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บทท่ี 1  บทน ำ 
 
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2561 เมื่อวันที่ 
20 กุมภาพันธ์ 2561  ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา  โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  
พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ
ด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้  จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  
และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล
สถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน  
5 ด้าน ดังนี้  (ราชกิจจานุเบกษา, 2561.  เล่มที่ 135 ตอนพิเศษ 199 ง) 

มำตรฐำนที่  1  ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
1.1 เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้  ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดยเป็นผู้มีคุณธรรม ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น  และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาโดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ สามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทัน           
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม 
และประเทศ 

1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ
รักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งใน
ระดับครอบครัว ชุมชน สังคม  และประชาคมโลก 

 
มำตรฐำนที่  2  ด้ำนวิจัย และนวัตกรรม 
สถาบันอุดมศึกษามีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่  สร้างสรรค์

นวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม  ศิลปวัฒนธรรมหรือ
สิ่งแวดล้อม  ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา  องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ 
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ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน  การสร้างคุณภาพชีวิตหรือการ
สร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 

มำตรฐำนที่  3  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
สถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการเหมาะสม  สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความ

ต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม  ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน 
โดยมีการบริหารจัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน    
ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้  ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการ
น าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน  ครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

มำตรฐำนที่ 4 ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเป็นไทย 
สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสาน

การสร้างความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน  ผลลัพธ์ของการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  หรือการสร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน  ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

มำตรฐำนที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
5.1 สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณา

การเพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลาย
ของประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถาน
ประกอบการ  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

5.2 สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา 
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ยืดหยุ่น คล่องตัว 
โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

5.3 สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ  และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีการ
ก ากับให้การจัดการศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่น ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

มาตรฐานที่เป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ
อุดมศึกษา ในขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ต้องด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพ
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ภายนอกของ สมศ. หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ของส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น  ก าหนดตัวบ่งชี้เป็น 2 ประเภท 
คือ ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณและตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้   

1) ตัวบ่งชี้ เชิงคุณภาพ  เป็นการระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อ ๆ ตัวบ่งชี้ เป็น 5 ระดับ                    
มีคะแนน 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพจะมีเกณฑท์ั้งการนับจ านวนข้อและระบุว่ามีการด าเนินงาน
กี่ข้อ  ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่มีการด าเนินการใดๆ ให้ถือว่าได้ 0 คะแนน และการประเมินนั้น
คะแนนเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และกรรมการประเมิน (peer review) จะพิจารณาผล       
การด าเนินการนั้นๆ ร่วมกันก่อนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู่ระหว่าง 0 ถึง 5   

2) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ  ในรูปแบบของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย  ก าหนดเกณฑ์การประเมิน          
เป็นคะแนนระหว่าง 1 ถึง 5 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม)  ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้จะเป็นคะแนนโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ์  และก าหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิดเป็น
คะแนนเต็ม 5   
 
  หลักกำรส ำคัญในกำรพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
    1. ส่งเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใต้ความสอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. 2553 
 2. เป็นระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า และกระบวนการ            
ซ่ึงสามารถส่งเสริมและน าไปสู่ผลลัพธ์ของการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ  
 3.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย การประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย โดยจะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2557  
   3.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการด าเนินการตั้งแต่           
การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ 
เพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามท่ีก าหนด สะท้อนการจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ  
   3.2 ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ และระดับมหาวทิยาลัย เป็นการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ    
โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมิน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันต้องการให้คณะและสถาบันพัฒนา            
ตามศักยภาพและประเภทของกลุ่มสถาบัน ซึ่งเป็นการประเมินความเข้มแข็งทางวิชาการ  
 4. ให้อิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
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 5. เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่ก าหนดและเป็นนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ               
สมศ. เพ่ือไม่ให้เป็นการท างานซ้ าซ้อนเกินความจ าเป็นหรือสร้างภาระการท างานของหน่วยงาน 
 คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  ได้ก าหนดให้มีระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ น าไปใช้เป็นแนวทาง 
(Guideline) ในการจัดท าระบบการประกันคุณภาพภายในของแต่ละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจ
ภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในครอบคลุม
พันธกิจหลัก 4 ประการและพันธกิจด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ 1) ด้านการผลิตบัณฑิต 2) ด้าน    
การวิจัย  3) ด้านการบริการวิชาการ  4) ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหาร
จัดการ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตรเน้นพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตเป็นส าคัญ ส่วนพันธกิจ
ด้านอ่ืนๆ เป็นการบูรณาการเข้าไว้ด้วยกัน  ส่วนระดับคณะและมหาวิทยาลัยจะครอบคลุมพันธกิจ
หลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการ ซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์         
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจ เพ่ือให้
มหาวิทยาลัยน าไปเป็นกรอบในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินจะมุ่งไปที่ ระบบ            
การประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพเพ่ือให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด  เพ่ือสะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และ             
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเป็นเรื่องเดียวกันกับการประเมินคุณภาพภายนอก   
 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่ 2 พ.ศ.2545 หมวด 5 
ว่าด้วยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ได้ก าหนดให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา            
มีหน้าที่พิจารณาเสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยค านึงถึงความเป็นอิสระและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท ามาตรฐาน
การอุดมศึกษาเพ่ือใช้เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หน่วยงานเพ่ือน าไปสู่การก าหนดนโยบายการพัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป
มาตรฐานการศึกษาของชาติเปรียบเสมือนร่มใหญ่เพ่ือใช้เป็นกรอบการพัฒนา โดยมีสาระส าคัญ
ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็นมาตรฐาน          
ที่ค านึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ทุกมหาวิทยาลัยสามารถ
น าไปใช้ก าหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้ 

กระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา              

ในปี 2551 ก าหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 กลุ่ม คือ 
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 กลุ่ม ก  วิทยำลัยชุมชน  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับต่ ากว่าปริญญา
ตรี จัดฝึกอบรมสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น เพ่ือเตรียมก าลังคนที่มีความรู้เข้าสู่ภาคการผลิต
จริงในชุมชน สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพ้ืนฐาน เช่น แรงงานที่ออกจากภาคเกษตร 
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชนและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 กลุ่ม ข  สถำบันที่เน้นระดับปริญญำตรี หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและ         
การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ 
และบุคคลในภูมิภาค เพ่ือรองรับการด ารงชีพ สถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทด้วยก็ได้ 
 กลุ่ม ค  สถำบันเฉพำะทำง  หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือ
เฉพาะกลุ่มสาขาวิชา ทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ สังคมศาสตร์หรือ
มนุษยศาสตร์ รวมทั้งสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเน้นการท าวิทยานิพนธ์หรือการวิจัย หรือ
เน้นการผลิตที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือเน้น 
ทั้งสองด้าน รวมทั้งสถาบันอาจมีบทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ 
สถาบันในกลุ่มนี้อาจจ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เป็นสถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
และลักษณะที่ 2 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
 กลุ่ม ง  สถำบันที่เน้นกำรวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษำโดยเฉพำะระดับ
ปริญญำเอก หมายความถึง  สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ปริญญาเอก และเน้นการท าวิทยานิพนธ์และการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเน้น           
การผลิตบัณฑิตที่เป็นผู้น าทางความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษา
ไทยให้อยู่ในแนวหน้าระดับสากล มุ่งสร้างองค์ความรู้ทฤษฎี และข้อค้นพบใหม่ทางวิชาการ 
 ดังนั้น การประกันคุณภาพจึงต้องสร้างกลไกการประเมินคุณภาพให้สอดรับกับการแบ่งกลุ่ม
สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุ่มดังกล่าว โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร์จัดเป็นสถำบันอุดมศึกษำ
ในกลุ่ม ข  ที่เน้นกำรผลิตบัณฑิตระดับปริญญำตรี 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ก าหนด         

ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และสัมพันธ์

กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆ  รวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จึงจ าเป็นต้องมีระบบประกันคุณภาพที่พัฒนาขึ้นตามที่ก าหนดไว้                  

ในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง 

มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑ์               

ที่เก่ียวข้อง และการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถแสดงในแผนภาพที่ 1.1 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 
 
 
 
แผนภำพที่ 1.1  ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดอยู่ในกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี  โดยมุ่ง

ยกระดับคุณภาพการศึกษา  เพ่ือการพัฒนาสู่สากล  มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต โดยก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ รวมทั้งโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาบัณฑิต
ให้มีคุณภาพและทันสมัยสอดรับกับสภาพปัจจุบันเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น  และ           
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  คือ “จิตอาสา  ใฝ่รู้  สู้งาน”   

มหาวิทยาลัยได้มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ โดยสภา
มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนามหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นกรอบ        
ในการจัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  เพ่ือสนองตอบและครอบคลุมพันธกิจที่มหาวิทยาลัยต้อง
ด าเนินการทั้ง 4 ด้าน  คือ  การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการทางวิชาการ  และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  ดังนี้ 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านผลลัพธ์

ผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 
ด้านการวิจัยและ

นวัตกรรม 

มาตรฐานที่ 3 
ด้านการบริการ

วิชาการ 

มาตรฐานที่ 4 
ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเปน็ไทย 

มาตรฐานที่ 5 
ด้านการบริหาร

จัดการ 

การจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณลักษณะของคนไทย                 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  และเป็นก าลังส าคัญในการพฒันาประเทศไทย                     

สู่ความมั่นคง  มัง่คั่ง  และยั่งยืน 

มาตรฐานที่ 1  
คุณลักษณะของคนไทยที่พึงประสงค์

ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก 

มาตรฐานที่ 2  
แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3  
แนวการสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมการเรียนรู้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปตามก าหนดมาตรฐานการศึกษาแตล่ะระดบั          
และประเภทการศึกษา 

 
 
 

มาตรฐาน            
การอุดมศึกษา 
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 1. มหาวิทยาลัยมีนโยบายพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยมีแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา
อย่างชัด เจน  โดยก าหนดไว้ ในนโยบายข้อที่  1  ของมหาวิทยาลัยว่ า  “มุ่ งจัดให้มี ระบบ                  
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา” 
 2. ให้มีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  เพ่ือเป็นเครื่องมือ               
ในการรักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยเน้นหลักการของการให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  
และศูนย์  พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศึกษาขึ้นภายในหน่วยงาน  และสร้างความ
พร้อมที่จะให้หน่วยงานภายนอกเข้าไปตรวจสอบเพื่อการรับรองคุณภาพ 
 3. ส่งเสริมให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  และศูนย์จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ขึ้นภายในหน่วยงาน  โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  และเป็นผู้ให้ค าปรึกษา  
ตลอดจนประสานงาน  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ส านัก  
สถาบัน  และศูนย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  และศูนย์ด าเนินงานด้านการประกัน         
คุณภาพการศึกษาอย่างมีระบบ  โดยใช้งบประมาณตามความจ าเป็น 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะ  ส านัก  สถาบัน  และศูนย์เผยแพร่กิจกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ได้ด าเนินการไปแล้วอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย  
เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์คุณภาพการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน 
 6.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ  ส านัก  สถาบัน  และศูนย์ 

ปีการศึกษา 2561 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561  โดยก าหนดมาตรฐานการศึกษา ประกอบด้วยมาตรฐาน  5 ด้าน     
ท าให้มหาวิทยาลัยต้องเร่งด าเนินการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือน ามาใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2561 ตามประกาศ ก าหนด                
จึงต้องมีการสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา 
เนื่องจากการท างานในปัจจุบันมหาวิทยาลัยไม่ได้สามารถท างานเพียงหน่วยเดียวได้  ต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากเครือข่ายเพ่ือเป็นพลังในการขับเคลื่อนเพ่ือให้เกิดการพัฒนา  ดังนั้น  เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมเพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561 จึงจัดโครงการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ และก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา                     
ปีการศึกษา 2561 ขึ้น  ในระหว่างวันที่ 27-28 ตุลาคม 2561  โดยเชิญวิทยากร  คือ  ศาตราจารย์ 
นายแพทย์วุฒิชัย  ธนาพงศธร  รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน  อิงพัฒนากุล  และอาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  
พงษ์เรืองพันธุ์  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ผู้บริหาร  อาจารย์  และบุคลากรที่เกี่ยวกับการจัดท าแผน และ
การประกันคุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  ประกอบด้วย 5 มหาวิทยาลัย  
คือ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ    
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ราชนครินทร์ และมีมหาวิทยาลัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก 4 มหาวิทยาลัย  คือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏกาญจนบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

หลังจากจัดโครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือ
รองรับการประเมินคุณภาพการศึกษา  ปีการศึกษา 2561  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561  
เพ่ือน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่ 22/2561  ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  เพ่ือปรับ
ข้อมูลตามข้อเสนอแนะเพ่ือน าไปสู่การวิพากษ์เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในวันที่ 12 พฤศจิ กายน 
2561  โดยเชิญวิทยากรทั้ง 3 ท่านมาร่วมวิพากษ์  และปรับข้อมูลตามข้อเสนอแนะ  และน าเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 11/2561  วันที่  17 พฤศจิกายน 2561  เพ่ือ
พิจารณาและอนุมัติใช้เกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้   

การด าเนินการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา 

วิพากษ์ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย         
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

 
 

 

จัดท าประกาศตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  
และน าไปใช้ประเมินคุณภาพ ปีการศึกษา 2561 

 

สร้างความรู้ ความเข้าใจและก าหนดมาตรฐานการอุดมศึกษา  
วันที่ 27-28 ตุลาคม 2561 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอ านวยการ 

น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 22/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 

 

 
น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 11/2561 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 
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กระบวนกำรสร้ำงระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง

ต่อเนื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับต่างๆ เพ่ือรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา  มีงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  สังกัดกองนโยบายและแผนเป็นหน่วยงานกลางในการด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัยที่รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  จ านวน  13 หน่วยงาน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การศึกษาทุกปี  เพ่ือสร้างวัฒนธรรมด้านการประกันคุณภาพการด าเนินงานของทุกหน่วยงาน และ
พร้อมรองรับการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก  ทั้งนี้ ได้ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดเพ่ือให้
ครอบคลุมกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  และเพ่ือให้หน่วยงานมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยบูรณาการตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ดังนั้นเพ่ือให้การด าเนินการข้างต้นบรรลุตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ นอกจาก
มหาวิทยาลัยต้องสร้างความรู้  ความเข้าใจในระบบและกลการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
แล้ว  มหาวิทยาลัยยังเห็นความส าคัญของการจัดเก็บข้อมูลด้านการประกันคุณภาพที่ต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ  จึงได้น าระบบฐานข้อมูลส าหรับการบริหารจัดการของคณะ หรือ FIS 
(Faculty Information System) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพมาใช้             
ในการด าเนินการจัดเก็บข้อมูล  และเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการสร้างระบบและกลไก            
การประกันคุณภาพการศึกษา 
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กระบวนกำรด ำเนินงำนพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
รำชนครินทร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

พัฒนาตัวบ่งช้ี  เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา 

จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา 

หลักสตูร/หน่วยงาน /มหาวิทยาลยั จัดท า SAR 

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

หน่วยงานรับทราบผลการประเมินและน าไปปรับปรุง 

 

อบรม/ประชุม/ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ 

การประกันคณุภาพการศึกษา 

ระบบ CHE QA Online 

System 

- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่บุคลากร และนักศึกษา 

- ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 

- พัฒนาตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกบัเกณฑ์
มาตรฐาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลยั 
- จัดท าคู่มือการประกันคณุภาพฯ 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 

หน่วยงานบันทึก 
ข้อมูลใน  KPIQA 
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ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษามีผู้เกี่ยวข้องหลัก คือ คณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  ส านัก  สถาบัน  และศูนย์ของหน่วยงาน  โดยมี
คณะท างานประกันคุณภาพระดับสถาบันเป็นผู้ด าเนินการและประสานงานตามขั้นตอนของการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  ดังนี้ 

ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 
ขั้นที่ 1 แต่ งตั้ ง คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับหน่วยงาน 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึ กษา       
ท าความเข้าใจ 

ขั้นที่ 2 ถ่ายทอดความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่อง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรใน
สังกัดหน่วยงาน 

จัดอบรม/ประชุม/ให้ความรู้ เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ขั้นที่ 3 พัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาให้สอดคล้องและครอบคลุมกับ
พันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 

จัดประชุมพัฒนาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึ กษา ให้สอดคล้องกับ เกณฑ์
ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ ค ร อ บ ค ลุ ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

ขั้นที่ 4 จัดท าคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
อบรมสร้ า งความเข้ า ใจตั วบ่ งชี้ และเกณฑ์          
การประเมินคุณภาพภายใน 

ขั้นที่ 5 - เก็บข้อมูลและจัดท า SAR โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (FIS) ช่วยในการจัดเก็บข้อมูล  

- บันทึกข้อมูลใน KPIQA 
- ก าหนดรูปแบบ SAR  
- จัดท ารายงานผ่าน CHE QA  Online   
- ท าคู่มือกรรมการประเมิน  
- แต่งตั้งกรรมการประเมิน 

ขั้นที่ 6 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับการประเมินคุณภาพ
ภายในและเตรียมพร้อมรอรับการประเมิน 

- จัดตารางการประเมินหน่วยงาน 
- จัดเอกสารกลางพร้อมรับการประเมิน 
- กรรมการประเมินคุณภาพภายในจากเอกสาร 
และจาก  CHE QA  Online 

