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มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  ใหความสำคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยเฉพาะการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งผูบริหาร คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีความตระหนักและเขาใจใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มีการกำหนดนโยบาย พรอมทั้งพัฒนาระบบกลไก การประกันคุณภาพ
การศึกษาอยางตอเนื่อง  โดยจัดทำรายงานประจำปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
เปดเผยตอสาธารณชน  เพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา รองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอก สอดคลองกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กำหนดใหสถานศึกษาแตละ
แหงจัดใหมีระบบกาประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

การดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานของตัวบงชี ้ตาง ๆ  ในการประกันคุณภาพการศึกษาผู บริหาร 
บุคลากรและผูปฏิบัติงานไดดำเนินการวางแผน การดำเนินงานตามแผน การตรวจประเมินและการปรับปรุง
พัฒนา รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บหลักฐาน  เพื่อใหการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหนวยงานและมหาวิทยาลัย เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  จึงได
จัดทำคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้  เปนคูมือในการใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
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สถาบันวิจัยและพัฒนา   

รายละเอียดตามองคประกอบและตัวบงชี้ตาง ๆ ที่ไดกำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
เลมนี้  จะเปนแนวทางท่ีสามารถสรางความชัดเจนในการปฏิบัติงานใหผูเก่ียวของไดเปนอยางดี จะสงผลทำให
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีคุณภาพตอไป 
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บทที่ 1 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

 
1. เหตุผลและความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
 1.1  ความจำเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ภารกิจหลักท่ีมหาวิทยาลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การใหบริการทาง
วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจ ทั้ง 4 ประการดังกลาว   
มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ปจจุบันมีปจจัยภายในและภายนอก 
หลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่จะตองเรงดําเนินการ 
ปจจัยดังกลาว คือ 
    1) คุณภาพของมหาวิทยาลัยและบัณฑิตภายในประเทศที่มีแนวโนมแตกตางกันมากขึ้น ซึ่งจะ 
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยาว 
    2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ทั้งในประเด็นการบริการศึกษาขามพรมแดนและ 
การเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจากการรวมตัวของ 
ประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซ่ึงท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพการศึกษา 
    3) มหาวิทยาลัยมีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรูและ 
ผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปนการสรางขีดความสามารถใน 
การแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเปนอยูระดับทองถ่ินและชุมชน 
    4) มหาวิทยาลัยจะตองใหขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมีสวนได 
สวนเสีย ท้ังนักศึกษา ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนท่ัวไป 
    5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม (Participation)          
มีความโปรงใส (Transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได (Accountability) ตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
    6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให 
มหาวิทยาลัยทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษา 
    7) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศ แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื ่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา เปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ 
คุณวุฒิและสาขาวิชา 
    8) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 
24 กุมภาพันธ 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมีมาตรฐานตาม 
ประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 
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    9) กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญาตรี ระดับ 
บัณฑิตศึกษา และแนวทางการบริหารเกณฑเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ ตลาดแรงงาน และความกาวหนาของศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังบริบททางสังคมท่ีเปลี่ยนไป 
    10 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เม่ือ
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 เพ่ือใหสถานศึกษาแตละแหงสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา โดยกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานการศึกษา แตละ 
ระดับและประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
    11 กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการฉบับเดิม ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน
โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
 
 1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏรวมกับตนสังกัดจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
    1) เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขัน โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. การศึกษาแหงชาติ และเปนไปตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาติ 
    2) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาและ 
ระดับสถาบันในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนั้นๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห 
เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภาพตางๆ วาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐาน
    3) เพื่อใหคณะหรือหนวยงานเทียบเทา และมหาวิทยาลัยราชภัฏทราบสถานภาพของตนเอง อันจะ 
นําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว 
ตามจุดเนนของตนเอง 
    4) เพื่อใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพ่ือนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดความสามารถ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวามหาวิทยาลัยสามารถ 
สรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามท่ีกําหนด 
    6) เพ่ือใหหนวยงานตนสังกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ มีขอมูลพ้ืนฐานท่ี
จําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
2. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวของ 
กับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด 
จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน 
หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” 
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และ “ระบบการประเมินคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
   การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
กําหนดโดยมหาวิทยาลยัราชภัฏและหรือหนวยงานตนสังกัด  โดยหนวยงานตนสังกัดและมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กำหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึง่
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำป ที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอตอสภามหาวิทยาลัย หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือ
พิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนำไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม และ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยคำนึงถึงความมุงหมาย หลักการ และ

