  -  SAR)  คือรายงานที่แสดงผลการ
ดําเนินงานของบุคคล/หนวยงานที่มีสวนรวมในการวางแผน  ประเมินและแกไขจุดออนหรือจุดแข็ง
ของวิธีปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น  SAR  จะมีการประเมินคางานที่ทําไปแลววาอยูระดับใด  
ผลของการประเมิน  คือ  ผานเกณฑหรือไมผาเกณฑ 
 1.  จํานวนฉบับ  SAR  มีหลายฉบับตามลําดับชวงเวลาและหนวยงาน  ดังนี้ 
  SAR  1  -  ตรวจสอบและประเมินงานเองตามสภาพจริง 

SAR  2 -  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานและผลการประเมินใน  
      SAR  1  เพื่อพิจารณาพัฒนาการ 

การเขียนรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 



  SAR  3  -  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานและผลการประเมินใน 
        SAR  2  เพื่อการพิจารณาพัฒนาการ 
  SAR  4  -  เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงาน (1 มิถุนายน 2546 – 

    31 พฤษภาคม 2547)  และผลการประเมิน   SAR  3  และ 
    ผลการประเมินจากภายนอก  เพื่อการพิจารณาพัฒนาการ 

  SAR  5  -  ฉบับสุดทาย ผลการดําเนินงาน (1 มิถุนายน 2547 – 31  
    พฤษภาคม 2548) 

 2.  รูปแบบ  ยึดถือตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดใช 
 3.  ขั้นตอนการเขียนรายงานการประเมินตนเอง  SAR  
  3.1  บุคลากรในหนวยงานรวมกันกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑตัดสิน 
  3.2  สํารวจและรวบรวมผลการดําเนินงานและรวบรวมเอกสารหลักฐานอางอิง 
  3.3  เขียนผลการดําเนินงานตามเกณฑในแตละตัวบงชี้ 
  3.4  พิจารณาตัดสินผลการดําเนินงานตามเกณฑที่กําหนด 
  3.5  วิเคราะหจุดออนและแนวทางแกไข/จุดแข็งและแนวทางเสริม 
  3.6  สรุปผลการประเมินตนเองและรายการเอกสารอางอิง 
  3.7  นํา  SAR  มาใชในการกระตุนใหเกิดการพัฒนาปรับปรุงแกไข 
การปฏิบัติงานของหนวยงานและนําเสนอตอผูบริหารระดับสูงกวาเพื่อนําไปใชในการพัฒนาระบบงาน
ระดับมหาวิทยาลัย 
 4.  สวนประกอบของรายงานการประเมินตนเอง  (SAR)   มีสวนประกอบสําคัญดังน้ี 
  4.1  หนาปก  ควรมีขอความดังนี้ 
  รายงานการประเมินตนเอง  เพื่อการประเมินคุณภาพภายในของ  (ชื่อหนวยงาน)  
ชวงเวลาของผลการดําเนินและระบุวัน/เดือน/ปที่รายงาน 
  4.2  คํานํา  ควรคลุมประเด็นดังนี้ 
   ก)  ชวงระยะเวลาของผลดําเนินงาน 
   ข)  องคประกอบที่เก่ียวกับงานของหนวยงาน 
  4.3  สารบัญ 
  4.4  สวนนํา  เกี่ยวกับหนวยงานใหขอมูลเก่ียวกับหนวยงานของตน  โดยเฉพาะ
จํานวน  คน  งบประมาณ  วัสดุ 
  4.5  สวนสําคัญ  องคประกอบและตัวช้ีวัดท่ีใชในการประเมิน  ผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้  และจุดแข็ง/ออนตามเกณฑตัดสินแนวทางดําเนินงานตอ 



  4.6  สวนสรุป  เปนการสรุปผลการประเมินเปนรายองคประกอบและตัวชี้ วัด
ตลอดจนสรุปจุดออน/จุดแข็งและแนวทางแกไข/แนวทางเสริม  เพื่อประโยชนตอการวิเคราะหพัฒนา
และปรับปรุงประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของหนวยงาน 
  4.7  ภาคผนวก  รวบรวมรายชื่อเอกสารหลักฐานอางอิงตามหมายเลขเอกสารที่
อางอิงไวเรียงตามลําดับแตละตัวชี้วัดและองคประกอบ 
  4.8  แบบบันทึกขอมูลการเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินภายนอก 
*หมายเหตุ  *  สวนประกอบ  4.5 – 4.8  ในสวนคณะ , หนวยงานของตนรับผิดชอบใหคณะทุก
หนวยงานใสอักษรยอหนวยงานของตนหลังเลขหนาทุก  ๆ  หนา  เชน  1 คร. , 2 คร. , 3 คร. 

ตัวอยางสวนประกอบรายงานการประเมนิตนเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ปกนอก)

 
 

รายงานการประเมินตนเอง 
(Self   Assessment  Report)  

คณะ สํานัก/ศูนย...................................... 
 

(ระหวาง วัน เดือน ป-วัน เดือน ป) 
 

                                วัน เดือน ปท่ีรายงาน 
 

คํานํา
 
สิ่งท่ีตองระบุในคํานํา 
- ขอบขายของเน้ือหาท่ีอยูในรายงาน 
- ชวงเวลาท่ีเกี่ยวของของขอมูล 
- องคประกอบท่ีหนวยงานเนน 

 
 
 

ลงนามหัวหนาหนวยงาน 
ตําแหนง 

 



สารบัญ  

หนา 

คํานํา          ก 
 สารบัญ          ข 
 สวนนํา  ขอมูลพืน้ฐานของหนวยงาน                   1 
   ประวตัคิวามเปนมาของหนวยงาน 
   ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ 
   วัตถุประสงค เปาหมาย 
   บทบาทและหนาที่ของหนวยงาน 
   จํานวนบุคลากร 
    อาจารยประจํา/อาจารยอัตราจางอาจารยพิเศษที่เชิญมาสอน 

ของแตละภาคการศึกษา 
    ขาราชการพลเรือน 
    ลูกจางประจํา 
    ลูกจางช่ัวคราว 
  งบประมาณประจําป 
    งบประมาณแผนดนิ 
    งบบาํรงุการศึกษา 
    งบ  กศ.บป. 
    อ่ืน  ๆ 
  ส่ิงอํานวยความสะดวก 
    อาคาร/หอง 
    ครภุัณฑ 
  แผนภูมิการบรหิารงาน  (Organization  Chart) 
   
  *  และประเด็นอื่น  ๆ  ที่หนวยงานเห็นวาจําเปน 
 

 สวนสาํคัญ  ผลการดําเนินงานและผลการประเมิน 
   
   องคประกอบที่  1 ................................... 
   องคประกอบที่  2 ................................... 
 
 
   องคประกอบที่  9 ................................... 
 
 สวนสรุป 
   สรุปผลผลการประเมินรายองคประกอบและตัวชี้วัด 



   สรุปจุดออน/จุดแข็ง  และแนวทางดาํเนนิงานตอ 
 
 ภาคผนวก 
   รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
   แบบบันทึกขอมลูการเตรียมความพรอมเพื่อการประเมินภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวอยางการปรับเกณฑและการเขียนรายงานการประเมนิตนเองของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี* 

 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค 

 

ตัวชี้วัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
ผลการ
ประเมิน

จุดออนและแนวทางแกไข/  

จุดแข็งและแนวทางเสริม 
1.1 การกําหนดปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
       
(1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  
และวัตถุประสงค  เปนลาย
ลักษณอักษร 
(2) มี (1) + มีความ

สอดคลอง 
ระหวาง ปรัชญา วิสัยทัศน   
พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
(3) มี (2) + อาจารย  

นักศกึษา  
และบุคลากร อื่น ๆ ของ 
มหาวิทยาลัยมสีวนรวมใน 
การกําหนดปรชัญา วิสัยทัศน 
(4) มี (3) + มีการเผยแพร 
ภายในมหาวิทยาลัย อยางทั่วถึง 
(5) มี (4) + มกีารเผยแพรให
ประชาคมทราบ 

    มหาวิทยาลัยมีขอความใน
เว็บไซต  ปายประชาสัมพันธ
และอื่น ๆ ที่แสดงปรัชญา  
วิสัยทัศน  พันธกิจและ
วัตถุประสงคเปนลายลักษณ
อักษร (เอกสารหมายเลข 1.1.1) 
และมีความสอดคลองซึ่งกันและ
กัน (เอกสารหมายเลข 1.1.2) 
โดยผูบริหารคณาจารย บุคลากร
ของมหาวิทยาลยั รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยมสีวนรวม
ในการกาํหนด (เอกสาร
หมายเลข 1.1.3) และมีการ
เผยแพรภายในมหาวิทยาลัย
อยางทั่วถึง (เอกสารหมายเลข 
1.1.4) และประชาคมทราบ 
(เอกสารหมายเลข 1.1.5) 

5 จุดแข็ง 
   มหาวิทยาลัยมีปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจ 
วัตถุประสงคที่มีความ
สอดคลอง  และกําหนดโดย
คณาจารย นักศึกษา  และ
บุคลากรทกุฝาย มีสวนรวมและ
เผยแพรทั้งใน และนอก
มหาวิทยาลัยตลอดจน
ประชาคมไดทราบ 

แนวทางเสริม 
    ควรมีการปรับปรัชญา 
วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงคใหเหมาะสมกับ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงและ
ประชาสัมพันธให 
ทุก ๆ  ฝายทราบในสื่อที่
หลากหลาย 

 
 

* ทุกหนวยงานมีอักษรยอ  ใสทุกหนา 



ตัวอยางสวนสรุป 

สรุปจดุออน แนวทางแกไข / จุดแขง็ แนวทางเสริม และพัฒนาเปนรายองคประกอบ 
 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถปุระสงค   
 

ของมหาวิทยาลัยมีความสอดคลองซ่ึงกันและกัน  และทุกหนวยงาน  รวมทั้งบุคลากรทั้ง
ภายนอกและภายในมีสวนรวมในการกําหนด  สามารถนําไปจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการได
อยางมีประสิทธิภาพ  ประชาคมรับรูไดจากสื่อท่ีหลากหลาย  แตเม่ือสภาพสังคมเปลี่ยนไป  บรรดา
คณาจารย  ผูทรงคุณวุฒิ  และบุคลากรทุกฝายไดปรับแผนกลยุทธใหเปนรูปธรรมที่นําไปสูการพัฒนา
ไดตามสภาพจริง 

 
 
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 

 จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 
1.2  แผนกลยุทธและ 
แผนปฏิบัตกิาร 

  
(1) มีแผนกลยุทธและแผน 
ปฏบิตัิการโดยบคุลากรภายใน
มหาวทิยาลัยมีสวนรวม 
 ในการกําหนด 
(2) มี (1) + สอดคลองกับ  
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของมหาวทิยาลัย 
(3) มี (2) + มีกลไกนําแผน 
ไปสูการปฏบิตั ิ
(4) มี (3) + มีการปรบัแผน 
ใหเหมาะสมกับสถานการณและเปน
ปจจุบัน 
(5) มี (4)+ มีการเผยแพร 
ใหบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย
ทราบ 
 
     
 

     มหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ
และแผนปฏบิตัิการโดยบคุลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม 
(เอกสารหมายเลข  1.2.1) และ
สอดคลองกับปรชัญา  วิสัยทัศน  
และวัตถุประสงคของ 
มหาวทิยาลัย (เอกสารหมายเลข 
1.2.2) ซึ่งทุกๆ หนวยงานมี
กลไกการนําแผนไปสูการปฏบิตั ิ
(เอกสารหมายเลข 1.2.3)โดยมี
โครงการและงบประมาณรองรบั 
(เอกสารหมายเลข 1.2.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
     มหาวทิยาลัยมีแผนกลยุทธ
และแผนปฏิบตัิการทีบ่คุลากร
ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนรวม
ในการกําหนดที่สอดคลองกับ
ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
สามารถนําแผนไปปฏบิตัิและ
ปรบัแผนใหเหมาะสมได 
  

แนวทางเสรมิ 
     ควรมีการปรบัแผนกลยุทธ 
และแผนปฏิบตัิการตลอดเวลาที่
สถานการณเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพที่เหมาะสม 
 
 
 
 

 
 
 
 



องคประกอบที่ 1 (ตอ)  
 

ตัวช้ีวัด/เกณฑการประเมิน ผลการดําเนนิงาน 
ผลการ
ประเมิน 

จุดออนและแนวทางแกไข/ 

จุดแข็งและแนวทางเสรมิ 
1.3   การตดิตามและประเมิน
แผนงาน 
     
(1) มีการตดิตามและประเมิน 
แผนงานอยาง ไมเปนทางการ 
(2) มี (1) + ระบบใน 
การตดิตามและประเมินแผนงาน
อยางเปนรูปธรรม 
(3) มี (2) + มีการประเมิน 
เมื่อส้ินสุดแผนงาน          
(4) มี (3)+มรีายงานผล 
การตดิตามและประเมินแผนงาน 
(5) มี (4)+ นําผล 
การประเมินไปสูการปรบัปรงุแผน
กลยุทธ แผนปฏบิตัิการและ 
แผนงาน 
 
 
 
   
 
 

      มหาวิทยาลัยมีการติดตาม
และประเมินแผนงานอยางไมเปน
ทางการ (เอกสารหมายเลข 1.3.1) 
และแบบประเมินของสํานักวางแผน
และพัฒนา กํ าหนด  ( เ อกสา ร
หมายเลข 1.3.2) ทั้งประเมินครึ่ง
แผนและสิ้นสุดแผน  ( เอกสาร
หมายเลข 1.3.3) ตลอดจนรายงาน
ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะป ร ะ เ มิ น
แผนง าน  ( เ อกสา รหมาย เลข 
1.3.4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 จุดแข็ง 
   มหาวิทยาลัยมีการติดตามและ
ประ เมิ นแผนงานทั้ ง ไม เป น
ทางการและรูปธรรม เพื่อนําผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนงาน
ตอไป 
 