ขั้นที่ 7 - รับการประเมินคุณภาพภายใน  และ
รับทราบผลการประเมินระดับหน่วยงาน/
มหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการเข้าประเมินคุณภาพภายในและ
ประชุมผู้บริหารเพ่ือรับทราบผล   
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ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร  (ต่อ) 
ขั้นตอน หน่วยงำน กิจกรรม 

ขั้นที่ 8 - รับทราบรายงานการประเมินผล
ระดับหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย และ
น าไปปรับปรุง 
- น าเสนอผลรายงานการประเมินต่อ
สภามหาวิทยาลัย 

- จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในรวมทุกหน่วยงาน 
- ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า ใ ห้
ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

ขั้นที่ 9 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ารายงาน
ประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท าSAR ระดับ
มหาวิทยาลัยโดยใช้ข้อมูลจาก KPIQA เพ่ือ
เตรียมรองรับการประเมินคุณภาพ 

ขั้นที่ 10 - ส่ง SAR เพ่ือขอรับการประเมิน
คุณภาพภายนอก 

- จัดท ารายงานผ่าน CHE QA  Online   
- ประชุมสร้างความเข้าใจเพ่ือเตรียม 
  ความพร้อมรองรับการประเมิน 

ขั้นที่ 11 - รับการประเมินคุณภาพภายนอก 
และรับทราบผลการประเมิน 

- กรรมการประเมินคุณภาพภายนอก
ประเมินจากเอกสารและจากCHE QA 
Online 
-  ประชุมผู้บริหารเพ่ือรับทราบผล   

ขั้นที่ 12 - รับทราบผลการประเมินและน าไป
ปรับปรุงน าผลการประเมินเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลัย 
- ส่งรายงานผลการประเมินต่อ สกอ. 

ประชุมทบทวนการประเมินคุณภาพภายใน
เพ่ือน าไปปรับปรุงหน่วยงาน 
 

   
 

กำรก ำหนดคุณสมบัติผู้ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
มหาวิทยาลัยต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี

การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย  ตามล าดับ  โดยมหาวิทยาลัย           
เป็น ผู้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ทราบผ่านระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินได้มากกว่าหนึ่งหลักสูตรหากเป็นหลักสูตร          
ในสาขาวิชาเดียวกัน เช่นหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  

ในกรณีที่ต้องการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 องค์ประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ก าหนดไว้ดังนี้ 
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ระดับหลักสูตร 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 
- ประธานกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
ทั้งนี้ คณะกรรมการทุกคนต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือ สกอ. 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแต่ละระดับ

การศึกษา เป็นดังนี้ 
- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีวุฒิปริญญาเอกหรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดับ

ศาสตราจารย์ขึ้นไป 
 
ระดับคณะ 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยเกินกว่ากึ่งหนึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน

และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับคณะที่ขอรับการประเมิน 
- ประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ

สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร              
ผู้ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

1.1 ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.2 ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น            
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.3 ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
1.4 ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น              

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
 



14 
 

2. กรรมการ  
2.1 กรณีเป็นอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.2 กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 
ระดับหน่วยงำนสนับสนุน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนอย่างน้อย 3 คน โดยก าหนดให้อย่างน้อย 1 คนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องมีคุณวุฒิตรงกับคณะที่ขอรับการประเมิน 
- ประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ

สกอ. ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร  ผู้ประเมินของ สกอ. หรือ
ที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

1.1 ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.2 ผู้ที่เคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น            
ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.3 ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
1.4 ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น              

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
2. กรรมการ  

2.1 กรณีเป็นอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.2 กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  
ระดับมหำวิทยำลัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนอย่างน้อย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน 
- ประธานกรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. 
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- กรรมการเป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ
สกอ. อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้
ประเมินของ สกอ. หรือท่ีสถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ สกอ. 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เป็นดังนี้ 
1. ประธานกรรมการ 

1.1 ผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็นผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษา ระดบัอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.2 ผู้ที่ เคยเป็นผู้บริหารระดับคณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีประสบการณ์              
เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  

1.3 ผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อประธานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.  
1.4 ผู้ที่มีต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีประสบการณ์เป็น              

ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเท่าข้ึนไป  
2. กรรมการ  

2.1 กรณีเป็นอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.2 กรณีเป็นฝ่ายสนับสนุน ต้องท าหน้าที่ในระดับผู้อ านวยการหน่วยงานขึ้นไปมาแล้ว  

ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
  

กลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 มหาวิทยาลัยจัดให้มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัย  ในระดับต่าง ๆ ได้แก่ 

คณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 1.1  อธิการบดี     ประธานกรรมการ 
 1.2  รองอธิการบดีวางแผนและพัฒนา  รองประธานกรรมการ 
 1.3  รองอธิการบดีทุกสายงาน   กรรมการ 
 1.4  คณบดีทุกคณะ    กรรมการ 
 1.5  ผู้อ านวยการส านัก  สถาบัน  และศูนย์ทุกแห่ง กรรมการ 
 1.6  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  กรรมการ 
 1.7  ผู้ช่วยอธิการบดี (ประกันคุณภาพการศึกษา) กรรมการและเลขานุการ 
 1.8  หัวหน้างานควบคุมและพัฒนาคุณภาพ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
       มีหน้ำที่  ให้ค าปรึกษาและวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และอ านวยความสะดวกในการด าเนินงาน 
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 2.  คณะกรรมกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำประจ ำคณะ  ส ำนัก  สถำบัน  
และศูนย์  ได้แก่ 
 1.  คณบดี  ผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์  ประธานกรรมการ 
 2.  รองคณบดี  รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์ กรรมการ 
 3.  ประธานสาขาวิชา  หัวหนา้งาน    กรรมการ 
 4.  รองคณบดี  รองผู้อ านวยการส านัก/สถาบัน/ศูนย์  
 ที่ดูแลงานประกันคุณภาพของคณะ/ส านัก/สถาบัน/ศูนย์  กรรมการและเลขานุการ 
 มีหน้ำที่ 
 1.  จัดท าข้อก าหนดการควบคุมคุณภาพในปัจจัยที่เก่ียวข้อง  ด าเนินการให้มีการปฏิบัติตาม
การประเมินและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในคณะและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
 2.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) 
 3.  เตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการประเมินและตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก 
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บทท่ี 2 
ระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้จัดท าระบบและกลไกการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  และระดับ
มหาวิทยาลัย  โดยเกิดจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหาร  อาจารย์  และ
บุคลากร  สามารถแสดงรายละเอียด  ดังนี้ 
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ระดับหลักสูตร 
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P 

D 

C 

A 

P D C A 
ระบบรับนักศึกษา 

 
ปรับปรุงแผนการรับนักศึกษา 

 การรับสมัครนักศึกษาและเตรียมความ
พร้อม 
- ส่งแผนการรับสมัครนัก ศึกษาของ    

แต่ละหลักสู ตร ให้กั บมหาวิทยาลัย เพื่ อ
ด าเนินการตามขั้นตอน 

-  มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครนักศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์หลักสูตร/เกณฑ์/ก าหนดการ 
- สร้างเครื่องมือเพื่อสอบคัดเลือก 
- แต่งต้ังคณะกรรมการ 
- คณะจัดท าข้อสอบมาตรฐานและแนวทางการสอบ
สัมภาษณ์เพื่อทดสอบ IQ/EQ 
- ด าเนินการจัดสอบและประเมินผล 
- นักศึกษารายงานตัวเข้าศึกษา 

เรียนปรับพื้นฐาน 
ปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ 
 

 ก าหนดคุณสมบัตแิละจ านวนรับนักศึกษา 
- วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศและ

อาเซียน 
- ส ารวจความตอ้งการตลาดแรงงาน 

จัดท าแผนการรับสมัครนักศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานและความพร้อมในการรับ
สมัครนักศึกษา 

คณะกรรมการวิชาการวิเคราะห์
สังเคราะห์ผลตามแผน 

คณะกรรมการวิชาการวิเคราะห์   
ลังเคราะห์จ านวนนักศึกษาแรกเข้า 

เสนอมหาวิทยาลัย
รับสมัครนักศึกษา
ที่พลาดหวังและมี
คุณสมบัติสามารถ
เข้าศึกษาได้ 

Y 

N 

N 

Y 

 ตรวจสอบแผนการรบันักศึกษา 
- จัดท าแผนการตรวจสอบการรับ

นักศึกษา 

 

วิเคราะห์และสังเคราะห์โดยผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งหมด 
- จ านวนการรับนักศึกษา 
- ความต้องการตลาดแรงงาน 
- SWOT 
- ฯลฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบผลการ
วิเคราะห์และถอดบทเรียน 

ข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุง 
แผนการด าเนินงาน 
เพื่อใช้ในปีถัดไป 