แนวการจัดการศึกษาในแตละ 

 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 มาตรา 64 กําหนดให การประเมินคุณภาพภายนอก  อาจ
ประเมินโดยหนวยงานตางประเทศที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง หรืออาจประเมินโดยหนวยงาน ของรัฐ 
หนวยงานภาคเอกชน หรือหนวยงานในตางประเทศท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาประกาศ กําหนด
ก็ได 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอาจเสนอใหคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ใหความเห็นชอบให 
หนวยงานอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่งทําหนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอกก็ได 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 ระบุวา 
“การประกันคุณภาพการศึกษา” หมายความวา การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษา โดยมีกลไกในการควบคุมตรวจสอบ ระบบการ
บริหารคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจัดขึ้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาและสรางความเชื่อมั่นใหแกผู มีสวน
เกี่ยวของและสาธารณชนวาสถานศึกษานั้นสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
และบรรลุเปาประสงคของหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล รวมถึงใหสถานศึกษา  แตละแหงจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา ของ
สถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที ่ร ัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั ้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินภารตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแล 
สถานศึกษาเปนประจําทุกปและใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษาจัดสงรายงาน 
ดังกลาวพรอมกับประเด็นตางๆ ที่ตองการใหมีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจาก 
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หนวยงานที่เกี่ยวของหรือจากผูมีสวนไดสวนเสียกับสถานศึกษาแหงนั้น ใหแกสํานักงานเพื่อใชเปนขอมูลและ 
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป 
 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มาตรฐานการศึกษาของชาติ มีจุดมุงหมายเพื่อใหมหาวิทยาลัยทุกแหงยึดเปนแนวทางสําหรับการ
พัฒนาผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา และใหหนวยงานตนสังกัดใชเปนเปาหมายในการจัด 
การศึกษา โดยการกําหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมาะสมตามชวงวัยในแตละระดับและประเภท
การศึกษา และใชเปนเปาหมายในการสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหสามารภดำเนินการตางๆ ไดอยางสะดวก  
เพ่ือใหเกิดผลลัพธดังกลาว  นอกจากนี้  ยังมีจุดหมายเพ่ือใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาใชเปน
แนวทางในการสงเสริม  การกำกับดูแล  การตรวจสอบ  กาประเมินผล  และการประกันคุณภาพการศึกษา
  เปาหมายสําคัญของมาตรฐานการศึกษาของชาติในรูปแบบของผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา คือ 
การใหอิสระมหาวิทยาลัย ในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของ 
ผูเรียน ท่ีสอดรับกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ซ่ึงกําหนดวา สถานศึกษาเปนผูจัด 
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (การประเมินตนเอง โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาของแตละระดับและประเภทการศึกษา พรอมทั ้งจัดทํา 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนําไปสูกรอบผลลัพธที่พึงประสงค ตามบริบทระดับและประเภทการศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย และใหสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน ทําหนาท่ี 
ประเมินภายนอกตามรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัยและประเด็นอื่นๆ ผานหนวยงาน
ตนสังกัด โดยมุงหมายใหเปนการประเมินเพ่ือพัฒนา 

การจัดการศึกษาของชาติจะตองทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของผูเรียนอันเปนผล 
ที่เกิดจากการจัดการศึกษาตั้งแตระดับการศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน การอาชีวศึกษา จนถึง
การอุดมศึกษา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการกําหนดแนวคิด ปรัชญา และวิสัยทัศนของการจัดการศึกษาให 
เปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและตามความถนัดของผูเรียน หนวยงานตนสังกัดและ 
หนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการสนับสนุน กํากับ ติดตาม ประเมินและพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา 
โดยมุงเนนความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) มีระบบการบริหารจัดการทั้งดานผูบริหาร ครู 
คณาจารยและบุคลากร หลักสูตรการเรียนการสอน สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการศึกษา 
และการประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องที่ทําใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงค   
ที่เหมาะสมตามแตละระดับและประเภทการศึกษา และผลลัพธสะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทการศึกษา 
ที่ตอเนื ่องกัน นอกจากนี้สถาบันผลิตและพัฒนาครูในฐานะกลไกสําคัญในการพัฒนาครูประจําการใหมี 
สมรรถนะทางวิชาชีพท่ีสอดคลองกับการจัดการเรียนรูยุคใหม เพ่ือผลลัพธท่ีพึงประสงคของการศึกษา 

ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) หมายถึง 
คุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยคนไทย 
4.0 จะตองธำรงความเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมของ สังคมเปน
ฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณลักษณะ 3 ดาน โดยเปนคุณลักษณะข้ันต่ำดังตอไปนี้ 