แนวทางเสรมิ 
   ตองนํ าผลการประเมินไป
พัฒนาและปรับแผนงานใหเปน
รูปธรรมที่นําไปสูการปฏิบัติเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ 

 
 
 



ตัวอยางภาคผนวก 

รายการเอกสารและหลักฐานอางอิง 
องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ วัตถุประสงค 

 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล

1. 1.1.1 -  ปายนิเทศประชาสัมพันธหรือบอรดคณะ คร. มส. วก. วท. สนบ. สศว. 
  หรือแผนพับหรือแผนปลิว สนก. สนอ. สนว. บฑ. สวบ. 
   สนพ. ศคพ. ศภ. 
  -  โปรแกรม Flash แนะนําคณะ คร.  
  -  เอกสารการประชุมปฏิบัติการวิพากษ มส. 
  รายงานประเมินตนเอง  
  -  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการประกัน สนอ. 
  คุณภาพ  
  -  คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา บฑ. 
  -  SAR 1-4 สวบ. ศค. 
  -  รายงานการประชุม สนก. 
  -  Home page สํานักประกันคุณภาพ สนป 
  การศึกษา  
  -  Self Study Report ศค. งานเทศสัมพันธ 
    

2. 1.1.2 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลอง คร. 
  -  รายชื่อกรรมการวิเคราะหปรัชญา  คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค  
  -  มนุษยสารป  2543  จนถึงปจจุบัน  มส. 
  -  รายงานการประชุมปฏิบัติการการจัดทํา สนว. 
  คูมือปฏิบัติงาน  
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการ บฑ. สวบ. 
  -  ขอมูลแสดงความคิดเห็นของผูนํา สนก. 
  นักศึกษาตอวิสัยทัศน  
  -  รายงานการประชุมบุคลากร ศค. 
  -  บันทึกขอความเอกสารที่นําเสนอภายใน งานตรวจสอบภายใน 
  สถาบัน  
    



 
ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ชื่อเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ช่ือหนวยงานหรือแหลงขอมูล

3. 1.1.3 -  รายงานสรุปการมีสวนรวมและแบบสอบถาม คร. 
  อาจารย นักศึกษา บุคลากร ฯลฯ  
  -  แฟมสํารวจความคิดเห็นปรัชญา วิสัยทัศน สศว. 
  และพันธกิจ  
  -  รายการประชุม สนอ. สศว. ศภ. 
  -  คูมือคุณภาพ สนว. 
  -  เอกสารการประชุมคณะกรรมการบริหาร วท. 
  คณะ ครั้งที่ 5/2546  
  -  แบบสํารวจปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ วท. สนบ. สนพ. 
  เปาหมาย  
  -  สรุปแบบสํารวจจากคณาจารยนักศึกษา วท. 
  และผูสนใจ  
  -  บันทึกขอความแจงกําหนดการประชุมของ วท. 
  คณาจารย นักศึกษาและผูสนใจ  
  -  สารวิจัย สวบ. 
  -  ระเบียบการสอบคัดเลือกเขาศึกษาและ บฑ 
  คูมือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  -  Web page สนก. 
    

4. 1.1.4 -  แบบฟอรมบันทึกขอความ คร. สนป. สนอ. 
  -  ปายตัวอักษรขอความ สศว. 
  -  โทรทัศนวงจรปด สนบ. 
  -  รายงานการประชุม สนอ. 
  -  แผนกลยุทธ สนว. 
  -  แผนพับ สนพ. สศว. 
  -  แผนพับประชาสัมพันธการรับสมัคร บฑ 
  ระเบียบการสอบคัดเลือกและคูมือการ  
  สมัครเขาศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
  -  อินเตอรเน็ต ศภ. 
  -  Web page ศค. 

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
5. 1.1.5 -  แผนพับเอกสารประชาสัมพันธ คร. มส. 
  -  เว็บไซต http : // are.rid.ac.th สนบ. 
  ปจจุบันเปน http : // are.dru.ac.th  
  -  เอกสารจากเว็บไซต สนอ. 
  -  สําเนาเว็บไซต http : //www.dit.dru. สนพ. 
  Ac.th/home/009/index.htm  
    

6. 1.2.1 -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ คร. มส. วก. วท.  สนพ. สนบ.
   สศว. สนก. สนอ. สนป. ศภ. 
   ศคพ. บฑ. งานวิเทศสัมพันธ 
   งานตรวจสอบภายใน  
  -  คําสั่งที่7/2546 และ 3/2547 สนบ. 
  -  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทํา สนอ. 
  แผนกลยุทธ  
  -  คูมือปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษา สนว. 
  -  รายงานการประชุมคณะกรรมการ บฑ. 
  -  แฟมแผนงานพัฒนามหาวิทยาลัย สวบ. 
  แผนงานดานวิจัยและบริการวิชาการ  
    

7. 1.2.2 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลองปรัชญา คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคกับ  
  แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  
  -  คําสั่งแตงต้ังกรรมการดําเนินการจัดทํา มส. 
  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ  
  -  แบบเขียนโครงการแผนปฏิบัติการตาม วท. 
  แผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธ สนบ. สนอ. สนพ. สนป. 
  -  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน สวบ. 
  -  รางแผนยุทธศาสตร สนบ. 
  -  แผนปฏิบัติงาน สนก. สนป. 
  -  แผนปฏิบัติการ และเอกสารโครงการ บฑ. 
  -  คูมืองานการลงทะเบียนวิชาเรียน สนว. 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.2.2 (ตอ) -  รายงานประจําป ศภ. 
  -  ปฏิทินปฏิบัติงานของสถาบัน ศค. สนป.  
   งานตรวจสอบภายใน 
    

8. 1.2.3 -  ตารางวิเคราะหความสอดคลองปรัชญา คร. 
  วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค แผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงาน มส. 
  -  จดหมายเชิญวิทยากร คุณสิริพงค อินทวดี วท. 
  -  บันทึกการประชุมอาจารยและเจาหนาที่ สนบ. 
  คร้ังที่ 3/2547  
  -  ปฏิทินการปฏิบัติงาน สนอ. 
  -  คูมือการจัดตารางเรียน ตารางสอน   สนว. 
  -  เอกสารรายงานการประชุม คณะกรรมการ บฑ. 
  และเอกสารขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ  
  ยอดเงิน  
  -  รายละเอียดโครงการ สวบ. 
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ สนพ. 
  จายจากเงินรายไดของสถาบัน  

  -  รายละเอียดโครงการ สวบ. 
  -  รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณราย สนพ. 
  จายจากเงินรายไดของสถาบัน  
  -  แผนดําเนินกิจกรรม สนก. 
  -  งบประมาณและโครงการตาง ๆที่ สนป. 
  ไดรับอนุมัติป 2546  
  -  แผนภูมิ Flow Chart แสดงขั้นตอน ศค. 
  ทํางานของงาน  
  -  รายละเอียดของหนาที่ฝายตาง ๆ ศค. 
    

9. 1.2.4 -  รายงานการประชุม (วาระพิเศษ) ปรับ คร. 
  ปรุงแผนกลยุทธ  
  -  แผนกลยุทธและประชุมกรรมการ สนอ. 
    

 



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.2.4 (ตอ) -  เอกสารการประชุมกรรมการ มส. 
  -  แบบทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ วท. 
  แผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  
  -  ปฏิทินการปฏิบัติงาน สนก. สนป.  
   งานตรวจสอบภายใน 
  -  โครงการและกิจกรรมในการปรับแผนให สนบ. 
  เหมาะสม  
  -  คูมือการจัดตารางสอบ สนก. 
  -  บันทึกการประชุมคร้ังที่ 4/2546 สนพ. 
  -  โครงการจัดทํารายงานประจําป สนพ. 
  -  โครงการประชุมปฏิบัติการจัดทํา  สนพ. 
  แผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการ  
    

10. 1.3.1 -  แบบติดตามแผนงาน คร. 
  -  คําสั่งแตงต้ังรองคณบดีฝายวางแผนและ มส. 
  และพัฒนา  
  -  บันทึกติดตามงานจากผูเก่ียวของ วท. 
  -  รายงานของหัวหนาหนวยงาน สนบ. 
  คร้ังที่ 3/2546 หนา 25-31  
  -  รายงานวาระประชุม สนก. สนอ. บฑ. 
  -  สรุปรายงานวาระประชุม 7 กค. 46 ,  สนว. 
  12-13 สค. 46  
  -  เอกสารประเมินโครงการ สวบ. 
  -  สรุปผลการติดตาม  ประเมินการใชจาย สนพ. 
  งบประมาณรายได และงบประมาณแผนดิน  
  -  รายงานประจําเดือนการใชงบประมาณ ศภ. 
  -  สรุปรายงานการดําเนินงานกิจกรรม ศค. 
  โครงการตาง ๆ  
    

11. 1.3.2 -  รายงานการประเมินครึ่งแผนและสิ้นสุด มส. ศภ. 
  แผน  
  -  แบบติดตามผลการใชงบประมาณและเงิน สนพ. 
  รายได  



ลําดับที่ หมายเลขเอกสาร ช่ือเอกสารหรือหลักฐานอางอิง ชื่อหนวยงานหรือแหลงขอมูล
 1.3.2 -  รายงานประจําป วท. 
  -  แบบประเมินตาง ๆ สนอ. 
  -  แฟมรายงานการปฏิบัติงาน สนก. 
  -  เอกสารรายงานการประชุม บฑ. สนก. 
    

12. 1.3.3 -  รายงานการประเมินแผนงานครึ่งแผน  คร. มส. สนบ. สนอ. บฑ. 
  และสิ้นสุดแผน  
  -  รายงานการใชงบประมาณแผนดินและ สนพ. 
  เงินรายได ปงบประมาณ 2546 สง สกอ.  
    

13. 1.3.4 -  รายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน คร. 
  แผนงาน  
  -  บันทึกการประชุมผูบริหารสถาบันครั้งที่  สนพ. 
  8,9 และ10 2546  
  -  รายงานประจําปสรุปผลการปฏิบัติงาน สนบ. 
  โครงการตาง ๆ  
  -  รายงานประจําป สนอ. 
  -  แผนกลยุทธ สนว. 
  -  เอกสารการประชุม บฑ. 
  -  รายงานการใชจายเงินตามโครงการ สนก 
    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 การใชเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาและตัวช้ีวัด 
 1.  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ประกอบดวย  9  
องคประกอบ  จํานวน  45  ตัวชี้วัด  แตละตัวชี้วัดจะมีเกณฑการประเมินเปนระดับ  แตละระดับจะมี
ลักษณะเปนทวีคูณ 
 2.  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  9  องคประกอบ  45  
ตัวชี้วัดนี้จะใชเปนเกณฑกลางของมหาวิทยาลัยเพื่อเปนแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  สามารถปรับเปลี่ยนคําและขอความ  ใหเหมาะสมกับ
บริบทของหนวยงานได 
 3.  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  มีลักษณะเปนระดับที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ มีท้ังหมด  5  

ระดับแตละระดับมีความยากในการนําไปปฏิบัติและมีความชันของระดับ 
 4.  เกณฑการตัดสิน  ผลจากการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  มีมติวา  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษากําหนดใหองคประกอบที่จะ
ประเมินตองมีตัวชี้วัด  แตละตัวชี้วัดประเมินแลวตองไดระดับ  3  ขึ้นไป  จึงจะถือวาผาน  หาก
ตัวชี้วัดใดประเมินแลวไดระดบัตํ่ากวา 3  องคประกอบนั้นถือวาไมผาน 
 5.  ในการนําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาไปปฏิบัติ  หนวยงานตาง ๆ ตองพิจารณา
เรื่องที่จะประเมินแยกเปนส่ิงที่ตองวัด  และกําหนดกิจกรรมใหสอดคลองกับสิ่งที่จะวัดใหตรงกัน  
กําหนดเปนแผนการดําเนินการตามกระบวนการ  วางแผน  ดําเนนิการ  ตรวจสอบประเมิน  และ 
ปรับปรุงพัฒนาตรงตามกําหนดหลักฐานของการประเมินไวเพื่อสะดวกในการตรวจสอบประเมินที
รวดเร็วและเปนระบบ 
 6.  เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษานี้เปนเกณฑสําหรับใชประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัย  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน  สําหรับการประเมิน  จาก
องคกรภายนอก 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ปการศึกษา 2547 



องคประกอบทั้ง  9  องคประกอบ  45  ตัวชี้วัดมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