N 

Y 

 วางแผนปรบัปรุงการรับนักศึกษา 
- จั ดท าแผนกา รปรั บปรุ งกา รรั บ

นั ก ศึ ก ษ า ใ น ปี ถั ด ไ ป โ ด ย ค ณ ะ
กรรมการบริหารคณะและสาขาวิชา 

 

- จัดประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
- จัดท า SWOT เพื่อใช้ในการปรับปรุง

การรับนักศึกษาในปีถัดไป 
- จัดท าโครงการเพื่อเสนอขอในรอบปี

ถัดไป 
 

N 

Y 

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้ใช้บัณฑิต 
วิเคราะห์สังเคราะห์แนวทางการรับ

นักศึกษา 

 
ด าเนินการในปีถัดไป 
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P 

D 

C 

A 

P D C A 

น าแผนพัฒนานักศึกษาไปใช ้

- จัดท าแผนปฏบิัติการประจ าป ี
 ด้านการพัฒนานกัศึกษา 

 

Y 

N N 

Y 

- วางแผนการตรวจสอบว่าโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามหวัข้อ ดังนี้ 
 ตัวชี้วัด 
 วัตถุประสงค์ 
 ก าหนดเวลา 

ฯลฯ 

- ประชุ มคณะกรรมการบริหาร  เพื่ อ
ตรวจสอบโครงการและกิจกรรมต่างๆ 

 
คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
วิเคราะห์และสังเคราะห์โครงการ/กิจกรรม

เพื่อให้ข้อเสนอแนะ 

น าข้อเสนอแนะมาจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพ (Improvement Plan) 

- รวบรวมข้อเสนอแนะของแผนทั้งหมด 
- รวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
- วางแผนการท าแผนพัฒนาคุณภาพ 
(Improvement Plan) 

- สรุปแผนพัฒนาคุณภาพ และแนวทางการ
พัฒนาโครงการในรอบปีถัดไป 

N 

Y 

 
คณะกรรมการบริหารตรวจสอบ

แผนพัฒนาคุณภาพ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะ 

น าแผนพัฒนาคุณภาพ  
มาวางแผนในการพัฒนาปีถัดไป 

-ส ารวจคุณสมบัติบัณฑิตที่เป็นที่ตอ้งการของตลาดแรงงาน 
-วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักศึกษา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏราชนครนิทร ์

-ก าหนดคุณลกัษณะบัณฑิตที่ตอ้งการพัฒนา 

- จัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ให้ครอบคลุมท้ัง ๔ หัวข้อ ดังน้ี 
 การควบคุม การดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษา 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แผนบริหารความเสี่ยง 
- ก าหนดตัวบ่งช้ีท่ีต้องการวัด 

คณะกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษาตรวจสอบ 

แผนพัฒนานักศึกษาและตวับ่งชี้
ต่างๆ  

- จัดท าโครงการและกจิกรรมท่ีสง่เสริมและพัฒนานักศึกษาให้
ครอบคลุมท้ัง ๔  หัวข้อ ดังน้ี 
 การควบคุม การดูแล  การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว

แก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่

บัณฑิตศึกษา 
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 แผนบริหารความเสี่ยง 

น าแผนปฏิบัตกิารประจ าปีไปใช ้

N คณะกรรมการบริหาร
ตรวจสอบโครงการและ

กิจกรรมต่างๆ 

Y 

 

ระบบการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 



21 
 

ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 

 

 
 
 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 

 

ด าเนินการรับสมัครและคัดเลือกอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย 

 

จัดกระบวนการพัฒนาอาจารย์ตามพันธกิจ 

 

ติดตามปริมาณและคุณภาพอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน สกอ. 

 

ติดตามกระบวนการด าเนินงานตามแผน 

 

ประเมินผลส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

 

P 

A 

C 

D 

จัดท าแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 4 ปี 

 

ประเมินความพึงพอใจต่อระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

 

ปรับปรุง พัฒนา และเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร 
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ระบบการก าหนดภาระงานและแรงจูงใจ 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศ เกี่ยวกับการก าหนดภาระงานและการสอน
เกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

ด าเนินการตามระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศเก่ียวกับการก าหนดภาระงาน
และการสอนเกินเกณฑ์และแรงจูงใจ 

 

ประเมินและติดตามผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 

P 

D 

C 

A 
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ระบบเลิกจ้างและการเกษียณอายุราชการ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาใช้พระราชบัญญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน                    
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 

2. ลูกจ้างประจ าใช้ระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าส่วนราชการ พ.ศ.2537 
3. พนักงานมหาวิทยาลัยใช้ข้อบังคับมหาวิทยาลยั 
4. พนักงานราชการใช้ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 
5. อาจารย์ประจ าตามสัญญา/พนักงานประจ าตามสัญญาใช้สัญญาจ้าง 

กรณีถูกสั่งให้ออก/ไล่ออก 

ก าหนดแผนอัตราก าลัง 

กรณเีกษียณอายุราชการ 

พิจารณาพระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/
ข้อบังคับตามต าแหน่งงาน 

 
ด าเนินการสอบสวน - ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด 
- เป็นไปตามความต้องการของ
สาขาวิชา/หน่วยงานท่ีสังกดั 

ตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 

P 

D 

C 

A 

ไม่จ้าง
ต่อ 

อุทธรณ์/ร้องทุกข์ 

เลิกจ้าง 

จ้างต่อ 

พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ 
คับ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
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ระบบการยกย่องและธ ารงรักษาบุคลากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ 

 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการด าเนินการ 

 

การยกย่องบุคลากร การธ ารงรักษาบุคลากร 

พิจารณาคัดเลือกบุคลากรตามหลักเกณฑ ์           
ที่ก าหนด 

ประกาศรายชื่อและจัดกิจกรรมมอบรางวัล 

- จัดสวัสดิการบุคลากรของมหาวทิยาลัย 
- จัดงบประมาณสนับสนุนให้พัฒนาตนเอง 
- จัดสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการปฏิบตัิงาน 

ประเมินผลการด าเนินงาน 

ปรับปรุงผลการด าเนินงานและรายงานต่อผู้บริหาร 

P 

D 

C 

A 

หน่วยงานเสนอรายชื่อพร้อมผลงาน 
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ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

กรณีวิทยากรภายนอก ต้องได้รับความ
เห็นชอบจาก คกก.ประจ าคณะ และสภา
วิชาการ และให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก าหนด
แผนการสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนการสอนตลอดหลักสูตรให้กับส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก าหนดผู้สอน
ของแต่ละภาคเรียน 

ผู้สอนจัดท ามคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีการบูรณา
การการจัดการเรียนการการสอนกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณา 
ก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 และ
มคอ. 4 

ค ก ก . บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

ค ก ก . บ ริ ห า ร
หลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

P 

D 

C 

A 

P 

D 

C 

A 

กา
รว

าง
ระ

บบ
ผู้ส

อน
 

กรณีอาจารย์ประจ าให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ สกอ. และมหาวิทยาลัย

ก าหนด 

กรณีวิทยากรภายนอก ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจาก คกก.ประจ าคณะ 
และสภาวิชาการ และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

P 

D 

กร
ะบ

วน
กา

รจ
ัดก

าร
เรีย

นก
าร

สอ
น 

คกก.บริหารหลักสูตร ปฐมนิเทศนักศึกษา
เพื่อปรับทัศนคติให้สอดคล้องกับบริบท
สาขาวิชา 

คกก.บริหารหลักสูตร เสนอแต่งตั้งอาจารย์     
ที่ปรึกษา และด าเนินการพบนักศึกษา
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ผู้สอนวางแผนและออกแบบการเรียนการสอน (มคอ.3 และ มคอ. 4) 

ผู้สอนปฏิบัติการสอนตามหลกัเกณฑ์และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ผู้สอนประเมินผลการเรียนการสอนนกัศึกษาและจัดท ารายงาน 
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันสิ้นภาคเรียน 

คกก.บริหารหลักสูตรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของรายวิชา 

คกก.บริหารหลักสูตรพจิารณาผลประเมนิการสอนของผู้สอน 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดท ารายงาน มคอ. 7 

คกก.บริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมิน มคอ. 7 โดยเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา เพื่อน าผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

คกก.บริหารหลักสูตร จัดให้มีโครงการเพิ่ม
ประสบการณ์ความรู้ ทักษะ ตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ตาม มคอ. 2 

ไม่ผ่าน 
คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณา ก ากับ 
ติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ.3 และมคอ. 4 

 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร/                     

กรรมการประจ าหลักสูตร/ 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก าหนด
แผนการสอนตลอดหลกัสูตร 

ส่งแผนการเรียนตลอดหลักสูตร (4 ปี/5 ปี) ให้กบั
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

คกก.บริหารหลักสูตรจัดประชุมเพือ่ก าหนดผู้สอน
ของแต่ละภาคเรียน 

ผู้สอนจัดท ามคอ.3 และมคอ. 4 ให้มีการบูรณาการ
การจัดการเรียนการการสอนกับการวจิยั          

การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ก ก . บ ริ ห า ร
ห ลั ก สู ต ร แ จ้ ง
ผู้สอนให้แก้ไข 