 
 1.  ผูเรียนรู 
  เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตเพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลก    
ในอนาคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ มีสุนทรียะ รักษและ 
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ประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บนพื้นฐานของความพอเพียง ความ
ม่ันคงในชีวิต และคุณภาพชีวิตท่ีดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
 2.  ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม 
  เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะในศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (Digital Intelligence) ทักษะ
การคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปน
ผูประกอบการ เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่มโอกาสและ มูลคาใหกับ
ตนเอง และสังคม 
 3. พลเมืองท่ีเขมแข็ง 
   เปนผูมีความรักชาติ รักทองถ่ิน รูถูกผิด มีจิตสํานึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสามีอุดมการณ
และมีสวนรวมในการพัฒนาซาติ บนหลักการประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียม  เสมอภาค 
เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และการอยูรวมกันในสังคมไทยและ ประชาคมโลก
อยางสันติ 
 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
   ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย มาตรฐาน 5 ดาน ดังนี้ 
    1)  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน 
     1.1) เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และความรอบรูดานตางๆ ในการสรางสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตโดยเปนผูมี 
คุณธรรม ความเพียร มุงม่ัน มานะ บากบัน และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     1.2) เปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความสามารถในการบูรณาการ 
ศาสตรตางๆ เพื่อพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม มีคุณลักษณะความเปนผูประกอบการรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
ของสังคมและของโลก สามารถสรางโอกาสและเพ่ิมมูลคาใหกับตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ 
     1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตองรูคุณคา 
และรักษความเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรางสรรคการพัฒนาและเสริมสรางสันติสุขอยางยั่งยืนท้ังในระดับ 
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
    2)  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม 
     มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที ่เปนการสรางและประยุกตใชองคความรู ใหม สรางสรรค 
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญาที่เชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม     
ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน มีเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษา องคกร 
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ความตองการ 
จําเปนของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงตอ 
การพัฒนาผูเรียน การสรางคุณภาพชีวิต หรือการสรางโอกาสมูลคาเพิ่ม และขีดความสามารถของประเทศใน 
การแขงขันระดับนานาชาติ 
    3)  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการเหมาะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองความตองการ 
ของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร 
จัดการที่ประสานความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ และมี 
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ความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของการบริการวิชาการนําไปสูการเสริมสรางความเขมแข็งและ 
ความยั่งยนืของผูเรยีน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
    4)  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
     มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนําไปสูการสืบสาน  
การสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ 
ตางประเทศอยางเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณของประเภทสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ    
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ 
 5)  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ  
  5.1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการ 
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ  
ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน 
  5.2) มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมี
การบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คํานึงถึงความหลากหลาย
และความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
  5.3) มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ 
จัดการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให 
การจัดการศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง 
ตอเนื่อง สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แหงชาติ และมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
 2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนา 
และแกไขปญหาอุดมศึกษาที่ไรทิศทาง ซําซอน ขาดคุณภาพ และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมิน 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมิน 
คุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละกลุม ซ่ึงมีพ้ืนท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาท่ี 
ตางกัน รวมทั ้งมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศตางกัน ตามความ 
หลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงการกระจายอํานาจในระดับทองถ่ิน การขับเคลื่อน 
ภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันในโลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษา  แตละ
กลุ มเหลานี้จะนําไปสู การเปลี ่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมี 
นัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถตอบสนองตอยุทธศาสตร        
การพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย สามารถปรับจํานวนของ
บัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยที่สถาบันอุดมศึกษาในกลุมเหลานี้มีกลไก 
รวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวางกลุมและใน 
ระยะยาวการประกันคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (Accreditation) ที่นักศึกษาและสาธารณะให 
ความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการสนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ัง 
การโอนยายหนวยกิต 
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3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสำคัญ 
ของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ 
ในการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน    
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏตามหลักการสําคัญ 3 ประการ คือ การใหเสรีภาพทางวิชาการ
(Academic Freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการ (Institutional Autonomy) และความพรอมที่จะรับ 
การตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) ตอมา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน ประกอบกับ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ
กำหนดใหหนวยงานตนสังกัดมีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ี 
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและแผนการศึกษาแหงชาติสนับสนุนทรัพยากร ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศ 
ทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญา ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายท่ี 
เกี่ยวของ หนวยงานตนสังกัดจึงมีหนาที่รวมกับสถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
ภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา ขอ 3 กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง   
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของ 
สถานศึกษาให เปน ไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที ่ ร ั ฐมนตรี         
วาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุง 
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนที่กําหนดไวจัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตาม 
มาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานท่ีกํากับ 
ดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป 
   เพื ่อใหการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพให 
หนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลสถานศึกษา มีหนาที่ในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนํา 
สถานศึกษา เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นระบบการประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ จึงประกอบดวย การประกันคุณภาพระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มีการดําเนินการตั้งแตการควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ การประเมิน
คุณภาพการศึกษา จะมุงไปท่ีระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพ่ือใหสามารถ
สงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 
   ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึด หลักเสรีภาพ
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ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งจะประเมินตามระบบ ประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในท่ีตองการใหคณะและมหาวิทยาลัยพัฒนาตามศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน 
ซ่ึงเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 
 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
    มาตรฐานที่เปนกรอบสําคัญในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย คือ มาตรฐานการอุดมศึกษา 
ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยราชภัฏตองดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ
อีกมากมาย เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศีกษาแหงชาติ 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา มาตรฐานเพ่ือการประเมินคุณภาพภายนอก หรือกรอบการปฏิบัติราชการตามมิติ
ดานตางๆ 
    กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภาพและตัวบงชี้เชิงปริมาณ ดังนี้ 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน  
5 ระดับ มีคะแนนตั ้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพนี้ จะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุว า        
ผลการดําเนินงานไดกี่ขอ ไดคะแนนเทาใด กรณีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบที่จะได 1 คะแนน   
ใหถือวาได 0 คะแนน และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามที่คณะหรือมหาวิทยาลัยไดดําเนินการ 
และกรรมการประเมิน (Peer Review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน 
โดยมีระดับคะแนนอยูระหวาง 0 - 5 
    2) ตัวบงชี ้เชิงปริมาณอยู ในรูปของรอยละหรือคาเฉลี ่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปน     
คะแนนระหวาง 1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้   
(ซึ่งอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย เปนคะแนน ทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยที่แตละ ตัวบงชี้   
จะกําหนดคารอยละหรือคาเฉลี่ยท่ีคิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏไดกําหนดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถาบันเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปใชเปนแนวทาง (Guideline) ในการจัดทําระบบการประกัน
คุณภาพภายในของแตละมหาวิทยาลัยตามความสมัครใจภายใตการกํากับ ดูแลของสภามหาวิทยาลัย  
โดยระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการ ของการอุดมศึกษาและ   
พันธกิจดานการบริหารจัดการ ไดแก (1) พันธกิจดานการผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดานการวิจัย (3) พันธกิจ 
ดานการบริการวิชาการ (4) พันธกิจดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการบริหารจัดการ สําหรับ  
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดานการผลิตบัณฑิตเปนสําคัญ สวนพันธกิจ  
ดานอื่นๆ จะเปนการบูรณาการเขาไวดวยกัน หากเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถาบันจะครอบคลุมพันธกิจ 
หลักของการอุดมศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการไดทั ้งหมดซึ่งสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตาม 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลานั้นไดทั้งหมด ในบทที่ 4  
ถึงบทที่ 6 ของคูมือฉบับนี้ จึงพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปเปน 
กรอบในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแตระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน 
การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมิน 
คุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอน    
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้นควรเชื่อมโยงหรือเปนเรื่องเดียวกันกับการประเมิน 
คุณภาพภายนอก โดยการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเนนที่ปจจัยนําเขา และกระบวนการ ซึ่งภายใน   
ตัวบงชี้ท่ีเปนกระบวนการใหสามารถสะทอนผลลัพธของการดําเนินการตามกระบวนการดังกลาวดวย 
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  3.1.3  กลไกการประกันคุณภาพ 
    ปจจัยสําคัญที่สงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จและพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยที่จะตองให ความสําคัญ
และกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให
หนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด การพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง หนาที่สําคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้ คือ การจัดระบบ
ประกันคุณภาพพรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับคณะ และสถาบัน 
ระบบประกันคุณภาพที่ใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพของการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับ บุคคล ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับ เพื่อกํากับ
การดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงาน ตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบ ฐานขอมูล
และสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพซ่ึงสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
 