ตัวชี้วัด เกณฑการประเมนิ เกณฑการตัดสนิ 
1.1 การกาํหนดปรชัญา วิสัยทัศน (1) มีปรัชญา วิสัยทัศน พนัธกิจ  ตองผานการประเมิน 
พนัธกิจ และวัตถุประสงค และวัตถุประสงคเปนลายลักษณ ระดับ 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 อักษร ถือวาองคประกอบนี้ผาน 
 (2) มี (1) + มีความสอดคลองระหวาง  
 ปรัชญาวิสยัทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค  
 (3) มี (2) + อาจารย นักศึกษา  
 และบุคลากรอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย  
 มีสวนรวมในการกาํหนดปรัชญา วิสัยทัศน  
 (4) มี (3) + มีการเผยแพรภายใน  
 มหาวิทยาลยัอยางทั่วถึง  
 (5) มี (4) + มีการเผยแพรใหประชาคม  
 ทราบ  
1.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัต ิ (1) มีแผนกลยุทธและแผนปฏบัติการโดย  
การ บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมีสวน  
 รวมในการกาํหนด  
 (2) มี (1) + สอดคลองกับ ปรัชญา วิสยั  
 ทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคของ  
 มหาวิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีกลไกนาํแผนไปสู  
 การปฏิบัต ิ  
 (4) มี (3) + มีการปรับแผนใหเหมาะสม  
 กับสถานการณและเปนปจจุบัน  
 (5) มี (4) + มีการเผยแพรใหบคุลากร  
 ภายในมหาวิทยาลยัทราบ  
1.3 การติดตามและประเมนิแผน (1) มีการติดตามและประเมนิแผนงาน  
งาน อยางไมเปนทางการ  
 (2) มี (1) + มีระบบในการติดตามและ  
 ประเมนิแผนงานอยางเปนรูปธรรม  
 (3) มี (2) + มีการประเมนิเมื่อส้ินสุด  
 แผนงาน  
 (4) มี (3) + มีรายงานผลการติดตามและ  
 ประเมนิแผนงาน  
 (5) มี (4) + มีการนําผลการประเมนิไปสู  
 การปรับปรุงแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  
 และแผนงาน  

องคประกอบที่  1  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถปุระสงคและแผนงาน 



องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
2.1 การสรางหลกัสูตร (1) มีหลักสูตรสอดคลองกับปรัชญาของ  ตองผานการประเมิน 
 มหาวทิยาลัย ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 (2) มี (1) + มีระเบียบแนวปฏบิตัิ     ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 การพัฒนาหลักสูตรของมหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีการดําเนินการพัฒนาหลัก  
 สูตรตามระเบียบ แนวปฏบิตัิการพฒันา  
 หลักสูตรของมหาวิทยาลัยและเปดโอกาส  
 ใหทองถ่ินเขามีสวนรวม  
 (4) มี (3) + มีการทดลองการใชและ  
 ประเมินหลักสูตร  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 ปรบัปรงุหลักสูตร  
   
2.2 การปรับปรุงหลักสูตร (1) มีผูรบัผดิชอบการประเมินการใชหลัก  
 สูตร  
 (2) มี (1) + มีการประเมนิการใชหลักสูตร  
 (3) มี (2) + มีการปรบัปรุงคาํอธิบายราย  
 วิชาใหทนัสมัย  
 (4) มี (3) + มีการพัฒนาเนื้อหาวิชาให  
 เหมาะสมกับทองถ่ิน  
 (5) มี (4) + มีการปรบัปรุงโครงสรางหลัก  
 สูตรที่สอดคลองกับความตองการของทอง  
 ถ่ิน  
   
2.3 การบริหารหลักสูตร (1) มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร  
 (2) มี (1) + มีการประชุมสรางความเขาใจ  
 กับอาจารยผูสอน  
 (3) มี (2) + มีแผนการเรียนตลอดหลัก  
 สูตร  
 (4) มี (3) + มีการจัดอาจารยเขาสอน  
 ตรงตามคุณวุฒิ ความรู และหรือประสบ  
 การณหรือภมูิปญญาทองถ่ิน  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิและปรับแผน  
 การเรียน  
   
   
   



องคประกอบที่  2  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย (1) มีนโยบานและแผนกลยุทธใน  
 การพัฒนาอาจารย  
 (2) มี (1) + มีคณะกรรมการรบัผดิชอบ  
 การดาํเนินงานพฒันาอาจารย  
 (3) มี (2) + มีการสงหรือจัดใหอาจารย  
 เขาประชมุอบรมสัมมนาวิชาการลาศึกษา  
 ตอ และการเพิ่มตําแหนงวิชาการ  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิผล    
 และติดตามแผนพัฒนาอาจารยเปนระยะ  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินไป  
 ปรบัปรงุและพัฒนาใหเปนไปตามเกณฑ  
 การจัดการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
   
2.5 ระบบการคดัเลือกนักศึกษา (1) มีระบบการคดัเลือกมี่หลากหลายเพื่อ  
 ใหไดนักศึกษาทีม่คีุณลักษณะที่สอดคลอง  
 กับปรัชญา วัตถุประสงคของโปรแกรมวิชา  
 คณะและมหาวิทยาลัย  
 (2) มี (1) + มีคณะกรรมการคัดเลือกที่  
 โปรงใสตรวจสอบไดและทองถ่ินมีสวนรวม  
 (3) มี (2) + มีนักศึกษาตามจํานวนทีต่อง  
 การตามแผนและมคีุณสมบตัติามที่ระบไว  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิผลระบบ  
 การคดัเลือก  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 ปรบัปรงุระบบการคดัเลือกนักศึกษา  
   
2.6 การตดิตามและประเมิน (1) มีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตของ  
คุณภาพบัณฑิต มหาวทิยาลัยคณะ และโปรแกรมวิชา  
 (2) มี (1) + มีแผนการตดิตามและ  
 ประเมินคุณภาพบัณฑิต  
 (3) มี (2) + มีคณะกรรมการและประเมิน  
 คุณภาพบัณฑติ  
 (4) มี (3) + มีคณะกรรมการติดตามและ  
 ประเมินคุณภาพบัณฑิต  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินและ   
 ตดิตามคุณภาพบณัฑิตมาใชปรบัปรุง  
 หลักสูตรและการเรียนการสอน  



องคประกอบที่  2  (ตอ) 
ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 

2.7 กิจกรรมการเรียนการสอน (1) มีแนวการสอนทุกรายวิชา และแจงให  
 นักศึกษาทราบ  
 (2) มี (1) + มีกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยใชเทคนิคและ  
 วิธีสอนที่หลากหลาย  
 (3) มี (2) + ใหบคุลากรในทองถ่ินมีสวน  
 รวมในกิจกรรมการเรียนการสอน  
 (4) มี (3) + มีการใช วิธีการที่หลากหลาย  
 ในการประเมินการสอนตามสภาพจริง  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 ปรบัปรงุการจัดการเรียนการสอน  
   
2.8 การวัดและประเมินผล (1) มีระเบียบการวัดและประเมินผล  
การเรียน การเรียนรูของนักศึกษา  
 (2) มี (1) + มีหนวยงานรบัผดิชอบกํากับ  
 ดูแลใหปฏิบตัติามระเบียบ  
 (3) มี (2) + มีวิธีการที่หลากหลายใน  
 การวัดและประเมนิผลการเรียน  
 (4) มี (3) + มีการแจงผลการประเมินให  
 นักศึกษาทราบเปนระยะ  
 (5) มี (4) + มีการตรวจสอบผล  
 การดาํเนินงานดานการวัดและประเมิน  
 ผลการเรียน  
   
2.9 ระบบการฝกประสบการณ (1) มีคณะกรรมการฝกประสบการณวิชา  
วิชาชีพ ชีพ และมีขอมูลสารสนเทศของแหลงฝก  
 ประสบการณวิชาชีพทีต่รงตามความตอง  
 การของโปรแกรมวิชา นักศึกษาและ  
 อาจารยนิเทศก  
 (2) มี (1) + มีแผนการจดักิจกรรมและ  
 คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 (3) มี (2) + มีกระบวนการเตรียมความ  
 พรอมกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิการฝก/  
 การนิเทศ และ ประเมินแหลงฝก  
 ประสบการณวิชาชีพ  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 ปรบัปรงุระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ  



องคประกอบที่  2  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
2.10 หองเรียนและหองปฏิบตัิการ (1) มีระเบียบการใชหองเรียนและ  
 หองปฏิบตัิการ  
 (2) มี (1) + มีผูรับผดิชอบดูแลอาคาร  
 หองเรียนและหองปฏิบตัิการ  
 (3) มี (2) + มีหองเรียนและหองปฏบิตั ิ  
 การทีม่ีสภาพพรอมใช  
 (4) มี (3) + มีการวิเคราะหการใช  
 หองเรียนและหองปฏิบัติการ  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการวิเคราะหมา  
 ใชปรบัปรุงหองเรียน และหองปฏิบตัิการ  
   
2.11 ระบบสารสนเทศ (1) มีทรัพยากรสารสนเทศทีท่นัสมัยและ  
 เพียงพอตามเกณฑมาตรฐานของสํานัก  
 งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 (2) มี (1) + มีระบบจัดการฐานขอมูล  
 และระบบเครือขายคอมพิวเตอรเพื่อ  
 การคนคนืสารสนเทศ  
 (3) มี (2) + มีระบบการบริการสาร  
 สนเทศที่เอ้ือประโยชนตอผูใช  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิ  
 ระบบการใหบริการอยางตอเนื่อง  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมิน  
 มาปรบัปรุงระบบการใหบริการ  
 สารสนเทศ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  2  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
2.12 ส่ือและวัสดุการสอน (1) มีเอกสารประกอบการสอนหรอื   
 ตําราหลักทุกรายวิชาที่เปดสอน  
 (2) มี (1) +มีการนําแหลงทรพัยากรฝก  
 ทองถ่ินมาใชในการเรียนการสอน และ  
 การประสบการณวิชาชีพ  
 (3) มี (2) +มีหนวยงานและระบบ  
 การบริการที่สนับสนุนใหผูสอนผลิตส่ือ  
 และวัสดุ การสอนซึ่งใชเทคโนโลยีทีท่ัน  
 สมัย  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิผลระบบ  
 การบริการผลิตสือ่และวัสดุการสอน  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมาใช  
 ปรบัปรงุพัฒนาระบบการบริการผลิตสื่อ  
 และวัสดุการสอน  
   
   

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  3  กจิกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
3.1 นโยบายและแผนพัฒนา (1) มีนโยบาย แผนงาน และโครงการ  ตองผานการประเมิน 
นักศึกษา ในการจดักิจกรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา   ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 ทีค่รอบคลุมคุณลักษณะของบัณฑิต   ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 ทีท่ีพ่ึงประสงค  
 (2) มี (1) + มีความสอดคลองตองกัน  
 ทุกประเด็น และสามารถนําไปปฏบิตัไิด  
 จริง  
 (3) มี (2) + บุคลากรทุกฝาย ทั้งในสวน  
 ของมหาวิทยาลัยและทองถ่ินมีสวนรวมใน  
 การกําหนดแผนงานและโครงการ  
 (4) มี (3) + มีการเผยแพรใหบุคลากร  
 ทั้งภายในมหาวทิยาลัยและทองถ่ินไดรบั  
 ทราบ รวมกันอยางทั่วถึง  
 (5) มี (4) + มีการตดิตามประเมนิผล และ  
 นําผลมาปรบัปรุงในทุกระบบของแผน โดย  
 มคีณะกรรมการที่ไดจากผูแทนของบคุลากร  
 ทุกฝายทั้งในสวนของมหาวิทยาลัยและ  
 ทองถ่ิน  
   
3.2 องคกรรับผดิชอบการดําเนิน (1) มีหนวยงานรบัผดิชอบดําเนนิงาน  
งาน กิจการ  นักศึกษา ทั้งในสวนของอาจารย   
 บคุลากรและนักศึกษาอยางชัดเจน  
 (2) มี (1) + มีการคดัเลือกบุคลากร  
 เพื่อรับผิดชอบและมีทรัพยากรการ  
 บรหิารสนบัสนุนอยางเพียงพอ  
 (3) มี (2) + มีการพัฒนาบคุลากรทีร่บั  
 ผดิชอบดําเนนิกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
 (4) มี (3) + มีการประสานงานกบัหนวย  
 งานที่เก่ียวของในการปฏบิตัิงานรวมกัน  
 ตามภารกิจ  
 (5) มี (4) + มีการตดิตามประเมนิผล  
 การปฏิบตัิงานของบคุลากรและนําผล  
 การประเมินมาเปนแนวทางในการปรบัปรงุ  
 และพัฒนา  
   
   
   



องคประกอบที่  3  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
3.3 การจัดกิจกรรมพัฒนา (1) มีแผนงานการจัดกิจกรรมสงเสริม  
นักศึกษา การดาํเนินชีวิตอยางมคีุณภาพของ  
 นักศึกษา  
 (2) มี (1) + มีการจัดทําโครงการและ  
 ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการดาํเนินชีวิต  
 ตามแผนงานและมผีูรบัผดิชอบดําเนิน  
 การโดยเปดโอกาสใหนักศึกษามีสวนรวม  
 ในการบริหารจัดการกิจกรรม  
 (3) มี (2) + นักศึกษาสวนใหญเขารวม  
 กิจกรรมอยางตอเนื่อง  
 (4) มี (3)+ นักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม  
 มคีวามพึงพอใจ ในโครงการและกิจกรรม  
 (5) มี (5) + มีการตดิตามประเมนิผล  
 และนําผลการประเมินมาปรบัปรงุพัฒนา  
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  4  การวิจัย 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
4.1 นโยบายและแผนงานดาน (1) มีนโยบายและแผนงานวิจัยเปน  ตองผานการประเมิน 
การวิจัย ลายลักษณอักษร ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 (2) มี (1) + สอดคลองกับปรัชญา   ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคของ  
 มหาวทิยาลัย  เนนการพัฒนาภมูปิญญา  
 ทองถ่ิน  
 (3) มี (2) + แผนพัฒนาบุคลากรดาน  
 การวิจัย และแผนพัฒนางานวิจัย  
 (4) มี (3) + มีการตดิตามและประเมิน  
 ผลการดําเนนิงาน  
 (5) มี (4) + นําผลการประเมนิ  
 มาปรบัปรุงและพัฒนา  
   
4.2 การสนับสนนุและพัฒนางาน (1) อาจารยและนักศึกษามีการวิจัยและ  
วิจัย มีระบบสนับสนนุสงเสริมทํางานวิจัย  
 (2) มี (1) + มีการฝกอบรมนักวิจัย  
 (3) มี (2) + มีการกําหนดภาระงานวิจัย  
 (4) มี (3) + มีการทําวิจัยเปนคณะ  
 (5) มี (4) + มีที่ปรึกษาการวิจัย  
   