คกก.บริหารหลักสูตรแจ้งผู้สอน
ให้บันทึกในระบบ 

ผ่าน 

A คกก.บริหารหลักสูตรแจ้งผู้สอนเพื่อ
น าไปปรับปรุงใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 

C 
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ส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานผูใ้ช้บัณฑิต 

วิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ และทิศทางแนวโน้มจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลจากมคอ. ๗ 
ข้อเสนอแนะของนักศึกษาศิษย์เก่า ผู้ใชบ้ัณฑิตมาปรับปรุง / พัฒนาหลกัสูตร 

เสนอแผนการเปิดหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาวางแผนและออกแบบหลักสูตร /รายวิชาในหลักสูตร (มคอ. ๒) 

วิพากษ์สาระรายวิชาในหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ สภาวิชาชีพ และผู้ใช้บัณฑิต 

น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 

น าเสนอต่อสภาวิชาการ 

น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลยั 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัหลักสูตร          
ของนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารจัดการเรียนการสอน 

น าข้อเสนอแนะจากผู้ที่เกีย่วข้องมาปรับปรุงเนื้อหารายวิชา กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัด
และการประเมินผลให้มีความเหมาะสมและทันสมัย 

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

แก้ไข 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบหลักสูตร 

แก้ไข 

แก้ไข 

P 

D 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

หลักสูตรปรับปรุง 

ระบบควบคุมการจัดท ารายวิชา 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

หลักสูตรใหม่ 

แก้ไข 
ผ่าน 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

ผ่าน 

C 

A 

ส่งหลักสูตรต่อ สกอ. 

 

          คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร มรร. 
ไม่ผ่าน 

แก้ไข 
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ระบบประเมินนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วางแผนการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

จัดท าปฏิทินด าเนินงานด้านวิชาการ 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาของแต่ละหลักสูตรจัดท ามคอ. 3 โดยก าหนดการประเมินผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และผ่านการตรวจสอบ

จากประธานหลักสูตร 

 

ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ. ๓ ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล edu 2008
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 

อาจารย์จัดการเรียนการสอน และประเมินผลผู้เรียนตาม มคอ. 3 
 

อาจารย์ผู้สอนจัดท า มคอ. 5 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดท า มคอ. 7 เพ่ือรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา (นับแต่วันสุดท้ายของการส่งเกรด) 

 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมเพ่ือน ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา            
และรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรมาปรับปรุงหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน       

การประเมินผู้เรียน 

 

P 

A 

C 

D 



28 
 

ระบบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจความต้องการ/ปัญหา  
ปัจจัยในการสนับสนุนการเรียนรู้ 

 (หลักสูตร, คณะ, สถาบัน และหน่วยงาน) 

คณะกรรมการบริหารจัดท านโยบายการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ให้เพียงพอและสอดคล้องกับความต้องการในการจัดการเรียนการสอน 

แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
(ผู้บริหารคณะ ประธานสาขาวิชา และประธานหลักสูตร) 

 
ประชุมคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผน 

การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับคณะและหลักสูตร 
โดยการมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตร 
(หลักสูตร, คณะ, สถาบัน และหน่วยงาน ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรน าเสนอแผนการจัดหาสิ่งสนับสนุน          

การเรียนรู้พร้อมจัดท าค าขอจัดตั้งงบประมาณประจ าปี 

มหาวิทยาลัยอนุมัติงบประมาณ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรด าเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ตามแผนที่ก าหนดไว้ 

ผู้รับผิดชอบในระดับหลักสูตรก ากับติดตามดูแล 
การด าเนินการตามแผน 

ประเมินความพึงพอใจ/วิเคราะห์ความสอดคล้องของจ านวน
และประสิทธิภาพของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อการใช้งาน

ในการจัดการเรียนการสอน 

สังเคราะห์องค์ความรู้/จัดท าแนวปฏิบัติที่ดี 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ระหว่างหน่วยงาน 

ปรับปรุงและทบทวนแผน 

P 

D 

C 

A 

A 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร (จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

คณะเสนอคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

P 

มหาวิทยาลัยประกาศคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

บรรจุและแต่งตั้ง โดยทดลองปฏิบัติงาน 1 ปี 

ท าบันทึกส่งตัวไปยังคณะเพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

D 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสูตรน าผลการประเมินการปฏิบัติงานมาให้อาจารย์ประจ า
หลักสูตรปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

C 

A 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและด าเนินการคัดเลือก 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ 

มหาวิทยาลัยประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก 

ต่อสัญญาจ้างตามข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

มีการประเมินผล 

การปฏิบัติงานทกุปี 

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มอบหมายงาน และหลักสูตรจัดท า สมอ.08    
เสนอ สกอ. 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หากไม่ผ่าน
การประเมิน
สรรหาใหม่ 

คณะเสนอคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ไปยังมหาวิทยาลัยเพ่ือเปิดรับสมัครอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

P 

มหาวิทยาลัยประกาศคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

รับสมัครอาจารย์ที่มีคุณสมบัติในการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยประกาศผลการคัดเลือก 

ท าบันทึกส่งตัวไปยังคณะเพ่ือด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

D 

ประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

หลักสตูรน าผลการประเมินการปฏิบัติมาให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

C 

A 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและด าเนินการคัดเลือก 

หลักสูตรเสนอคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร                        
เพ่ือเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารคณะ 

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  มอบหมายงาน และหลักสูตรจัดท า สมอ.08 เสนอ 
สกอ. 

แต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย 

ผ่าน 
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ระดับคณะ  
และระดับมหาวิทยาลัย 
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ระบบบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

P 

D 

C 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัย 

ประชาสัมพันธ์การส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 

พัฒนานักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย 

ประกาศทุน 

ติดตามความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์  
เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 

นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

A 

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 



33 
 

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยระดับคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

คณะก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 

P 

D 

C 

A 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่น 

ประกาศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นระดับ
คณะ 

พัฒนานักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับองค์กร
ท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

ส่งข้อมูลข้อเสนอโครงการทีผ่่านการพิจารณาจากคณะเพื่อให้สถาบนัวิจัยฯ ประกาศทุน 

ติดตามความก้าวหน้า 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัย 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

ประกาศทุนวิจัย 

พิจารณาข้อเสนอโครงการ 
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 
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ระบบส่งเสริมการพัฒนางานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

D 

C 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนวิจัย 

ประกาศกรอบทุนวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

พัฒนานักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย
เชิงพ้ืนที่ร่วมกับ สกว. หรือองค์กรท้องถิ่น 

นักวิจัยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 

ประกาศทุน 

ติดตามความก้าวหน้า 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ หรือน าไปใช้ประโยชน์ 

กลั่นกรองรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 
 

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ใช้ประโยชน์ 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

จบ 
ไม่สนับสนุน 

สนับสนุน 

นโยบายด้านการวิจัย P 

พิจารณาโครงการวิจัยที่ปรับแก ้

พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 

A 
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ระบบพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อขอรับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศ/จัดสรรงบประมาณ 

ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

นักวิจัยส่งผลงานเพ่ือขอรับการการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ไม่ผ่าน/
แก้ไข 

ผ่าน 

ส านักงานพาณิชย์จังหวัด 

นักวิจัยเบิกค่าสนับสนุน/ค่าสมนาคุณ 

รับจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
 

ไม่ผ่าน/
แก้ไข 

ผ่าน 

นโยบายด้านการวิจัย P 

D 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

C 

A 

พิจารณาตรวจสอบเบื้องต้น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญาตรวจสอบชิ้นงาน 

ติดตามผลการด าเนินงาน 
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ระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 

นโยบายด้านการวิจัย 

คณะกรรมการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ 

รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ งานวิจัย 

ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

P 

D 

C 

A 

จัดท ารูปเล่ม/สื่อสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ 
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ระบบสนับสนุนการตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบ ประกาศ กองทุนราชภัฏราชนครินทร์ฯ 

ประชาสัมพันธ์บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 

นักวิจัยส่งผลงานที่ต้องการรับการสนับสนุน/ค่าสมนาคุณ 

พิจารณาการสนับสนุน จบ 
ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

นักวิจัยเบิกค่าสนับสนุน/ค่าสมนาคุณ 

ฐานข้อมูลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ 
เผยแพร่  

นโยบายด้านการวิจัย 

รายงานผลและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ติดตามผลการด าเนินงาน 
 

P 

D 

C 

A 
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ระบบการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันจัดท าแผนด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์การ

เป้าหมาย 

พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและองค์การเป้าหมายเพ่ือให้สามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างต่อเนื่อง  โดยมีการน าไปบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน       

และการวิจัย 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและองค์การเป้าหมาย 

ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

เผยแพร่ผลการด าเนินงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 

P 

D 

C 

A 

คณะและมหาวิทยาลัยร่วมกันก าหนดชุมชนหรือองค์การ
เป้าหมายของการให้บริการวิชาการ 
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ระบบการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม และก าหนดตัวชี้วัด 

จัดสรรงบประมาณ/อนุมัติงบประมาณ 

ด าเนินกิจกรรมที่ได้วางแผน และจัดโครงการ/กิจกรรมและ
สรุปผลประเมินโครงการ 

ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผน 

ปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม                
และน าเสนอต่อผู้บริหาร 

เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปะ และวัฒนธรรม 
ก าหนดตัวชี้วัด 

ก าหนด/สร้างมาตรฐานด้านศิลปะ และวัฒนธรรม  

P 

D 

C 

A 
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ระบบการก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการอ านวยการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ก ากับ ติดตาม และช่วยเหลือการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน                     
ของหลักสูตร/คณะ 

ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของทุกหลักสูตรและทุกคณะ 
เพ่ือรายงานผู้บริหารพิจารณา 

จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 

น าผลการประเมินของทุกหลักสูตรและทุกคณะมาปรับปรุง                  
ผลการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ   

น าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อสภามหาวิทยาลัย/ 
คณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

จัดท าแผนพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

P 

D 

C 

A 



บทท่ี 3 
นิยามศัพท์ 

 
การจัดการความรู้ หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรซึ่งกระจัดกระจาย             

อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถ
ในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 

1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน  เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณ            
ของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูด
หรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่ายเช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง
จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น            
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆและบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม 
 นายแพทย์วิจารณ์ พานิช ได้ให้ความหมายของค าว่า “การจัดการความรู้” คือ เครื่องมือ                
เพ่ือการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่บรรลุเป้าหมายของงานบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาคนบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปเป็นองค์กรเรียนรู้ และบรรลุความเป็น
ชุมชน เป็นหมู่คณะ ความเอ้ืออาทรระหว่างกันในที่ท างาน 
 การจัดการความรู้เป็นการด าเนินการอย่างน้อย 6 ประการต่อความรู้ ได้แก่ 

(1) การก าหนดความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 
(2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 
(3) การปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งานของตน 
(4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานของตน 
(5) การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

และสกัด “ขุมความรู้” ออกมาบันทึกไว้ 
(6) การจดบันทึก “ขุมความรู้” และ “แก่นความรู้” ส าหรับไว้ใช้งานและปรับปรุง                 

เป็นชุดความรู้ที่ครบถ้วน ลุ่มลึกและเชื่อมโยงมากขึ้นเหมาะต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้น 
 โดยที่การด าเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกันความรู้ที่เกี่ยวข้องเป็นทั้งความรู้
ที่ชัดแจ้งอยู่ในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอย่างอ่ืนที่เข้าใจได้ท่ัวไป (Explicit Knowledge) และความรู้
ฝังลึกอยู่ในสมอง (Tacit Knowledge) ที่อยู่ในคนทั้งที่อยู่ในใจ (ความเชื่อ ค่านิยม) อยู่ในสมอง 
(เหตุผล) และอยู่ในมือและส่วนอื่นๆ ของร่างกาย (ทักษะในการปฏิบัติ)การจัดการความรู้เป็นกิจกรรม
ที่คนจ านวนหนึ่งท าร่วมกันไม่ใช่กิจกรรมที่ท าโดยคนคนเดียว 
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การตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพ์ผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์               
ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ            
ในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (Peer review) โดย 
มีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 
 

การเทียบเคียงผลการด าเนินงาน หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต บริการ 
และวิธีการปฏิบัติกับองค์กรที่สามารถท าได้ดีกว่า เพ่ือน าผลการเปรียบเทียบมาใช้ในการปรับปรุง
องค์กรของตนเพ่ือมุ่งความเป็นเลิศทางธุรกิจ  

 
การบูรณาการ หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 

ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพ่ือสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน 
(organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผลเป็นมากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (alignment) ซึ่งการด าเนินการของแต่ละองค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการ                    
ผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์ 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ หมายถึง โครงการ
ร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับ            
ทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 

การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพร่เฉพาะในกลุ่ม
อาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง
เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of 
South East Asian Nations) มี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานการประชุม หรือคณะกรรมการ
จัดประชุม ประกอบด้วย ศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงาน
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เป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพ อย่างน้อยร้อยละ 25 โดยต้องมีผู้ประเมิน
บทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่าง
น้อย 3 หน่วยงาน และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอ
บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือ
คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 และมีผู้
ประเมินบทความที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความที่มาจากต่างประเทศ อย่างน้อย 3 
ประเทศ และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 

** บทความในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ ที่น าเสนอให้กองบรรณาธิการหรือ
คณะกรรมการจัดประชุมพิจารณาคัดเลือก ต้องเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และได้รับการตีพิมพ์              
ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 

งานวิจัย  หมายถึง  กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหา หรือ
การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้าหรือ
ทดลอง วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 
 

งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะประเภทต่างๆ ที่มีความ
เป็นนวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ               
ซึ่งมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพ่ือเป็นต้นแบบหรือความสามารถ
ในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพตาม
การจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Art) 
ประกอบด้วย ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม 
สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง (Performance Arts) 
ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ นาฏยศิลป์ รวมทั้งการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ 
(Literature) ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
 

แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติที่ท าให้สถาบันประสบความส าเร็จ 
หรือสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆมีหลักฐานของ
ความส าเร็จปรากฏชัดเจนโดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรู้และ
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ประสบการณ์ บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ได ้
 

ประสบการณ์ด้านการท าวิจัย   หมายถึง มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์             
ทางวิชาการ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในศาสตร์นั้นๆ ที่สามารถสนับสนุนการวิจัยในสาขาที่เปิดสอน              
เป็นผลงานวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ              
เป็นผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรอบห้าปีที่ผ่านมา (ให้นับรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในปีการศึกษาที่ประเมิน) 
โดยให้รายงานผลงานวิจัยของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนไว้ในเอกสารหลักสูตร ทั้งนี้ การรายงาน
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ให้รายงานในลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอ้างอิงทาง
วิชาการ กล่าวคือ ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (กกอ.         
ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 
22 ธันวาคม 2554) 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัย
หรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 
Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ กกอ. 
 

ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก
ผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  (Journal) ที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลสากล ได้แก่ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science CitationIndex Expand, 
Social Sciences Citation Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล 
Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ กกอ. 
 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา 5 ปี เป็นแผนที่ก าหนด
ทิศทางการพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่าง ๆ ของสถาบัน                    
ควรคลอบคลุมทุกภารกิจของสถาบันซึ่งต้อง มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และ 
ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เพื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์   โดยสถาบันน าแผน
กลยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจ าปี 
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แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  หมายถึง แผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากร           
ทางการเงินของสถาบันที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบันให้สามารถด าเนินการได้ แผน              
กลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน สถาบันควรประเมินความต้องการ
ทรัพยากรที่ต้องจัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมู ลค่า                 
ของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลา
ที่สถาบันใช้ในการด าเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผล จากนั้นจึงจะก าหนดให้เห็นอย่างชัดเจนถึงที่มา
ของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือสถาบันจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เช่น การแปลง
ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการด าเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อ
หน่วยในการผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับ
ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
 

แผนปฏิบัติการประจ าปี  หมายถึง  แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการด าเนินงานภายใน 1 ปี 
เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เ พ่ือให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์ 
ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนั้น ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้ง               
มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ  งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียดและ
ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 

พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ หมายถึง การใช้องค์ความรู้หลายสาขาวิชา หลายศาสตร์
หรือหลายอนุศาสตร์ มาผสมผสานใช้ในการวิเคราะห์ วิจัยและสังเคราะห์ขึ้นเป็นองค์ความรู้ใหม่ และ
พัฒนาเป็นศาสตร์ใหม่ขึ้น 

หลักสูตรพหุวิทยาการ หมายถึง หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลายอนุศาสตร์
เข้ามาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนา
ความรู้ องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ข้ึนหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ข้ึน  

ตัวอย่างหลักสูตรที่เป็นพหุวิทยาการ เช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+
แพทย์ศาสตร์) ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน 
(วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่ใช่พหุวิทยาการ เช่น คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
(ที่มา : คณะอนุกรรมการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ในการ

ประชุมครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2549) 
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พิชญพิจารณ์ หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ และ
ประสบการณ์ ซึ่งสามารถให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะในเชิงพัฒนาแก่สถาบันอุดมศึกษา 
 

ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง             
เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่า            
จะอยู่ในรูปของเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอ่ืน ๆ องค์ประกอบของระบบ 
ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
 

สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์
กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา 
(Field of Education) เดียวกันตาม ISCED 2013 (กกอ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อ 17 
พฤศจิกายน 2554 หนังสือเวียนที่ ศธ 0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2554) 
 

หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ  หมายถึง  หน่วยงานภายนอกสถาบันระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชน               
ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น           
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ) 
 

 หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครองการบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรร มและ               
ความถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น  

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
น ามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบดังนี้  

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นน าของ
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ประเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทางยุทธศาสตร์และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐานรวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการก ากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความ
ต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา ชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี โดยประชาชน
สามารถรู้ทุกข้ันตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้ 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากร และภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอ่ืนๆ (ราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น) และภาคประชาชนด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการ
ให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการ
ด าเนินงานที่ดีของส่วนราชการ 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง



48 

 

กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
การฝึกอบรม และอ่ืนๆ  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์ 
 

อาจารย์ หมายถึง คณาจารย์ ซึ่งจะมีต าแหน่งทางวิชาการที่ประกอบด้วย อาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักทางด้านการสอนและ
การวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน (มิใช่เต็มเวลา
ตามเวลาท าการ) (ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

ส าหรับอาจารย์ที่สถาบันจ้างเข้ามาเป็นอาจารย์ประจ าด้วยเงินรายได้หน่วยงานจะต้องมี
สัญญาจ้างที่มีการระบุระยะเวลาการจ้างอย่างชัดเจนและไม่น้อยกว่า 9 เดือน ในสัญญาจ้างจะต้อง
ระบุหน้าที่ ภาระงานให้ชัดเจนไม่น้อยกว่าหน้าที่ของอาจารย์ประจ าตามที่ก าหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 

การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ให้นับระยะเวลาการท างานส าหรับอาจารย์              
ที่บรรจุใหม่ในปีที่ประเมิน  ดังนี้ 

9-12 เดือน    คิดเป็น 1 คน 
6 เดือนข้ึนไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน  คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดือน    ไม่สามารถน ามานับได้  

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง อาจารย์ประจ าเต็มเวลาที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร และ
ปฏิบัติงานประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และทุกคนเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาโทและเอกในสาขาวิชาเดียวกันได้ 
หรือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรในหลักสูตรพหุวิทยาการได้อีก 1 หลักสูตรโดยต้องเป็นหลักสูตร             
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้ว (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 2/2549 วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2549) ทั้งนี้อาจารย์แต่ละท่านจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มากที่สุดเพียง 2 
หลักสูตร 
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 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ขอให้น าเสนอโดยด าเนินเช่นเดียวกับ
การน าเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย โดยน าเสนอต่อสภาสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือให้ความ
เห็นชอบ และเสนอให้สกอ.รับทราบตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 

เครือข่ายภายนอก หมายถึง  สถาบันการศึกษา  องค์กรภาครัฐหรือเอกชน  หรือหน่วยงาน
ภายนอกทั้งในและต่างประเทศ  โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่างอธิการบดีหรือ
ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายกับหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ และ/หรือมีการด าเนินโครงการและมีกิจกรรม
ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง (ระยะเวลา 1-3 ปี) 

 

เครือข่ายภายใน  หมายถึง  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้บริหารหน่วยงาน  และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต หมายถึง  ความสามารถในการเรียนรู้  โดยไม่มีข้อจ ากัดในเรื่อง
ของระยะเวลา สถานที่ และรูปแบบจนท าให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง   

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง กลุ่มคนต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจได้รับผลกระทบจาก
การด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เช่น นักศึกษา
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความร่วมมือทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่าง ๆ ศิษย์เก่า นายจ้าง สถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ องค์การ            
ที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน  ผู้เสียภาษี ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ส่งมอบ 
ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรือวิชาชีพ 
  

นักศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ให้นับรวมทั้ง
นักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษ   
 

นักศึกษาจบการศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่ผ่านการอนุมัติจบการศึกษาตามรอบปีการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

 นักศึกษารุ่นปีสุดท้าย  หมายถึง  นักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา           
นั้น ๆ  ไม่นับนักศึกษาที่ไม่จบตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด  เช่น  นักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2558 
รับมา 100 คน  ซึ่งตามระยะเวลาต้องจบการศึกษาในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจบเพียง 90 คน  
ให้นับเฉพาะ 90 คนเท่านั้น  โดยไม่นับจ านวน 10 คนที่เหลือ   

หมายเหตุ  ให้รายงานจ านวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามรุ่นนั้น ๆ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล           
ในการประเมิน  โดยใช้ฐานข้อมูลจ านวนนักศึกษาจากตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ระดับหลักสูตร 
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การสอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล  หมายถึง  นักศึกษาที่ทดสอบข้อสอบ
วัดความสามารถด้านดิจิทัลตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

นวัตกรรม  หมายถึง  การพิจารณาและนิยาม “นวัตกรรม” โดยมหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ตั้งโดยสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณานิยามนวัตกรรม  อาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ             
มาพิจารณาร่วมด้วย  และถือว่าผลการตัดสินของคณะกรรมการเป็นที่สิ้นสุด 
 

แหล่งเรียนรู้ หมายถึง  องค์ความรู้  งานวิจัย  ต ารา  หนังสือ  เอกสาร  นิทรรศการ  
ฐานข้อมูล  สารสนเทศ สื่อประสม  เว็บไซต์  สถานที่  งานวิชาการลักษณะอ่ืน  หรือกิจกรรม
โครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ  หรือร่วมกับภาคีเครือข่ายน าไปสู่การสร้างความตระหนัก  
 

ชุมชน  หมายถึง  หมู่บ้าน  ต าบล  กลุ่มวิสาหกิจ  อ าเภอที่อยู่ในพ้ืนที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัยชุมชน  หมายถึง  พ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง  เช่น องค์กรบริหาร
ส่วนต าบล  โรงเรียน  หมู่บ้าน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และกลุ่มสหกรณ์  

 

ผู้น าชุมชน  หมายถึง  ประธานกรรมการของชุมชนท้องถิ่น ชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมหรือชุมชน
อ่ืน หรือหัวหน้ากลุ่ม หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเป็นผู้น าของชุมชนท้องถิ่น หรือ
ชุมชนอ่ืนในลักษณะเดียวกัน 
 

 ผู้น าศาสนา  หมายถึง  ผู้ที่เป็นสัญลักษณ์ของศาสนา เช่น พระภิกษุ   สามเณร หรือที่ได้
แต่งตั้งเป็นพระราชาคณะ เจ้าอาวาส  เจ้าคณะต าบล  เจ้าคณะอ าเภอและจังหวัด หรือประประมุข
ของสงฆ์คือสมเด็จพระสังฆราช  ส่วนศาสนาอ่ืนคือโต๊ะอีหม่าม หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง  ส่วนศาสนา 
คริสตคือ บาทหลวง หรือโป๊ป หรือพระสันตประปา 
 

นักการเมืองท้องถิ่น  หมายถึง  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคคลที่เสนอ
ตัวเข้าสู่ระบบการเมืองท้องถิ่น ภายใต้ระบบการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่ท าให้
นักการเมืองท้องถิ่นมีความชอบธรรมในการเป็นตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนประชาชนในท้องถิ่น      
ทั้งการบริหารท้องถิ่น (ฝ่ายบริหาร) และการควบคุมตรวจสอบ (ฝ่ายนิติบัญญัติ) 

 

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง
ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอน การนิเทศ การบริหารการศึกษา และปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานการศึกษา 



บทท่ี  4 
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา 4 ระดับ  คือ  
ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ  ระดับส านัก สถาบัน และศูนย์  และระดับมหาวิทยาลัย  เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการบริหาร 5 ด้าน  คือ  ด้านการผลิต
บัณฑิต  ด้านการวิจัย  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และด้าน
การบริหารจัดการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
 
4.1 การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบใน 
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ตัวบ่งชี้ 

1. การก ากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ก าหนดโดย สกอ.  