  3.1.4  ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ  การวัด
และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจาก ฐานขอมูล
และระบบสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และ
ระดับสถาบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพ 
จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งที่จะสงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอ คุณภาพในทุก
ข้ันตอนการดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง การปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

 
 

 



 

 

บทที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
 1.1  ขอมูลเบ้ืองตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ไดโปรดเกลา 
แตงตั้ง สถาบันการฝกหัดครูข้ึนในนามของ “โรงเรียนฝกหัดอาจารย" โดยโรงเรียนฝกหัดอาจารยแหงแรกนั้น 
ตั้งอยูบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ตําบลสวนมะลิ ถนนบํารุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษาธิการ กระทรวง 
ธรรมการ ซึ่งปจจุบันคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยมีบทบาทหนาที่ผลิตครู เพื่อรองรับการขยายตัวของ
ระบบราชการแบบใหม 
  พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอาจารยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู” ทําการเปดสอนหลักสูตร 
ประโยคครูประถม (ป.ป หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนท่ีจบการศึกษา ม.6 และประกาศนียบัตรครูมูล 
  พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษาธิการไดยกฐานะโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นเปน “วิทยาลัยครู” ทําใหสถาบัน 
สามารถเปดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง  
  พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู จึงมีผลทําใหวิทยาลัยครูสามารถเปดสอน 
ไดถึงระดับปริญญาตรี 
  พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูไดเปลี่ยนสถานะเปน “สถาบันราชภัฏ” ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 
พ.ศ. 2538 เมื ่อวันที ่  25 มกราคม พ.ศ. 2538 โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวภูมิพลอดุลยเดช       
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานตราพระราชลัญจกร เปนตราประจําพระองคมาเปนตราสัญลักษณ      
ประจําสถาบัน โดยมีหนาท่ีในการพัฒนาทองถ่ิน ใหการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการวิจัย ใหบริการ 
ทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริม      
วิทยฐานะครู 
  ตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการพระราชทานชื่อ “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” และในป พ.ศ. 2547     
ไดเปลี่ยนชื่อเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อยางเปนทางการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 โดยมีหนาท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  “...เปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภาระหนาที่ในการสงเสริม 
การเปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทยและ 
ภูมิปญญาสากล เพื่อสรางและพัฒนาองคความรู สรางบัณฑิตที่มีความรูคูความดี สรางสํานึกในคุณคาของ 
วัฒนธรรมทองถิ ่นและของชาติ เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ประสานความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัย ชุมชนและองคกรอ่ืนเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ศึกษาแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบานและ 
เทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนในทองถิ่น ทั้งนี้โดยคํานึงถึงการมี 
สวนรวมของประชาชนในทองถ่ินและสังคม...” 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจึงมีความผูกพันกับทองถิ่นเปนสําคัญ โดยมีพันธกิจสําคัญคือ “การพัฒนา 
ทองถิ่น" โดยมีภาระหนาที่ในการสงเสริมการเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มุงสูความเปนเลิศทางวิทยาการบน 
พื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล โดยในปจจุบันมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
38 แหง ไดแก 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด    มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร    มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 4 แหง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม     มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช   มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา    มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎธานี 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร 5 แหง 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 1.2  ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนอมนําพระราโชบายดานการศึกษาในการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 
โดยจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579 ขึ้นมา
ตอมาไดมีการทบทวนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
เมื ่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยการมีสวนรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฎท้ัง 38 แหง เพื่อใหการขับเคลื่อน
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ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน อยูบนฐานความรู ความเขาใจรวมกันประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ. จึงจัดทํายุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื ่อให การดําเนินการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏตรงตามเจตนารมณของแผนยุทธศาสตรบนพื ้นฐานศักยภาพและบริบท ของแตละ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนําไปสูผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายของยุทธศาสตร ประกอบดวย 4 ประเด็น 
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น โดยการเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับการพัฒนา ใน 4 ดาน 
คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม และดานการศึกษา  
  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู มีเปาหมาย 3 ประการ คือ การผลิตบัณฑิตครู  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนท่ีตองการของผูใชบัณฑิต การผลิตบัณฑิตครู 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประการ และถายทอด/บมเพาะใหศิษยแตละชวงวัยได 
และการผลิตบัณฑิตครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เขาสูวิชาชีพไดรับการเสริมสมรรถนะเพื่อรองรับ      
การเปลี่ยนแปลง 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีเปาหมาย 3 ประการ คือ  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมีความเปนเลิศในการสรางความมั่นคงใหกับประเทศดวยการบูรณาการองคความรูสู  นวัตกรรม      
เพื ่อการพัฒนาเชิงพื ้นที ่ การยกระดับคุณภาพบัณฑิตใหเปนที ่ต องการของผู ใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ          
ดานสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประการ พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเปนมืออาชีพ มีสมรรถนะเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มีเปาหมาย 2 ประการ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏไดรับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติดานการเปนสถาบันการศึกษาเพื่อทองถิ่นที่สราง     
ความมั่นคงใหกับประเทศ และมหาวิทยาลัยราชภัฏมีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคลองตัว มุงเนน      
การสรางธรรมาภิบาล ความพรอมและความสามารถปรับตัวอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะ 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  จากการประชุมคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เมื่อวันจันทรที่ 14 