4.3 ทุน (1) มีการจัดสรรงบประมาณสนบัสนุน  
 การวิจัยแตละปไมนอยกวา 2% ของ  
 งบประมาณทั้งหมด  
 (2) มี (1) + มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับ  
 การแสวงหาแหลงทนุและการบรหิารทุน  
 วิจัย  
 (3) มี (2) + มีการจัดหาแหลงทนุทีห่ลาก  
 หลาย  
 (4) มี (3) + มีการตดิตามการดาํเนินงาน  
 เพื่อปรบัปรุง และพัฒนา  
 (5) มี (4) + มีการสรางเครือขายความ  
 รวมมือกับแหลงทุนทั้งภายในและภายนอก  
 มหาวทิยาลัย  
   
   
   
   



องคประกอบที่  4  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
4.4 ผลงานวิจัย (1) มีผลงานวิจัยของอาจารยและ  
 นักศึกษา  
 (2) มี (1) + มีผลงานวิจัยแตละปไมนอย  
 กวารอยละ 5 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด  
 (3) มี (2)+ ความหลากหลายของผล  
 งานวิจัย  
 (4) มี (3) + มีความสอดคลองกับ  
 ความตองการของทองถ่ินและสังคม  
 (5) มี (4) + มีผลงานวิจัยแตละปไมนอย  
 กวารอยละ 5 ของอาจารยแตละคณะ  
   
4.5 การเผยแพรผลงานวิจัย (1) มีผลงานวิจัยทีพ่มิพเผยแพรไมนอย  
 กวา รอยละ 5 ของจํานวนอาจารยที ่  
 ปฏิบตัิงานในมหาวิทยาลัย  
 (2) มี (1) + มีการเผยแพรในระดับทอง  
 ถ่ิน  
 (3) มี (2) + มีการเผยแพรในระดับ  
 ประเทศ  
 (4) มี (3) + มีการนาํผลงานวิจัยไปใช  
 เพื่อพัฒนาทองถ่ินและสังคม  
 (5) มี (4) + มีการเผยแพรในระดับนานา  
 ชาต ิ  
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  5  การบรกิารวิชาการแกสังคม 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
5.1 นโยบายและแผนงานการ (1) มีนโยบาย แผนงาน และแผนกลยุทธ  ตองผานการประเมิน 
บริการทางวิชาการ การบริการวิชาการสอดคลองกับปรัชญา   ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 วิสัยทัศน พนัธกิจ และวัตถุประสงคของ ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 มหาวทิยาลัยเปนลายลักษณอักษร  
 (2) มี (1) + บุคลากรมีสวนรวมใน  
 การกําหนดนโยบาย แผนงานและ  
 การดาํเนินกิจกรรม    
 (3) มี (2) + มีการประชาสัมพันธ   
 เผยแพรนโยบายและการดําเนินกิจกรรม  
 (4) มี(3) + มีการประเมนินโยบาย   
 แผนงาน และแจงผลการประเมนิให  
 บคุลากรภายในมหาวทิยาลัยทราบ  
 (5) มี (4) + มีการนําผลการประเมนิมา  
 มาปรบัปรุงนโยบายแผนงาน และ  
 การดาํเนินกิจกรรม     
   
5.2 การดําเนินกิจกรรมและ (1) มีแผนปฏบิตัิงานทีร่ะบุกิจกรรม หรือ  
โครงการตามแผนงาน โครงการบริการวิชาการ  
 (2) มี (1) + จํานวนกิจกรรมหรือโครง  
 การทีใ่หบริการวชิาการหรือจํานวนการเปน  
 กรรมการวิชาการ วิชาชีพหรือวิทยา  
 นิพนธภายนอกมหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีการตดิตามและประเมิน  
 ผลการดําเนนิกิจกรรมและโครงการ  
 บริการวิชาการ  
 (4) มี (3) + มีการประชาสัมพันธดําเนิน  
 ผลการงานกิจกรรมหรือโครงการบริการ  
 วิชาการ  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 ปรบัปรงุแผนปฏบิตัิงาน กิจกรรมหรือโครง  
 การบริการวิชาการ  
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  5  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
5.3 การประเมินและการพัฒนา (1) มีการตดิตามและประเมนิ  
การดาํเนินงาน ผลการดําเนนิงานการบริการวิชาการของ  
 มหาวทิยาลัย  
 (2) มี (1) + มีการประเมนิความพึงพอใจ  
 ในการใหบริการวชิาการจากผูใชบรกิาร  
 (3) มี (2) + มีการประเมนิผลความคุมคา  
 และนําผลมาปรบัปรงุ  
 (4) มี (3) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 พัฒนาปรบัปรงุงานบริการวิชาการของ  
 มหาวทิยาลัย  
 (5) มี (4) + มีการประชาสัมพันธหรือ  
 รายงานผลการดําเนินงานบริการวิชาการ  
 และนําผลการรายงานไปใชประโยชน  
   
   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  6  การทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
6.1 การอนุรักษฟนฟูและเผยแพร (1) มีนโยบาย แผนงาน และแผนกลยุทธ  ตองผานการประเมิน 
ศิลปและวัฒนธรรม การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรมที่เปนลาย ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 ลักษณอักษร ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 (2) มี (1) + บุคลากรทั้งภายใน  
 การมหาวทิยาลัยและหรือทองถ่ินมีสวน  
 รวมในกําหนดนโยบายและแผน  
 (3) มี (2) + นโยบายและแผนที่กําหนดม ี  
 ความสอดคลองกับ ปรัชญาวิสัยทัศนและ  
 วัตถุประสงคของมหาวทิยาลัย  
 (4) มี (3) + มีการเผยแพรนโยบายและ  
 แผนงานใหบคุลากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย  
 และทองถ่ินทราบ  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิและนําผล  
 การประเมินมาปรับปรุงนโยบายและแผน  
   
6.2 การดําเนินกิจกรรม (1) มีผูรบัผดิชอบโครงการ และหนวยงาน  
 สามารถปฏบิตัิงานได  
 (2) มี (1) + มีการดําเนินงานตาม  
 กิจกรรม และโครงการ  
 (3) มี (2) + มีการดําเนินกิจกรรมหรือ  
 ประสานงานใหเกิดกิจกรรมโดยทองถ่ินมี  
 สวนรวม  
 (4) มี (3) + มีการตดิตามและประเมิน  
 ผลการจัดกิจกรรม แจงผลการประเมิน  
 ใหบคุลากรทั้งภายในมหาวทิยาลัยและ  
 ทองถ่ินทราบ  
 (5) มี (4) + มีการนาํผลการประเมินมา  
 เปนแนวทางในการปรบัปรุงโครงการและ  
 กิจกรรม  
   
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  6  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
6.3 การพัฒนาและสรางมาตรศิลป (1) มีนโยบายในการพัฒนาและสราง  
วัฒนธรรม มาตรฐานศิลปวฒันธรรม  
 (2) มี (1) + มีหนวยงานรบัผดิชอบ  
 นโยบาย  
 (3)  มี (2) + มีการดาํเนินงานตาม  
 นโยบายใน การพฒันาและสราง  
 มาตรฐานศิลปวฒันธรรม  
 (4)  มี (3) + มีสัมฤทธิ์ผลการดําเนินงาน  
 กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาและ  
 สรางมาตรฐานศลิปวัฒนธรรม  
 (5)  มี (4) + มีการประเมินผลการดําเนิน  
 งาน  
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  7  การบรหิารและการจัดการ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
7.1 นโยบาย แผนกลยุทธ (1) มีนโยบายการบริหารมหาวทิยาลัย   ตองผานการประเมิน 
แผนปฏบิตัิการ แผนกลยุทธ แผนปฏบิตัิการทุกระดบั   ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 ชัดเจน และสอดคลองกัน ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 (2) มี (1) + บุคลากรทั้งภายในและภาย  
 นอกมหาวทิยาลัยมีสวนรวมในการกําหนด  
 นโยบายการบรหิาร  
 (3) มี (2) + มีการนาํนโยบาย    
 แผนกลยุทธและแผนปฏบิตัิการสู  
 การปฏิบตัิของแตละหนวยงาน  
 (4) มี (3) + มีการประเมนินโยบาย และ  
 แผนแจงใหบคุลากรที่เก่ียวของทราบ  
 (5) มี (4) + มีการนาํนโยบายและแผน  
 มาปรบัปรุงการบริหารจัดการ  
   
7.2 โครงสรางระบบขององคกร  (1) มีโครงสรางองคกร และ  
และรูปแบบการบริหารจัดการ โครงสรางการบรหิารงานอยางชัดเจน  
 (2) มี (1) + มีการบรหิารโดยเนนการม ี  
 สวนรวมของประชาคมผูเก่ียวของ และ/  
 หรือบคุลากรภายในมหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีการใชขอมูลสารสนเทศ  
 เพื่อประโยชนในการบรหิารจัดการ  
 (4) มี (3) + มีคณะบุคคลทําหนาที ่  
 ประเมินผลการบริหารงาน และแจงใหทุก  
 ทราบผล  
 (5) มี (4) + มีการปรบัปรุงระบบบรหิาร  
 งานเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



องคประกอบที่  7  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
7.3 การสรรหาบคุลากรและระบบ (1) มีนโยบาย แผนงาน ระเบียบ   
การคดัเลือก ขอกําหนดในการสรรหาผูบริหาร อาจารย   
 และบุคลากร  
 (2) มี (1) + มีแนวปฏบิตัใินการไดมาซึง่    
 ผูบรหิาร อาจารย และบุคลากร ที่โปรงใส  
 และสอดคลองกับนโยบาย  
 (3) มี (2) + มีระบบ กลไก การประเมิน   
 ผูบรหิาร อาจารย และบุคลากรที่ชัดเจน  
 โปรงใส เปนธรรม  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิและพัฒนา   
 ผูบรหิาร อาจารย และบุคลากรอยางตอ  
 เนื่อง และแจงผลการประเมินใหทราบ  
 เพื่อนําไปปรบัปรงุ           
 (5) มี (4) + มีนําผลการประเมนิมา  
 ปรบัปรงุระบบการสรรหาและพัฒนา  
   
7.4 การพัฒนาบคุลากร (1) มีนโยบายและแผนพัฒนาบคุลากรของ  
 มหาวทิยาลัย  
 (2) มี (1) + มีการกําหนดกรอบและ  
 คุณสมบตัิของบคุลากรทีต่รงตามโยบาย  
 และแผนพัฒนาบคุลากรของมหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีการจัดกิจกรรมเพิม่พูน  
 ความรูและทักษะ ในการปฏบิตัิงานอยาง  
 สม่ําเสมอ  
 (4) มี (3) + มีการจัดกิจกรรมสรางเสรมิ  
 จิตสํานึกการมีสวนรวมในการพัฒนาองค  
 การของอาจารยและบุคลากร  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิผลการปฏบิตั ิ  
 งาน และประเมินผลการพัฒนาบคุลากร        
 พรอมทัง้นําผลมาใชปรบัปรุงการทํางาน  
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  7  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
7.5 การกําหนดเกณฑภาระงาน (1) มีการกําหนดเกณฑภาระงานของ  
ของอาจารย อาจารยเปนลายลกัษณอักษร  
 (2) มี (1) + มีการประกาศใชภาระงาน  
 ของอาจารย  
 (3) มี (2) + มีการปฏบิตัิการตามภาระ  
 งานและรายงานผลอยางครบถวนของ  
 พันธกิจ ทั้งหมด  
 (4) มี (3) + มีการตรวจสอบและประเมิน  
 ผลการใชภาระงานของอาจารย  
 (5) มี (4) + มีการปรบัปรุงและพฒันา  
 เกณฑภาระงานเปนระยะ ๆ  
   
7.6 การตดิตามและประเมินผล (1) มีแผนปฏบิตัิการประเมิน  
 ผลการบรหิาร จัดการ หนวยงานตาง ๆ  
 อยางชัดเจน และเผยแพรใหบคุลากรภาย  
 ในมหาวทิยาลัยรบัทราบทั่วกัน  
 (2) มี (1) + มีการกําหนดและพัฒนา  
 ระบบ  รูปแบบ  และเครื่องมือประเมิน  
 การปฏิบตัิงานสอดคลองกับลักษณะงาน  
 (3) มี (2) + มีการประเมนิ   
 ผลการบรหิารจัดการ  ทั้งประเมินตนเอง  
 และการประเมนิโดยองคกรตาง ๆ  
 (4) มี (3) + มีการจัดสงผลการประเมิน  
 ใหทุกคนและหนวยงานทีร่บัการประเมิน  
 ทราบ  
 (5) มี (4) + มีการปรบัปรุงแกไขตาม  
 ผลการประเมนิการบรหิารจัดการ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



องคประกอบที่  7  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
7.7 การจัดการประชาสัมพนัธ (1) มีนโยบาย และจัดระบบการส่ือสาร  
 การประชาสัมพนัธทั้งภายในและภายนอก  
 มหาวทิยาลัยที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
 (2) มี (1) + มีแผนดาํเนนิงานการสื่อสาร  
 การประชาสัมพนัธที่สอดคลองกับนโยบาย  
 (3) มี (2) + มีกลไกการดําเนนิงานอยาง  
 มี ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกันเปนระบบ  
 (4) มี (3) + มีการตดิตามประเมนิ  
 ผลการสื่อสารการประชาสัมพนัธทัง้ภายใน  
 และภายนอกมหาวิทยาลัยทุกระดบัและทุก  
 รูปแบบ  
 (5) มี (4) + นําผลการประเมนิมาปรบั  
 ปรงุระบบการสื่อสารการประชาสัมพันธทั้ง  
 ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย  
   