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

4. อาจารย์ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
4.2 คุณภาพอาจารย์  
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 

5. หลักสูตรการเรียนการสอน 
การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน  การสอน 
5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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4.2 การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับคณะ 
 

มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ 
ผู้เรียน 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา

ในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม                  
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ 
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ               
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์  หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจ า 
2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม              

ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)     
2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก

การด าเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย 
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์
การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตาม              
พระราโชบาย 

3.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย 
3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย 
3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

3.3.1 จ านวนผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  และนักการเมืองท้องถิ่นท่ีได้รับ
การเสริมสร้างความเข็มแข็ง  

3.3.2 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง  
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและ               
ความเป็นไทย 

4.1 จ านวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพ่ือเสริมสร้างคุณค่าและจิตส านึกรักท้องถิ่น             
ตามพระราโชบาย   

หมายเหตุ : ไม่ประเมินระดับคณะ  แต่ประเมินในระดับมหาวิทยาลัย             
โดยมีศูนย์ศิลปะฯ เป็นผู้รับผิดชอบ  และทุกคณะต้องมีส่วน
ร่วมในกระบวนการด าเนินการ 

มาตรฐานที่  5 ด้านระบบ
กลไกการบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานด้านการเรียนการสอน 
5.1 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า                  

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) 
5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ             

ตัวบ่งชี้ที่ 1.5) 
5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่า

และรักความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.6) 
5.4 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
การบริหารงานด้านวิจัย 
5.5 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม    

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
5.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์  และนวัตกรรม  (ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ 
5.7 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ

คณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5.8 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการด าเนินงาน                 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ                
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 

การบริหารงานบุคลากร 
5.9 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
5.10 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2) 
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มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 
มาตรฐานที่  5 ด้านระบบ
กลไกการบริหารจัดการ (ต่อ) 

5.11 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับคณะ  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3) 

 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
5.12 การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ           

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
5.13 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจ าคณะและ

ผู้บริหารของคณะ   
5.14 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ  

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 
การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ              

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของ
บัณฑิต 

6.1 จ านวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้               
สู้งาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

6.2 ระบบกลไกการส่ ง เสริมผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาระดับปริญญาตรี                   
ตาม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

6.3 จ านวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ 
(ถ้ามี) 

 
4.3 การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับส านัก  สถาบัน  และศูนย์ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ร่วม
ของระดับหน่วยงาน  

1.1 แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 
1.2 การจัดการความรู้  
1.3 การบริหารความเสี่ยง  
1.4 ระดับความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณตามแผน 
1.5 ระบบความพึงพอใจของผู้รับบริการ   
1.6 การบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามค ารับรอง

การปฏิบัติราชการประจ าปี 
1.7 ผลการประเมินคุณภาพ 5 ส  
1.8 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชี้เฉพาะ
ของระดับหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
2.1 การบริหารและการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน 
2.2  การจัดซื้อจัดจ้างในระดับมหาวิทยาลัย 
2.3 สนับสนุนการจัดการด้านประกันคุณภาพ 
2.4 สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา                       
2.5 พัฒนาด้านกายภาพและสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน

ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของคณะ 
2.6 งานบริการด้านยานพาหนะ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
2.1 กระบวนการงานทะเบียนนักศึกษา 
2.2 กระบวนการติดตามการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 

2.3  การด าเนินงานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา 
2.4 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เข้าสู่กระบวนการขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.5 การด าเนินงานวารสารราชนครินทร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2.1 ระบบกลไกด้านจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
2.2 ระบบกลไกด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศและโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ  
2.3  ใ ห้ บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ                           

แก่บุคคลภายนอก 
2.4 จัดท าฐานข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือตอบสนอง

ความต้องการของชุมชนตามพระราโชบายโดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1 ระบบกลไกการพัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
2.2 ระบบกลไกการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการท าวิจัย และ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ 
2.3 ระบบกลไกการรวบรวมฐานข้ อมู ลผลงานวิ จั ยของ

มหาวิทยาลัย 
2.4 ระบบกลไกการสนับสนุนกระบวนการจัดสรรทุนวิจัย 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบท่ี 2 ตัวบ่งช้ีเฉพาะของ
ระดับหน่วยงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5 ระบบกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 
และลิขสิทธิ์ร่วมกับอาจารย์เจ้าของผลงาน 

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม  และท้องถิ่น 
2.1 สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนงาน

ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.2 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ เพ่ือสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี                

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3 การจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
บัณฑิตวิทยาลัย 
2.1  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักสูตรและการรับนักศึกษา 
2.2 ก ากับ   ติ ดตาม  และควบคุม   การสอบ การจัดท า

วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  

2.3 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 บริการวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักปรัชญา    

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2 สร้างแหล่งเรียนรู้หรือองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความ

มั่นคง และยั่งยืนให้กับชุมชนตามแนวทางหลักปรัชญา      
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

สถาบันพัฒนาคุณภาพคร ู
2.1 มีเครือข่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร                  
     ทางการศึกษา 

 2.2 พัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ 
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานงาน  
ด าเนินงาน  และรวบรวมข้อมูล 
 
 
 

ส านักงานอธิการบดี 
5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ

สถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) 
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมือง

ที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย  
5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้            

ตลอดชีวิต 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานงาน  
ด าเนินงาน  และรวบรวมข้อมูล 
(ต่อ) 

5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน  

5.9 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก               
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2) 

5.10 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ             
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3) 

5.11 การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบันตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

5.12 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของสภามหาวิทยาลัยและ
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 

 5.14 ผลการบริหารทุกคณะ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน         
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

 5.15   การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ
สถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

6.1 จ านวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้            
สู้งาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา            

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน  
5.11 การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบันตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานงาน  
ด าเนินงาน  และรวบรวมข้อมูล 
(ต่อ) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 

1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 

1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 

2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ
สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ า 
2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ

นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)  
 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม      

ที่เกิดจากการด าเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค ์ และนวัตกรรม  (ตัว
บ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  

ศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม  และท้องถิ่น 
3.1 จ านวนชุมชนใหมท่ี่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย 
3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย 
4.1 จ านวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม  

ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย   

5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน               
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 

 
 

5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ 
สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 3  ตัวบ่งชี้ระดับ
มหาวิทยาลัยที่หน่วยงาน
รับผิดชอบในการประสานงาน  
ด าเนินงาน  และรวบรวมข้อมูล 
(ต่อ) 

บัณฑิตวิทยาลัย 
1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา            

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง 
 3.1 จ านวนชุมชนใหมท่ี่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย 
 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย 
 5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน               

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
 
4.4 การประกันคุณภาพการศึกษา  ระดับมหาวิทยาลัย  
 

มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ 
ผู้เรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

1.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา            
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2) 
1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า

หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ

การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่  1  ด้านผลลัพธ์ 
ผู้เรียน (ต่อ) 

1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี 
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ

ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม

ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม 
มาตรฐานที่  2  ด้านผลลัพธ์ 
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 

2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ
สถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 2.3) 

2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์
ประจ า 
2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือ

นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)  
2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม      

ที่เกิดจากการด าเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มาตรฐานที่  3  ด้านผลลัพธ์การ
บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยตาม              
พระราโชบาย 

3.1 จ านวนชุมชนใหมท่ี่ได้รับการพัฒนาเพ่ิมข้ึนตามพระราโชบาย 
3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย 
3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง 

3.3.1 จ านวนผู้น าชุมชน  ผู้น าศาสนา  และนักการเมือง
ท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง  

3.3.2 จ านวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง  

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย 

4.1 จ านวนองค์ความรู้หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เพื่อเสริมสร้างคุณค่าและ
จิตส านึกรักท้องถิ่นตามพระราโชบาย   

มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไก
การบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 

การบริหารงานด้านการเรียนการสอน 
5.1 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.4) 
5.2 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็น

พลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย  
5.3 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้  

ตลอดชีวิต 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไก
การบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

การบริหารงานด้านวิจัย 
5.4 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ

นวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 
5.5 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค ์ และนวัตกรรม  

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)  
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ 
5.6 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน               

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 3.1) 
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
5.7 ระบบกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย        

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 4.1) 
การบริหารงานบุคลากร 
5.8 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากร            

สายวิชาการและสายสนับสนุน  
5.9 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก               

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.2) 
5.10 อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลยัที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.3) 
 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

5.11 การก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน           
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) 

5.12 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของสภามหาวิทยาลัย
และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  

5.13 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) 

5.14 ผลการบริหารทุกคณะ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับสถาบัน  
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) 

การประกันคุณภาพการศึกษา 
5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. 

ระดับสถาบัน  ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 
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มาตรฐาน  ตัวบ่งชี้  
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ ์        
ของบัณฑิต 

6.1 จ านวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา  ใฝ่รู้            
สู้งาน” ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  

6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

 
4.5 คุณภาพการบริหารงานในภาพรวม 

4.5.1 คุณภาพการบริหารงานในภาพรวมระดับมหาวิทยาลัย 
เกิดจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ของมหาวิทยาลัย  คือ  น าคะแนนทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้

การบริหารของคณะมาบวกกัน  ซึ่ งเป็นภาพรวมของผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  
ประกอบด้วย 5 คณะ  8 หน่วยงานสนับสนุน 1 โรงเรียนสาธิตฯ และหน่วยงานอื่น ๆ 
 4.5.2 คุณภาพการบริหารงานในภาพรวมระดับคณะ 

เกิดจากการวิเคราะห์  สังเคราะห์ของคณะ  คือ  น าคะแนนทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การ
บริหารของคณะมาบวกกัน  ซึ่งเป็นภาพรวมของผลการด าเนินงานของคณะ   
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ภาคผนวก 