7.8 ระบบสารสนเทศเพื่อ (1) มีนโยบายหรอืแผนการจัดตั้งฐาน  
การบรหิาร ขอมูลสารสนเทศเพื่อการบรหิาร  
 (2) มี (1) + มีแผนดาํเนนิการและ  
 กิจกรรมในการจดัทํา และพัฒนาระบบสาร  
 สนเทศภายในสถาบนั  
 (3) มี (2) + มีบุคคลหรือคณะบุคคลรบั  
 ผดิชอบบรหิาร  จัดการระบบสารสนเทศ  
 เพื่อการบริการ  
 (4) มี (3) + มีการใชระบบเครือขาย  
 ขอมูลและเชื่อมโยงกันทุกหนวยงาน  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิผลการดําเนิน  
 งานและนําผลการประเมินไปพัฒนาปรบั  
 ปรงุการบรหิารจัดการและระบบสารสนเทศ  
   
   
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  8  การเงินและงบประมาณ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
8.1 แหลงงบประมาณ (1) มีการจดัทําคําของบประมาณแผนดิน  ตองผานการประเมิน 
 ที่สอดคลองกับ  แผนงานและโครงการของ ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 มหาวทิยาลัย ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 (2) มี (1) + มีระเบียบ ขอบงัคบั เก่ียว  
 กับการเก็บคาธรรมเนียมการขอรบั  
 การบริการจากมหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีแผนและกําหนดคณุสมบตั ิ  
 ผูรบัผดิชอบในการหารายไดจากสินทรัพย  
 ของมหาวิทยาลัย  
 (4) มี (3) + มีความรวมมือกับองคกร  
 ภายนอกหรือ  หนวยงานอ่ืนในการระดม  
 เงินทุน  
 (5) มี (4) + มีการสรรหาและระดมเงนิ  
 ทุนจากบคุคลทั้งภายในและภายนอก  
 มหาวทิยาลัย  
   
8.2 การจัดสรรงบประมาณ (1) มีการจัดทํารายละเอียดการจัดสรร  
 งบประมาณประจําป  
 (2) มี (1) + มีการจัดทําแผนงานจัดสรร  
 งบประมาณที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัย  
 ทัศน  พันธกิจและวัตถุประสงคของ  
 มหาวทิยาลัย  
 (3) มี (2) + มีการนาํขอมูลความตองการ  
 ของทุกหนวยงานมาใชในการจัดสรร  
 งบประมาณ  
 (4) มี (3) + มีการวิเคราะหและคาํนวณ  
 ตนทนุกิจกรรมแตละภารกิจ เพื่อ  
 การจัดสรรงบประมาณ  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิและตดิตาม   
 การใชงบประมาณ  และเผยแพรใหประชา  
 คมรบัทราบ  
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  8  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
8.3 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ (1) มีการจัดตั้งและกําหนดคุณสมบตั ิ  
 คณะกรรมการดูแลระบบบัญชีและ  
 การตรวจสอบ  
 (2) มี (1) + มีการรายงานผลการใช  
 งบประมาณตาม แผนงาน โครงการ  
 (3) มี (2) + มีการวิเคราะหคาใชจาย  
 ตามกิจกรรมและภารกิจ  
 (4) มี (3) + มีระบบการตรวจสอบ  
 ภายในและภายนอกที่สอดคลองและโปรง  
 ใส  
 (5) มี (4) + มีการรายงานผลการตรวจ  
 สอบใหประชาคมทราบ และนําผลมาใช  
 ปรบัปรงุ  
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องคประกอบที่  9  ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
9.1 นโยบายและแผน (1) มีนโยบายและแผนงานการประกัน  ตองผานการประเมิน 
 คุณภาพที่เปนลายลักษณอักษร ระดบั 3 ทุกตัวชี้วัดจึงจะ 
 (2) มี (1) + มีคณะกรรมการประกัน ถือวาองคประกอบนีผ้าน 
 คุณภาพของสํานกัเปนผูกําหนดนโยบาย  
 (3) มี (2) + ประชาคมมีสวนใน  
 การพัฒนาแผนงานกิจกรรม และสราง  
 ความเขาใจรวมกัน  
 (4) มี (3) + มีการประเมนินโยบายและ  
 แผนงานการประกันคุณภาพทุกป  
 (5) มี (4) + มีการปรบันโยบายและแผน  
 แผนงานการประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง  
   
9.2 ระบบและกลไกการดําเนินการ (1) มีคณะกรรมการและหนวยงานรบัผดิ  
 ชอบงานประกันคณุภาพของมหาวทิยาลัย  
 (2) มี (1) + มีการกําหนดภารกิจของ  
 คณะกรรมการ และ เจาหนาที่ เปนลาย  
 ลักษณอักษร  
 (3) มี (2) + มีการใชระบบขอมูล  
 สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ  
 (4) มี (3) + มีการดําเนินงานที่เปนระบบ  
 และสอดคลองสัมพันธกับกลไกการประกัน  
 คุณภาพทีม่ีอยู  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิระบบกลไก   
 การประกันคุณภาพ และนําผลการประเมิน    
 มาปรบัปรุงการดาํเนินงาน  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  9  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
9.3 การประกันคณุภาพภายใน (1) มีการสรางความเขาใจเรื่องการประกัน  
 คุณภาพเปนระยะ ๆ  
 (2) มี (1) + มีการจัดทําคูมือ และ  
 เอกสาร  ตาง ๆ ที่เก่ียวกับการประกัน  
 คุณภาพ  
 (3) มี (2) + มีบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย   
 และมีระบบการตรวจสอบภายในอยาง  
 กัลยาณมิตร  
 (4) มี (3) + มีการประเมนิตนเองและ  
 รายงานผล เพื่อวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง  
 และนําไปปรบัปรงุพัฒนา  
 (5) มี (4) + มีการนาํแนวความคดิใหม ๆ  
 เพื่อเสนอแนะทางเลือกในการประกัน  
 คุณภาพ  
   
9.4 การประกันคณุภาพภายนอก (1)  มีหลักฐานแสดงผลการประเมิน  
 คุณภาพภายในเก็บไวอยางเปนระบบ  
 (2) มี (1) + มีการนาํผลการประเมิน  
 ภายในมาวางแผนในการปรบัปรุง  
 (3) มี (2) + มีการจัดเตรียมขอมลูและ  
 หลักฐานแสดงผลการปฏบิตัิงานเพื่อการ  
 ประเมินภายนอก  
 (4) มี (3) + มีการจัดประชุมบุคลากรทุก   
 หนวยงานเพื่อทําความเขาใจและเตรยีม  
 ความพรอมรองรบัการประเมินจาก  
 องคกรภายนอก  
 (5) มี (4) + มีการประเมนิคุณภาพ  
 การศึกษาจากองคกร ภายนอก  และนําผล  
 การประเมินมาปรับปรุง และ พัฒนา  
   
   
   
   
   
   
   
   



องคประกอบที่  9  (ตอ) 
 

ตัวช้ีวัด เกณฑการประเมิน เกณฑการตัดสิน 
9.5 การประชาสัมพันธการประกัน (1) มีนโยบายและจัดระบบ  
คุณภาพ การประชาสัมพนัธการประกันคุณภาพที ่  
 ชัดเจน  
 (2) มี (1) + มีแผนดาํเนนิงาน  
 การประชาสัมพนัธการประกันคุณภาพที ่  
 สอดคลองกับนโยบาย  
 (3) มี (2) + มกีลไกการดําเนนิงาน  
 การประชาสัมพนัธ การประกันคุณภาพ  
 อยางหลากหลายและเปนระบบ  
 (4) มี (3) + มีการตดิตามประเมนิ  
 ผลการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ  
 (5) มี (4) + นําผลการประเมนิมาปรบั  
 ปรงุงานประกันคณุภาพ  
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การตรวจสอบรายงานการประเมินตนเอง  (SAR) 
 การตรวจสอบ  SAR  ควรพจิารณาเบื้องตน 
 1.  มีหัวขอครบ  หรือไม 
  1.1  หนาปก 
   - ชื่อโปรแกรมวิชา/คณะ/สํานัก/ศูนย 
   - เพื่อรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน 
   - วัน/เดือน/ป ที่รายงาน 
  1.2  คํานํา 
   - องคประกอบ 
   - ขอบเขต 
   - ไมครอบคลุม อะไรบาง 
   - การลงนามของหัวหนา 
  1.3  ระบุตัวชี้วัดในการตรวจสอบ  และเกณฑตรวจสอบเปนรายองคประกอบ 
  1.4  ระบุผลการดําเนินงานเปนรายองคประกอบและมีหมายเลขหลักฐานกํากับ 
  1.5  ระบุจุดออน / จุดแข็งตามเกณฑ  และระบุแนวทางแกไข / แนวทางเสริม  
  1.6  มีรายชื่อหลักฐานที่ครบถวนและชัดเจน  ตรวจสอบไดงาย 
 
 2.  ในแตละองคประกอบ 
  2.1  ระบุผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดแตละขอ 
  2.2  ผลการดําเนินงานมีหมายเลขหลักฐานกํากับ 
  2.3  จุดออน  /  จุดแข็ง  สอดคลองกับเกณฑตัดสินใจ 
  2.4  แนวทางการแกไขจุดออน  /  เสริมจุดแข็ง  ระบุวิธีแกไข  /  แนวทางเสริม  ที่
เปนรูปธรรมและชี้แนวทางการปฏิบัติงานของบุคคลที่ดี 
  2.5  SAR  อานงาย  สะดวกท่ีจะตรวจสอบหลักฐาน 
 

ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 1.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหนวยงาน 
 หลังจากที่ทุกหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  เรียบรอยแลวมหาวิทยาลัย
จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหนวยงาน  โดยมอบหมายใหสํานักประกัน
คุณภาพการศึกษาดําเนินการ  มีขั้นตอนดงันี้ 



  1.  มหาวิทยาลัยแตงต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในเพื่อทําการประเมินหนวยงานและมอบรายงานประเมินตนเอง  (SAR)  ของหนวยงานให
คณะกรรมการ 
  2.  มหาวิทยาลัยแจงกําหนดการตรวจสอบเยี่ยมแกหนวยงาน 
  3.  คณะกรรมการตรวจสอบประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมเพื่อพัฒนา
แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
  4.  คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหนวยงานอยางกัลยาณมิตร 
  5.  คณะกรรมการสรุปรายงานผลการประเมินหนวยงานมายังสํานักประกันคุณภาพ
การศึกษา  ภายใน  7  วันหลังการตรวจเยี่ยม 
  6.  สํานักประกันคุณภาพการศึกษารวบรวมและสรุปผลการประเมินผลแจงแก
หนวยงานและรายงานตอมหาวิทยาลัย 
 
 2.  การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนดังน้ี 
  1.  มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเอง  (SAR)  ระดับมหาวิทยาลัย  โดย
สังเคราะหจากรายงานการประเมินตนเองของทุกหนวยงาน  มีคณะกรรมการดําเนินงานกลาง
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดทํา 
  2.  มหาวิทยาลัยประเมินตนเอง  โดยใหอาจารย  บุคลากร  นักศึกษาและชุมชนมี
สวนรวมในการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยตามสภาพจริง 
  3.  แกไขปรับปรุงรายงานการประเมินตนเอง 
  4.  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันตอตนสังกัดและ
สาธารณชน 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกนั้น  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ   
พ.ศ.  2542  กําหนดใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (สมศ.)   
ซ่ึงเปนองคการมหาชนมีหนาที่พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพภายนอก  พัฒนาระบบการประเมิน
คุณภาพภายนอก  พัฒนามาตรฐานและเกณฑสําหรับประเมินใหกับการรับรองผูประเมินภายนอก  
กํากับดูแล  กําหนดมาตรฐานและใหการรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอก  พัฒนาและ
ฝกอบรมผูประเมินภายนอก  จัดทําหลักสูตรฝกอบรม  และสนับสนุนใหองคกรเอกชน  องคกร
วิชาชพี  หรอืวิชาการเขามามีสวนรวมและจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ประจําป  เสนอตอคณะรัฐมนตรี  หนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 
 การประเมินคุณภาพภายนอก  หมายถึง  การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา  การ
ติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันการศึกษา  เพื่อมุงใหมีการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาใหดีขึ้น  การประเมินคุณภาพภายนอกจะชวยเปน
หลักประกัน  ใหผูเรียนและสังคมมีความมั่นใจวาจะไดรับบริการจากสถานศึกษาตามมาตรฐานที่
กําหนด  และเปนการชวยใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
 การประเมินคุณภาพนอกจะเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน  เพราะเปนการยืนยัน
ผลการประเมินคุณภาพภายในวา  การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอยางไรเม่ือเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานที่กําหนด  หรือเรียกวา  มาตรฐานการศึกษา  ซ่ึงเปนขอกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ
คุณภาพที่พึงประสงค  และเปาหมายท่ีตองการใหเกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแหง  เพื่อใชเปนหลักใน
การเทียบเคียงสําหรับการสงเสริม  กํากับดูแล  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 มาตรฐานและตัวบงชี้ที่ใชในการประเมินคุณภาพภายนอก  ระดับอุดมศึกษาของสมศ.  มี
จํานวน  8  มาตรฐาน  28  ตัวชี้วัด  ซ่ึงพิจารณาจากรายงานประจําปของมหาวิทยาลัย  การศึกษาแต
ละแหงควบคูไปกับการสังเกต  การสัมภาษณ  โดยอาจขอขอมูลเพิ่มเติมตามความจําเปน  และในการ
ประเมินตองคํานึงถึงปรัชญา  พันธกิจ  และลักษณะการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยแตละแหงดวย 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอก  สมศ.  จะทําหนาที่จัดหาผูประเมินภายนอกที่มีความ
เชี่ยวชาญและความสามารถเปนที่ยอมรับของกลุมผูประเมิน  ผูประเมินภายนอกอาจเปนบุคคลหรือ
หนวยงานก็ได  แตตองมีคุณภาพตามที่กําหนดและไดรับการรับรองจาก  สมศ.  ใหทําการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

บทที่  5 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก 



โครงสรางองคกรการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ผาน     
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการอํานวยการประกันคุณภาพการศึกษามหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการดําเนินงานกลางประกันคุณภาพการศกึษา 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษาของคณะ/สาํนัก/ศูนย 

ประเมนิ

สํานกัประกันคุณภาพการศึกษา 

ไมผาน 

เผยแพร  ผานเกณฑเสนอขอการรบัรองคุณภาพ 

              - สํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
        - สาธารณชน 



ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ  สมศ. 
 1.  มหาวิทยาลัยแจงพรอมรับการประเมินไปยังตนสังกัดและสมศ. 
 2.  ตนสังกัดของมหาวิทยาลัยแจงไปยัง  สมศ. 
 3.  มหาวิทยาลัยรายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัยตามกรอบแนวทางการ
ประเมินคุณภาพนอกระดับอุดมศึกษาให  สมศ.  จํานวน  6  เลม  และตนสังกัดจํานวน  1  เลม  
ลวงหนาอยางนอย  1  เดือนกอนรับการประเมิน 
 4.  สมศ. จะสงผูประเมินภายนอกไปประเมินมหาวิทยาลัยตามกําหนด  ซ่ึงขั้นตอนการ
ประเมินภายนอกมี  3  ขั้นตอนหลักคือ 
 ขั้นตอนที่  1  กอนการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  สมศ .   ดํา เนินการคัดเ ลือกและเตรียมคณะผูประเมินภายนอกและกําหนด
สถาบันอุดมศึกษาที่จะประเมิน 

2.  คณะผูประเมินภายนอกที่ ไดรับการรับรองและมอบหมายให เปน ผูประเมิน
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง  ทําการศึกษารายงานขอมูลจากรายงานการประเมินตนเอง/รายประจําป
ของสถาบันอุดมศึกษาและเอกสารรายงานอื่น  ๆ  ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจัดสงมาใหลวงหนา 

3.  คณะผูประเมินภายนอกทําการศึกษาวิเคราะหรายงานประจําปของสถาบันอุดมศึกษา
ขอมูลตามาตรฐานและตัวบงชี้ของ  สมศ.  และเอกสารขอมูลอ่ืน  ๆ 

4.  คณะผูประเมินประชุมปรึกษาหารือ  กําหนดประเด็นและรายการขอมูลที่จะตอง
ตรวจสอบระหวางการตรวจเยี่ยมวาจะตองรวบรวมขอมูลอะไรบาง  จากแหลงใด  ดวยวิธีการอยางไร
ทั้งนี้  เพื่อใหมีหลักฐานครบถวนเพียงพอในการการสรุปผลการประเมินอยางถูกตองชัดเจน 

5.  หลังจากนั้น  คณะผูประเมินภายนอกรวมกันวางแผนการตรวจเยี่ยมและแผนงานการ
ประเมิน  กําหนดตารางการปฏิบัติงาน  และมอบหมายภาระงานใหผูประเมินภายนอกแตละคนให
ชัดเจน  แลวนัดวันท่ีจะไปตรวจเยี่ยมกับสถาบันอุดมศึกษา  โดยขอใหสถาบันอุดมศึกษาชวยเตรียม

คณะผูประเมนิ 
ทํากําหนดการประเมิน 

ศึกษาขอมูล 
- รายงานประจําป 
- ขอมูลตามาตรฐานและ 
   ตัวบงชี้ 
- เอกสารหลักฐาน ขอมูลอ่ืน 
   ท่ีเกี่ยวของ 

ศึกษา 
วิเคราะหขอมูล 

กําหนดขอบเขต
การประเมิน 

นัดวันตรวจเยี่ยม(แจงมหาวิทยาลัยลวงหนา
อยางนอย 15 วัน) 



สถานที่ในสถาบันอุดมศึกษาที่คณะผูประเมินภายนอกจะสามารถทํางานและมีโอกาสประชุมปรึกษ
หารือกันอยางเปนอิสระและไมรบกวนผูอ่ืนในระหวางการตรวจเยี่ยม  รวมท้ังจัดเตรียมเอกสารตาง  
ๆ  ทั้งในสวนท่ีไดแจงลวงหนาและสวนที่อาจขอเพิ่มเติม  ตลอดจนนัดหมายผูเก่ียวของ  เชน  
ผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาที่  นิสิต  นักศึกษา  เปนตน  เพื่อใหคณะผูประเมินภายนอกเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการสอบถาม สัมภาษณตามกําหนดการในตารางการปฏิบัติงานของคระผูประเมน
ภายนอก  อนึ่ง  เพื่อใหการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยอาจไปพบกับ
ผูบริหารสถาบนั้น  ๆ  เพื่อสรางความเขาใจและความคุนเคยซึ่งกันและกันกอนท่ีจะสงคณะผูประเมิน
ทั้งหมดเขาไป 

 

 ขั้นตอนที่  2  ระหวางการตรวจเยี่ยม 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

1.  คณะผูประเมินภายนอกเดินทางไปยังสถาบันอุดมศึกษาตามกําหนดวันเวลาที่ไดนัดหมาย
กับสถาบันไว  ซ่ึงกําหนดเวลาการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษาหนึ่ง  กําหนดประมาณไมนอยกวา  3  
วัน  (ตามขนาดของสถาบันอุดมศึกษา) 
 2.  เมื่อเดินทางไปถึงสถาบันอุดมศึกษาในวันแรก  ใหมีการประชุมชี้แจงแกคณะผูบริหาร
และบุคลากรของสถาบัน  เพื่อใหรับทราบกระบวนการและวัตถุประสงคในการประเมิน/ตรวจเยี่ยม  
ซ่ึงมุงเนนการการรวมมือกันในการพัฒนาปรับปรุงสถาบัน  และสรางความคุนเคยระหวางคณะผู
ประเมินกับผูบริหารและบุคลากรสถาบัน  รวมทั้งเพื่อแจงใหทราบเกี่ยวกับแผนและตารางการ
ปฏิบัติงานของคณะผูประเมินภายนอก  และการปฏิบัติตนของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมการ
พูดคุยในการประชุมอาจเปนลักษณะที่ไมเปนทางการ  (Informal)  และมีการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นซักถามเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันและรวมมือซ่ึงกันและกัน   
 3.   ระหว างการตรวจเยี่ ยม   คณะผูประเมินภายนอกจะทําการประเมินคุณภาพ
สถาบันอุดมศึกษาตามขอบขายและประเด็นท่ีไดกําหนดไว 

ผูประเมนิตรวจเยี่ยม 
มหาวิทยาลัย 

ประชุมชี้แจงแก
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

ดําเนินการ 
- สังเกต 
- สัมภาษณ 
- ตรวจสอบเอกสาร 
- หลักฐานขอมูล 

วิเคราะห สรุป 
นําเสนอผลการประเมินดวยวาจา

ตอผูบริหาร 



 การตรวจเยี่ยมเปนการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเอกสารตาง  ๆ  ตามที่
มหาวิทยาลัยสงให  สมศ.  รวมทั้งหลักฐานอื่น  ๆ  ที่สะทอนสภาพความเปนจริงอ่ืน  ๆ  ของ
มหาวิทยาลัยการรวบรวมขอมูลหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกอาจใชวิธี
หลากหลายทั้งการสุมตัวอยาง  การสังเกต  การเรียนการสอน  การสัมภาษณพูดคุยกับผูที่เกี่ยวของ  
เชน  กรรมการสภาประจํามหาวิทยาลัยผูบริหาร  คณาจารย  เจาหนาท่ี  นิสิตนักศึกษา  ศิษยเกา  
ตลอดจนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของตาง  ๆ  เปนตน 
 4.  เมื่อไดขอมูลครบถวนแลว  คณะผูประเมินภายนอกจะนําขอคนพบหรือขอมูลท่ีได
ทั้งหมดมาอภิปรายรวมกัน  เพื่อวิเคราะหสรุปผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะ 
 5.  นําเสนอขอสังเกตตอผูบริหารมหาวิทยาลัย  เพื่อรับฟงความคิดเห็นและตรวจสอบความ
ถูกตองของขอมูลตาง  ๆ  และใหโอกาสสถาบันชี้แจงในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นวาขอสังเกตยังไม
ถูกตอง  ไมชัดเจนหรือไมครอบคลุมบางประเด็น 
 
 ขั้นตอนที่  3  หลังการตรวจเยี่ยม 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
   
 1.  เม่ือเสร็จภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถาบันอุดมศึกษา  คณะผูประเมินภายนอกจะรวมกัน
จัดรางรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาจากขอมูลหลักฐานตาง  ๆ  ทั้งหมดท่ีรวบรวมได 
 2.   คณะผูประเมินภายนอกเสนอรายงานผลการประเมินสถาบันอุดมศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษาภายใน  30-60  วัน  หลังการตรวจเยี่ยม  เพื่อใหสถาบันพิจารณาตรวจสอบและ
ทักทวงหรือใหขอมูลเพิ่มเติมภายใน  15-30  วัน  นับจากวันท่ีสถาบันอุดมศึกษาไดรับรางรายงาน
ผลการประเมิน 
 3.  ผูประเมินปรับปรุงแกไขรางรายงานผลการประเมิน 
 4.  เสนอรายงานตอ  สมศ.  เพื่อใหการรับรองรายงานผลการประเมิน 
 5.  สมศ.  จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประจําปเสนอตอ
คณะรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  รัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ  สํานักงบประมาณ  เพือ่ 

เขียนรายงาน(หลังการตรวจ 
เย่ียม 30-60 วัน) 

สงใหสถาบันตรวจสอบ
ทักทวง(15-30 วัน) ปรับแกรายงาน 

สง สมศ. 

รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาประจําป... 

ครม. รมต. รมต กท. ศธ. 
สํานักงบประมาณ 
หนวยงานที่เก่ียวของ 
สาธารณชน 



ประกอบพิจารณากําหนดนโยบายทางการศึกษา  และจัดสรรงบประมาณการศึกษา  รวมทั้งเผยแพร
รายงานตอหนวยงานที่เก่ียวของและสาธารณชน 
 6.  ในกรณีที่ผลการประเมินภายนอกของมหาวิทยาลัยไมไดมาตรฐานที่กําหนด  สมศ.  จะ
จัดทําขอเสนแนะการปรับปรุงแกไขตอหนวยงานตนสังกัด  เพื่อใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงแกไขภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด 

7.  หากมหาวิทยาลัยมิไดดําเนินการปรบัปรุงแกไข  สมศ.  จะรายงานตอคณะกรรม 
การการอุดมศึกษาเพื่อดําเนินการใหมีการปรับปรุงแกไขตอไป 
 
 
 
 
   สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา  สมศ.  ไดกําหนดมาตรฐานและ
ตัวบงชี้สําหรับการประเมินคณุภาพการภายนอกระดับอุดมศึกษาประกอบดวย  8  มาตรฐาน  28  
ตัวชี้วัดดังนี้ 
 
 
  

บัณฑิตมีคุณภาพ  คิดเปน  ทําเปน  มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได  รวมทั้ง
สามารถประกอบอาชีพและอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
 ตัวบงช้ี  1.1  รอยละของการไดงานภายใน  1  ป  รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ  และ
รอยละของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 ตัวบงช้ี  1.2  ความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต 
 ตัวบงช้ี  1.3  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมิน
อิสระตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 ตัวบงช้ี  1.4  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
 
 
  

กระบวนการเรียนร ูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  การเรียนรูที่จัดตามความสนใจของผูเรียนสการ
พัฒนาผูเรียนตามความสามารถและตามความถนัด  การฝกปฏิบัติ  การเรียนรูจากประสบการณจริง
เปนตน  เพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 

 

มาตรฐานและตัวบงช้ีตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานดานคณุภาพบัณฑิต 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานดานการเรียนรู 



 ตัวบงช้ี  2.1  มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง
ประสบการณจริง 
 ตัวบงช้ี  2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 
 ตัวบงช้ี  2.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ตัวบงช้ี  2.4  มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 
 
 
 
  

การระดมทรัพยากร  ทั้งดานบุคลากร  งบประมาณ  อาคาร  สถานที่  และส่ิงอํานวยการ
ความสะดวก  รวมทั้งรวมมือจากแหลงตาง  ๆ  ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษาในการ
สนับสนุนการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 ตัวบงช้ี  3.1  อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ตัวบงช้ี  3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ตัวบงช้ี  3.3  รอยละของอาจารยประจําปที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรืออัตราสวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําปที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 
 ตัวบงช้ี  3.4  จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา 
 ตัวบงช้ี  3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศุนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็ม
เวลาเทียบเทา 
 
 
  

ผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดอยางกวางขวางและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ
สามารถเผยแพรได  เพื่อพัฒนาองคกรความรูใหหลากหลาย  ทันสมัย  สามารถนําไปพัฒนาสังคม
และประเทศได 
 ตัวบงช้ี  4.1  จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําทุกระดับ 
 ตัวบงช้ี  4.2  จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดับ 
 ตัวบงช้ี  4.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 
 ตัวบงช้ี  4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ 

 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 



  
 
  

การใหบริการที่เปนประโยชนตอการพัฒนาชุมชน  สังคม  เพื่อใหสังคมไทยเปนสังคมแหง
ภูมิปญญาและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 
 ตัวบงช้ี  5.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแหกงสังคมและชุมชน 
 ตัวบงช้ี  5.2  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอก 
สถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 การจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  และการประยุกตใชภูมิปญญาที่
มีการบูรณาการตามความเหมาะสม 
 ตัวบงช้ี  6.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบงช้ี  6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 หมายเหตุ 
 1.  ในกรณีที่สถาบันมีการบริหารการเงินจากสวนกลาง  ไมตองรายงานขอมูลการเงินใน
ระดับคณะวิชา  หรือกลุมสาขาวิชา 
 2.  ในการรายงานขอมูลการเงิน  ใหตรวจสอบบัญชีตามปการศึกษา  (Academic year)  
โดยใหแปลงปงบประมาณมาเปนปการศึกษา 
 ตัวบงชี้  7.1  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด  (ไมรวม
เงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก  โรงพยาบาล  ฯลฯ) 
 ตัวบงช้ี  7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายท้ังหมดหรือ
จํานวนบุลากรในการบริหารจัดการ  (Non-academic)  ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  (ไม
รวมเงินเดือนบุคลากรในการจัดการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล  ฯลฯ) 
 ตัวบงช้ี  7.3  รอยละของคาใชจายการบริหารของสวนกลางคาใชจายทั้งหมด  (ไมรวมเงิน
ในการบริหารจัดการหอพัก  โรงพยาบาล  ฯลฯ) 

มาตรฐานที่  5  มาตรฐานดานการบรกิารวิชาการ 

มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานการบริหารการจดัการ 



 ตัวบงช้ี  7.4  คาเส่ือมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
 ตัวบงช้ี  7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด 
 
 
 
 ระบบการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  เพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  และสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอกได 
 ตัวบงช้ี  8.1  มีระบบกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 ตัวบงช้ี  8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่  8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 



 
 
 

ภาคผนวก 
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 เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกที่จะมีขึ้นภายใน 5 
ป นับแตการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกครั้งหลังสุด (เมื่อ 21 – 27 มกราคม 2547) 
มหาวิทยาลัยจึงพัฒนาแบบบันทึกขอมูลสําหรับหนวยงานรวบรวมและบันทึกขอมูลทุกปการศึกษาเพื่อ
นํามาปรับใชในการจัดทํารายงานประเมินตนเอง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก 

ช่ือหนวยงาน................................................ปการศึกษา 2547 
 
 
 
 

 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 อ่ืน ๆ.............................  

 

1.  จํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาปการศึกษา  2547  (1 มิ.ย. 47 – 31 พ.ค. 48) 
 

จํานวน (คน) การศึกษา 2547 
ภาคปกติ 

                   คณะ/สาขา 
ระดับ 
โปรแกรม/หลักสูตร ปกติ สมทบ 

กศ.บป บัณฑิตศึกษา รวม (คน) 

      
      
      
      
      
      

รวม (คน)      
 

 

2.  การมีงานทําของนศ.  ภาคปกติ  ที่จบการศึกษาปการศึกษา  2547   
(1 มิ.ย. 47 – 31 พ.ค. 48) 
 

จํานวน (คน) จบปการศึกษา 2547 
ภาคปกติ 

             คณะ/สาขา 
 
โปรแกรม/หลักสูตร ปกติ สมทบ 

รวม มีงานทํา ไมมีงานทํา อาชีพอิสระ ศึกษาตอ 
รวม 

(คน) 

         
         
         

         
รวม         
รอยละ         

แบบบันทึกขอมูลเพื่อใชในการเตรียมความพรอมรับประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก

 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 



 3.  การมีงานทําของนศ. ภาคกศ.บป.  ที่จบการศึกษาปการศึกษา  2547   
(1 มิ.ย. 47 – 31 พ.ค. 48) 

 คณะ.............................   โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา   สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 อ่ืน ๆ.............................  

 
 

จํานวน (คน) จบปการศึกษา 2547           คณะ/สาขา 
 
 

โปรแกรม/ 
หลักสูตร 

ภาคกศ.บป. รวม มีงานทํา ไมมีงานทํา อาชีพอิสระ ศึกษาตอ 
รวม (คน)

        
        
        

        
        
        

รวม        
รอยละ        

   

4.  การมีงานทําของนศ.  ระดับบัณฑิตศึกษา  ทีจบการศึกษาปการศึกษา   
ปการศึกษา  2547  (1 มิ.ย. 47 – 31 พ.ค. 48) 

 โครงการบัณฑิตศึกษา   อ่ืน ๆ............................. 
 

จํานวน (คน) จบปการศึกษา 2547           คณะ/สาขา 
 
 

โปรแกรม/ 
หลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา รวม มีงานทํา ไมมีงานทํา อาชีพอิสระ ศึกษาตอ 
รวม (คน)

        
        
        

        
        
        

รวม        
รอยละ        

 

  
 
 
 
 



5.  ความพึงพอใจ  ของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการตอบัณฑิตที่จบการศึกษาภาค
ปกติ  (1 มิ.ย. 46 – 31 พ.ค. 47 รับปริญญาบัตร ป 2548) 

 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อ่ืน ๆ............................. 

 
 

ภาคปกติ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการ               คณะสาขา 
โปรแกรม/หลักสูตร ปกติ สมทบ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
        
        
        
        
        

รวม          

6.  ความพึงพอใจ  ของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการตอบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ภาคกศ.บป  (1 มิ.ย. 46 – 31 พ.ค. 47 รับปริญญาบัตร ป 2548) 

 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อ่ืน ๆ............................. 

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการ                 คณะ/สาขา 
 
โปรแกรม/หลักสูตร 

ภาคกศ.บป 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รวม
(คน) 

        
        
        
        
        

        
 

 7.  ความพึงพอใจ  ของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการตอบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา  (1 มิ.ย. 46 – 31 พ.ค. 47 รับปริญญาบัตร ป 2548) 

 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 อ่ืน ๆ............................. 

 

ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต/นายจาง/ผูประกอบการ                คณะ/สาขา 
 
โปรแกรม/หลักสูตร 

บัณฑิตศึกษา 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

รวม
(คน) 

        
        

        



 8.  คุณสมบัติหลักที่ผูใชบัณฑิตตองการจําแนกตามภาคปกติ 
 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 อ่ืน ๆ............................. 

 
 

ภาคปกต ิ
คุณสมบตัิหลักทีผู่ใชบัณฑิตตองการ มากที่สุด 

⎯X 
มาก 
⎯X 

ปานกลาง 
⎯X 

นอย 
⎯X 

นอยที่สุด 
⎯X 

รวม 

1.  ความสามารถทางวิชาการ       
2.  ความสามารถในการปฏบิตังิาน       
3.  ความมุงมั่นตอการทาํงาน       
4.  การจัดระบบและการควบคุมงาน       
5.  การบรหิารเวลา/คน       
6.  การสรางสรรคงาน       
7.  ความเปนผูนาํ       
8.  ทักษะการส่ือสาร       
9.  การคดิวิเคราะหและแกปญหา       
10. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง       
11. ทักษะทางภาษาตางประเทศ       
12. ทักษะทางคอมพิวเตอร       
13. ความใฝรู       
14. มีคุณธรรมและจริยธรรม       
15. ตรงตอเวลา       
16. มีวินัย       
17. ซื่อสัตย       
18. อ่ืน ๆ       

เฉล่ีย       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 9.  คุณสมบตัิหลักที่ผูใชบัณฑิตตองการจําแนกตามภาค  กศ.บป. 
 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 อ่ืน ๆ............................. 

 
 

ภาคปกต ิ
คุณสมบตัิหลักทีผู่ใชบัณฑิตตองการ มากที่สุด 

⎯X 
มาก 
⎯X 

ปานกลาง 
⎯X 

นอย 
⎯X 

นอยที่สุด 
⎯X 

รวม 

1.  ความสามารถทางวิชาการ       
2.  ความสามารถในการปฏบิตังิาน       
3.  ความมุงมั่นตอการทาํงาน       
4.  การจัดระบบและการควบคุมงาน       
5.  การบรหิารเวลา/คน       
6.  การสรางสรรคงาน       
7.  ความเปนผูนาํ       
8.  ทักษะการส่ือสาร       
9.  การคดิวิเคราะหและแกปญหา       
10. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง       
11. ทักษะทางภาษาตางประเทศ       
12. ทักษะทางคอมพิวเตอร       
13. ความใฝรู       
14. มีคุณธรรมและจริยธรรม       
15. ตรงตอเวลา       
16. มีวินัย       
17. ซื่อสัตย       
18. อ่ืน ๆ       

เฉล่ีย       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10.  คุณสมบัติหลักที่ผูใชบัณฑิตตองการจําแนกตามบัณฑิตศึกษา 
 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อ่ืน ๆ............................. 

 
 

ภาคปกต ิ
คุณสมบตัิหลักทีผู่ใชบัณฑิตตองการ มากที่สุด 

⎯X 
มาก 
⎯X 

ปานกลาง 
⎯X 

นอย 
⎯X 

นอยที่สุด 
⎯X 

รวม 

1.  ความสามารถทางวิชาการ       
2.  ความสามารถในการปฏบิตังิาน       
3.  ความมุงมั่นตอการทาํงาน       
4.  การจัดระบบและการควบคมุงาน       
5.  การบรหิารเวลา/คน       
6.  การสรางสรรคงาน       
7.  ความเปนผูนาํ       
8.  ทักษะการส่ือสาร       
9.  การคดิวิเคราะหและแกปญหา       
10. การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง       
11. ทักษะทางภาษาตางประเทศ       
12. ทักษะทางคอมพิวเตอร       
13. ความใฝรู       
14. มีคุณธรรมและจริยธรรม       
15. ตรงตอเวลา       
16. มีวินัย       
17. ซื่อสัตย       
18. อ่ืน ๆ       

เฉล่ีย       
 

 11.  จํานวนบทความ  จากวิทยานิพนธปริญญาโทปการศึกษา  2547 
 โครงการบัณฑิตศึกษา   อ่ืน ๆ............................. 

 
 

               คณะ/สาขา 
  หลักสูตร ลําดับที ่ ช่ือผูวิจัย ช่ือวิทยานิพนธปริญญาโท 

    
    
    
    
    
    



 12.  จํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรในปการศึกษา  2547 
(มิใชบทคัดยอ) 

 โครงการบัณฑิตศึกษา   อ่ืน ๆ............................. 
 
 

จํานวนบทความวิทยานิพนธปรญิญาโททีต่ีพิมพในวารสารระดับ            คณะ 
หลักสูตร ระดับชาต ิ นานาชาติ การประชุม/สัมมนาระดับชาติ/นานาชาติ อื่น ๆ 

รวม 

      
      
      
      
      
      
      

รวม      
 
 

 
 
   

13.  จํานวนหนวยกิตและรายวิชาของโปรแกรม/หลักสูตร 
 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักสงเสริมวิชาการงานทะเบียน   หัวหนาโปรแกรม................................ 

 

ตลอดหลักสูตร 
วิชาการศึกษา

ทั่วไป วิชาบังคับ ภาคปฏิบัติ/
ภาคสนาม วิชาเลือกเสรี ผูเรียนศึกษา

ความรูดวยตนเอง 
      สาขา/คณะ 
ระดับ/ 
โปรแกรม/ 
หลักสูตร 

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา 

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา 

จํานวน 
นศ. 

จํานวน
รายวิชา

             
             
             
             

รวม             
 

 14.  ความเหน็ของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย  ในระหวางเรียนและ
ส้ินสุดการเรียนการสอน  ในประเด็น 
  1.  วิธีการถายทอดความรู 
  2.  การเตรียมเนื้อหา 
  3.  การบูรณาการ 
  4.  ความรูความสามารถของอาจารยผูสอน 
  หมายเหตุ  ใหนําเสนอขอมูลเปนคาเฉล่ียของแตละบุคคลและคณะ 

 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานดานการเรียนรู 



 15.  กิจกรรมและโครงการที่ตระหนักและสรางความรับผิดชอบทางสังคมและขัดเกลาให
นักศึกษามีความรับผิดชอบมุงหวังใหสังคมดีขึ้น 

 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 สํานัก............................  ศูนย.............................  อ่ืน ๆ........................... 

 
 

ประเภทงบประมาณ ชื่อโครงการ จํานวนกิจกรรม จํานวนผูรวม 
กิจกรรม (คน) ในสถาบัน นอกสถาบัน 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

      
      
      
      
      

รวม        
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์  ใหแสดงในรูปอัตราสวนระหวางจํานวนกิจกรรมตอจํานวนนศ.
ท้ังหมด 

 

16.  จํานวนของโครงการเพื่อสรางเสริมประสบการณการเรียนรู 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 สํานัก............................  ศูนย.............................  อ่ืน ๆ........................... 

 
 

ประเภทงบประมาณ 
ลําดับท่ี ช่ือโครงการ จํานวนกิจกรรม 

จํานวนผูรวม 
โครงการ 

(คน) ในสถาบัน นอกสถาบัน 
จํานวนเงิน 

(บาท) 

       
       
       
       
       

รวม       
 

การประเมินผลสัมฤทธิ์  ใหแสดงในรูปอัตราสวนระหวางจํานวนโครงการตอจํานวนนศ.
ท้ังหมด 
 
 
 
 
 



 17.  มีการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 คณะ.............................    โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สถาบันวิจัยและพัฒนา    สํานักสงเสริมวิชาการงานทะเบียน 
 ศูนย.............................    สํานัก......................... 
 อ่ืน ๆ........................... 

 
 

พัฒนากระบวนการเรียนรู จํานวนงานวิจัย ช่ืองานวิจัย ช่ือผูชวยวิจัย 
1.  พัฒนาหลักสูตร    
2.  พัฒนาแนวทางจัด 
การเรียนการสอน 

   

3.  พัฒนาอุปกรณส่ือ 
การสอน 

   

4.  พัฒนาการฝก
ปฏิบตัิงานและสราง
ประสบการณจริง 

   

รวม    
 
 

 
 
 
  

 

18.  จํานวนอาจารยประจํา  ปการศึกษา  2547 
 คณะ.............................   สํานักงานอธิการบดี  

 
 

วุฒิการศึกษา ลําดับที ่ ช่ือ-สกุล 
ป.เอก ป.โท ป.ตร ี ต่ํากวาป.ตร ี

คณะ รวม 

        
        

รวม       
   

19.  จํานวนอาจารยอัตราจาง  ปการศึกษา  2547 
 คณะ.............................   สํานักงานอธิการบดี  

 

วุฒิการศึกษา 
ลําดับท่ี ช่ือ-สกุล 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี ต่ํากวาป.ตรี 
คณะ รวม 

        
        
        
        
        

รวม       

 

มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 



 20.  จํานวนบุคลากรและขาราชการพลเรือน  ปการศึกษา  2547 
 คณะ.............................   สํานักงานอธิการบดี  
 อ่ืน ๆ........................... 

 
 
 

เพศ            คณะ 
หนวยงาน ช่ือ - สกุล 

ชาย หญิง 
    
    
    
    
 รวม   

   

21.  จํานวนลูกจางชั่วคราว  ปการศึกษา  2547 
 คณะ.............................   โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักงานอธิการบดี     สํานัก............................  
 ศูนย.............................   อ่ืน ๆ............................ 

 
 

เพศ            คณะ 
หนวยงาน ช่ือ - สกุล 

ชาย หญิง 
    
    
    
    
 รวม   

   

22.   สํานักงานอธิการบดี   สํานัก.............................. 
 

 

คาใชจายทั้งหมด ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
1.  หมวดเงินเดือน นศ. เต็มเวลาเทียบเทา FTES คือนศ. ที่ลง 
2.  คาตอบแทน ทะเบียนเรียนในหลักสูตรตาง ๆ ใหเสนอ 
3.  คาใชสอย ขอมูลตามคณะหรือ กลุมวิชา 
4.  คาวัสดุ  
5.  คาสาธารณูปโภค  
6.  เงินอุดหนุน  
7.  คาเสื่อมราคา    

*ไมรวมงบลงทุน ครุภัณฑ ที่ดิน และส่ิงกอสราง 
  



 23.   สํานักอธิการบดี   สํานัก............................  
 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ปการศึกษา  2546 
 ภาคปกติ  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 
 ภาคกศ.บป ระดับปริญญาตรี 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา 
 หมายเหตุ  ใชสูตร  หนา  4  ในกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก  
ระดับอุดมศึกษาฉบับปรับปรุงคร้ังที่  1 
 

 24.  ตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 
 คณะ.............................   สํานักงานอธิการบดี  

 

ตําแหนงทางวิชาการของอาจารยประจํา 
รศ. ผศ. คณะ 

ชาย หญิง รวม 
ชาย หญิง รวม หมายเหตุ 

        
        
        
        

รวม        
   

25.  ผูสอน/วิทยากร/ที่หนวยงานเชิญ 
 คณะ.............................   โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักงานอธิการบดี     ศูนย.............................. 
 สํานัก............................   อ่ืน ๆ............................ 

 
 

ลําดับที่ คณะ รหัส ตลอดภาค
เรียนท่ี 

เปนบางบางครั้ง/
บางเรื่อง 

ตําแหนงทาง
วิชาการ วุฒิการศึกษา 

 ช่ือ-สกุล ชื่อวิชา 1 2 3 รศ. ผศ. ชาย หญิง ป.เอก. ป.โท ป.ตรี 
             
             
             
             
             
             

   

หมายเหตุ  ตองมีหนังสือเชญิ  จากหนวยงาน  หรือมหาวิทยาลัย 
 
 



 26.  จํานวนคอมพิวเตอร 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  ศูนยคอมพิวเตอร 
 ศูนย.............................  สํานัก..........................  อ่ืน ๆ........................... 

 จํานวนคอมพวิเตอรทั้งหมดในหนวยงานของทาน........................เครื่อง 
 จํานวนคอมพิวเตอรที่มีอายุการใชไมเกิน 5 ป.............................เครื่อง 
 คาใชจายทั้งหมดในระบบคอมพิวเตอร......................................บาท 
 คาใชจาย หมายถึง - การจดัซื้อระบบ 
     - อุปกรณโปรแกรม 
     - ครุภัณฑคอมพิวเตอร 
     - คาใชจายในการพัฒนาระบบและเครือขาย 
     - คาจางบุคลากร 
     - คาเส่ือมราคา 
 หมายเหตุ  นําเสนอขอมูลตามคณะหรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัย 
 

 27.  คาใชจายทั้งหมด  ในระบบหองสุมดและศูนยสารสนเทศ 
 สถาบันวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  สํานักงานอธิการบดี    
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สํานัก......................... 
 ศูนย..............................  อ่ืน ๆ........................... 

 คาใชจายไดแก - งบดําเนินการ 
   - งบลงทุน ในการซื้อหนังสือวารสาร ส่ือส่ิงพิมพ ส่ือมลัติมีเดีย การพัฒนา
ซอฟทแวร ฐานขอมูลคอมพวิเตอร เพื่อการสืบคนอุปกรณคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุดและ
สารสนเทศ 
 คิดเปน  หนวยบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   
 

28.  จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําทุกระดับ 
 คณะ.......................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ศูนย.......................  สํานัก..........................  อ่ืน ๆ........................... 

 

จํานวนบทความวิจัยและงานสรางสรรคระดับ : 
นานาชาติ ประชุมวิชาการ คณะ 

อยูในฐานขอมูล
สากล 

ไมอยูใน
ฐานขอมูล 

ระดับชาต ิ นานาชาติ ระดับชาต ิ
ที่เผยแพร

ประเภทอื่น ๆ 
รวม 

        
        
        
        
        

รวม       
   

29.  งานวิจัยที่นําไปประโยชนของอาจารยประจํา 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิต   สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ศูนย.............................  สํานัก.........................  อ่ืน ๆ........................ 

 
 

กลุมงานวิจัย จํานวนงานวิจัยเรื่อง ช่ืองานวิจัย 
1.  ไดรับรางวัล   
2.  ผูวิจัยอ่ืนอางอิง   
3.  ใชในการเรียนการสอนใช
ประโยชนในภาคเอกชนไดแก
ธุรกิจอุตสาหกรรมหรือองคกร
ตาง ๆ ซ่ึงมีเอกสารรับรองจาก
ภาคอุตสาหกรรมหรือองคกร 
ตาง ๆ 

  

4.  ใชประโยชนในภาครัฐ ไดแก
นําไปใชในการพัฒนาประเทศ
หรือภูมิปญญาชาวบาน 

  

 

 หมายเหตุ  งานวิจัยปการศึกษา  2547   (1 มิ.ย. 47 – 31 พ.ค. 48) 
 
 

 

มาตรฐานที่  4  มาตรฐานดานการวจิัยและงานสรางสรรค



30.  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกปการศึกษา  2547 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานัก..........................  ศูนย.........................  อ่ืน ๆ.................... 

 

 จํานวนเงนิสนบัสนุน  รวมถงึ  วัสดุ  อุปกรณ  เคร่ืองมือตาง  ๆ  โดยใหคํานวณเปนจํานวน
เงินตามวัสดุ  อุปกรณ  เครือ่งมือนั้น  ๆ 
 
 

จํานวนเงินสนบัสนุน ช่ือเร่ืองงานวิจัย ผูวิจัย/ผูรวมวิจัย 
ช่ือสกุล บาท ช่ือหนวยงาน 

    
    
    
    
  รวม 
 

 31.  งานวิจัยไดรับเงินสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานัก..........................  ศูนย.........................  อ่ืน ๆ........................... 

 

 ชื่อเร่ืองงานวิจัย.................................................................................................. 
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 

 ชื่อผูวิจัย/คณะวิจัย............................................................................................. 
.......................................................................................................................................
............................................................................................................................. 
 จํานวนเงนิสนบัสนุนภายในมหาวิทยาลัย 
 จากหนวยงาน......................................................... 
 จํานวนเงนิ.............................................................  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   

32.  จํานวนกจิกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสงัคม  และชุมชน 
 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   อ่ืน ๆ........................... 

 

 จํานวนกิจกรรม....................................................กิจกรรม 
 ช่ือกิจกรรม 
 1..................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................... 
 4..................................................................................................................... 
 5..................................................................................................................... 
 
 

 33.  จํานวนโครงการที่แสดงใหเห็นความมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน  สังคมในรูปแบบ
ของงานวิชาการ 

 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม  สํานักงานอธิการบดี   
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อ่ืน ๆ........................... 

 

 จํานวนกิจกรรม....................................................กิจกรรม 
 ช่ือกิจกรรม 
 1..................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................... 
 4..................................................................................................................... 
 5.ฯลฯ.............................................................................................................. 
 

  
 
 
 

 

มาตรฐานที่  5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 



34.  จํานวนการเปนกรรมการ 
 คณะ.........................  โครงการบัณฑิตศึกษา  ศูนย...................... 
 สํานัก........................  สถาบันวิจัยและพัฒนา  อ่ืน ๆ..................... 

 ชื่อสกุลอาจารย 
ประจํา........................................................................ 
 

กรรมการ จํานวนเร่ือง ช่ือเรื่องและช่ือหนวยงาน/
สถาบันองคกรท้ังภาครัฐเอกชน

1.  กรรมการวิชาการ/วิชาชีพ   
2.  กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอก/ช่ือสถาบันการศึกษา 

  

3.  กรรมการวิทยานิพนธภายใน   
4.  องคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐ , 
เอกชน 

  

รวม   
 
 
 
 
 35.  จํานวนกจิกรรมที่สนับสนุนชวยเหลอืหรือจรรโลงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาไทย  
คุณธรรมจริยธรรม 

 คณะ.............................   โครงการบัณฑิตศึกษา  
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   ศูนย.............................. 
 สํานัก.........................   อ่ืน ๆ............................ 

 

 จํานวนกิจกรรม...................................กิจกรรม 
 ช่ือกิจกรรม 
 1..................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................... 
 4..................................................................................................................... 
 5..................................................................................................................... 
 
 
 

 

มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานการทํานบุํารงุศิลปวัฒนธรรม 



 จํานวนกิจกรรมที่พัฒนาและสรางมาตรฐานซ่ึงแสดงรากเหงาของศิลปวัฒนธรรมในการ
อนุรักษ  พัฒนา  จรรโลงศิลปวัฒนธรรมของแตละคณะหรือ  แตละหนวยงาน 
 จํานวนกิจกรรม......................................กิจกรรม 
 ช่ือกิจกรรม  
 1..................................................................................................................... 
 2..................................................................................................................... 
 3..................................................................................................................... 
 4..................................................................................................................... 
 5..................................................................................................................... 
 

 
 
  
 36.  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายท้ังหมด  ปการศึกษา  2547 

 สํานักงานอธิการบดี  
 บุคลากรทุกประเภท  คือ  อาจารยประจํา  สายชวยวิชาการสายการจัดการและธุรการ 
 คาใชจายทั้งหมด  คือ  เงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชจายสอย  คาวัสดุ   
คาสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุนและคาเส่ือมราคา 
 *ไมรวมงบลงทุน  ครุภัณฑ  ท่ีดินและสิ่งกอสราง 
 

 37.  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายท้ังหมด  ตอจาํนวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

 สํานักงานอธิการบดี   สํานัก............................. 
 ศูนย..............................  อ่ืน ๆ............................. 

 *ไมรวม  บุคลากรสายสนับสนุน  การบริหารหอพักและโรงพยาบาล  ปการศึกษา  2547 
 

 38.  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง  ตอคาใชจายทั้งหมดของป
การศึกษา  2547 

 สํานักงานอธิการบดี  
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 



 
 
 
 
 39.  มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในเชนระบบการติดตาม   
รายงานกระบวนการจัดนโยบาย  แผนงาน  คณะบุคคล  หนวยงานท่ีรับผิดชอบ  คูมือประกันคุณภาพ  
มาตรฐานและเกณฑ  การแจงผลประเมินใหทุกคนทราบ  มีงบประมาณ  ฯลฯ 
  

40.  ประสทิธิผลของการประกันคุณภาพภายในที่นําไปใชในการพัฒนาอยางตอเน่ือง  โปรด
แสดงขอมูลหรือหลักฐานท่ีแสดงผลลัพธหรือผลิตจากการมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพที่
เกิดเปนมูลคาเพิ่ม 

 คณะ.............................  โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สํานักศิลปะและวัฒนธรรม   สํานักงานอธิการบดี   
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ศูนย.............................  
 สํานัก.........................    อ่ืน ๆ................................. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

มาตรฐานที่  8  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 



 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารยอารีย  วชิรวราการ อธิการบดี 
 รองศาสตราจารย ดร. สุภาพร  มากแจง  รองอธิการบดี 

  
 
 
 
 

 ผูชวยศาสตราจารยลัดดา  เสนาวงษ ผูอํานวยการสํานักประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

  อาจารยวลีรัตน   ชวาลปญญาวงศ 
   
 
 
   

 นางสาวศศิวัลย   ทองศรี  เจาหนาที่สํานักประกัน 
คุณภาพการศึกษา 

  
 
 
 

ที่ปรึกษา

คณะผูจัดทํา 

ผูพิมพและออกแบบปก
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