มกราคม 2562 ที่ผานมา มีวัตถุประสงคในการรวมกันจัดทํามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ     
ซึ่งสอดคลองกับประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่กําหนดใหมหาวิทยาลัย 
สามารถจัดทํามาตรฐานการศึกษา และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยนั้น      
โดยมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
  มาตรฐานท่ี 1 ดานผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   1.1 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภาพของหลักสูตร และยึดมั่นใน 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต และสามารถประยุกตใชความรูใน 
การสรางสัมมาอาชีพ 
   1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรางสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะความเปน 
ผูประกอบการ และมีความสามารถในการบูรณาการศาสตรตางๆ เพ่ือพัฒนาหรือแกไขปญหาสังคม 
   1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีความกลาหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกตอง รูคุณคา
และรักษความเปนไทย มีจิตอาสา มีทัศนคติท่ีดีตอบานเมือง และมีความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ 
  มาตรฐานท่ี 2 ดานการวิจัยและนวัตกรรม รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ือ
สรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื ่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ 
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สิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศ ในการพัฒนางานวิจัย/ 
นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชาติ 
และนานาชาติ มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่นําไปใชในการพัฒนาผูเรียน ชุมชนนําผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใช 
ประโยชนพัฒนาตนเองได 
  มาตรฐานท่ี 3 ดานการบริการวิชาการ รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของสถาบัน สรางเครือขายความรวมมือ ทั้งภายใน
และภายนอกในการทํางาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และ ตรวจสอบได 
เพื่อใหชุมชนนําไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนําไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  
  มาตรฐานท่ี 4 ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย รายละเอียดดังนี้ 
   สถาบันมีการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ ่งนําไปสู การสืบสานการสรางองคความรู  ความเขาใจใน 
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งของไทยและตางประเทศ ตามศักยภาพและอัตลักษณของสถาบัน ผลลัพธของการจัดการ 
ดานศิลปวัฒนธรรมทําใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและมูลคาเพิ่มใหกับผูเรียน 
ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานท่ี 5 ดานการบริหารจัดการ ประกอบไปดวยเกณฑมาตรฐาน 3 ขอ รายละเอียดดังนี้ 
   5.1 สถาบันมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที ่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการเพื่อใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ และความตองการท่ี 
หลากหลายของประเทศ ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม  
สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
   5.2 สถาบันมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศนของสถาบัน ตลอดจนการบริหาร 
จัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรูเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล  คํานึงถึงความหลากหลายและความเปน
อิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
   5.3 สถาบันมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัด 
การศึกษาระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับใหการจัด
การศึกษาและการดําเนินงานตามพันธกิจเปนไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีหนวยงานตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 
  ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ   
ท่ัวประเทศ ไดตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหนาที่ในการผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพและสนองตอพระบรมราโชบาย 
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 10)    
ท่ีกําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน จึงเสนอใหมีการพัฒนาระบบประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏที่สงเสริมตอการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
และจากประกาศกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวาดวยระบบ 
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หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดใหมี 
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
มาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด 
พรอมทั ้งจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที ่มุ งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและ 
ดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 
ติดตามผลการดําเนินการ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏใหมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสง 
รายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานที่กํากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เปนประจําทุกป 
  จากกฎกระทรวงดังกลาว มหาวิทยาลัยราชภัฏไดรวมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ และพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันข้ึน 
โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารวมพัฒนา และไดเริ่มใชระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต      
ปการศึกษา 2562 เปนตนไป 
  องค ประกอบและต ัวบ งช ี ้ท ี ่มหาว ิทยาล ัยราชภ ัฏพ ัฒนาข ึ ้น ครอบคล ุมพ ันธก ิจหล ักของ 
สถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 ดาน ซึ่งทําการเพิ่มเติมตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ โดยกําหนดองคประกอบดังนี้ 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ได แก 
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 
อาจารย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ครอบคลุมเรื่องการสงเสริม 
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ 
บัณฑิตศึกษา (โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 
ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด และแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา 
หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้     
ยังเพิ่มตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภาพของการจัดการศึกษาใหแกบัณฑิตโดยอางอิงจากตัวบงชี้ของการประเมินของ 
เครือขายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN - QA) เพื่อเปนการยกระดับคุณภาพการศึกษาให 
สามารถทัดเทียมกับสากลได 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ  
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4      
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ครอบคลุมการดําเนินงานของคณะเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของแตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 
การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพิ่มตัวบงชี้ที่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินในองคประกอบท่ี 3 และองคประกอบท่ี 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก องคประกอบ 
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4    
ดานศิลปวัฒธรรมและความเปนไทย และองคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐาน



16   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  

ดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวย ดานกายภาพ ดานวิชาการ ดานการเงิน    
ดานการบริหารจัดการมาตรฐาน ดานการดําเนินการตามภารกิจของมหาวิทยาลยั ประกอบดวย ดานการผลิต 
บัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิม 
ตัวบงชี ้ที ่สะทอนการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที ่เปนมหาวิทยาลัยเพื ่อการพัฒนาทองถ่ิน              
ในองคประกอบที ่ 3 และองคประกอบที ่ 4 ทั ้งนี ้ ควรมุ งเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของ 
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจ 
ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวม จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
แตละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใน 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ใหไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตาม
มาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไวอยางตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปน
รายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอตอหนวยงานตนสังกัดทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตาม 
ตรวจสอบของหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิต โดยผูเรียน   
มีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพ่ือประกอบการพิจารณา 
ขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 อยางไรก็ตามระบบ   
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมุงเนนที่การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมี     
การดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ การประเมิน 
คุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม  
การดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามมาตรฐาน และวิสัยทัศนท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนด 
โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกข้ันตอนของการผลิตบัณฑิตใน
แตละปการศึกษา โดยคณะกรรมการประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดย
คณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบ     
การประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
เพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะทอนผลของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่อสราง
ความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน 
และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี 
รายละเอียด ดังนี้ 
  P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้ 
เมาใชเปนขอมูลในการวางแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปการศึกษา 
  D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดทายของปการศึกษา 
  C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เปนระยะอยาง
ตอเนื่อง 
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  A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาจัดทํา 
แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ 
กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 
  วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กําหนดไว ดังนี้  
  1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 
  2. มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบงชี้ที ่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online 
และใหมีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ 
สถาบัน 
  3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 
  4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
ระดับคณะ 
  5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยนัผลการประเมิน 
หลักสูตรท่ีไดรับการประเมินแลว 
  6. มหาวิทยาลัยนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดทํารายงาน       
การประเมินตนเองระดับสถาบัน 
  7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ พรอมนําผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
ในปการศึกษาถัดไป 
  8. ผูบริหารของมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
ภายในที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 
  9. สงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปการศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายใน      
ทุกปการศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลําดับ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเปน       
ผูแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหหนวยงานตนสังกัดทราบผานระบบฐานขอมูล     
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 1 ชุด 
อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันท้ัง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

สําหรับแนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ตองดําเนินการเปนประจําทุกป โดยหลักสูตรสามารถแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย หรือผูทรงคุณวุฒิท่ีข้ึนทะเบียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และเปนคนกาวทัน
ความทันสมัยของหลักสูตรมาประเมินหลักสูตร และรายงานผานระบบ CHE QA Online 
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ในกรณีท ี ่ต องการเผยแพรหลักสูตรที ่ม ีค ุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ใหดําเนินการตามหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา กําหนดไวดังนี้ 

- ผูประเมินคุณภาพภายในจํานวนอยางนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่ขอรับ 
การประเมิน โดยเกินกวากึ ่งหนึ ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย และอยางนอยหนึ ่งคนของ 
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน ทั้งนี้ประธานกรรมการตองเปน 
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัย 

- คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้นทะเบยีนผูประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรของแตละระดับการศึกษา 
เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ     
รองศาสตราจารยข้ึนไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 
ศาสตราจารยข้ึนไป 
 

ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบันไปใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยของสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับขนาดของมหาวิทยาลัย 
- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผู ประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที ่ขึ ้นทะเบียนประธาน 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- กรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน 

ของ สกอ. อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในมหาวิทยาลัยตองผานการฝกอบรมหลักสูตร   
ผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้  

1) ประธานกรรมการ 
- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาข้ึนไปและมีประสบการณเปน  

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 
- ผูท่ีมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยข้ึนไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน  

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาข้ึนไป หรือ 
- ผูท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม  
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2) กรรมการ 
- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป  
- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทําหนาท่ีในระดับผูอํานวยการหนวยงานข้ึนไปมาแลวไมนอย 

กวา 2 ป 
 
หมายเหตุ 

1. แนวทางการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่ขอปดดําเนินการ หรืองดรับนักศึกษา หรือไมมีนักศึกษา 
มาสมัครเรียนที่กําหนดไว คือ กรณีหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดดําเนินการตองแจงให 
สกอ. รับทราบ หากหลักสูตรยังมีนักศึกษาคงคางอยู อาจารยประจําหลักสูตรดังกลาวยังตองทําหนาท่ีอาจารย 
ประจําหลักสูตรตอไปและจัดการเรียนการสอนจนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษา ทั ้งนี้ 
สถาบันอุดมศึกษายังตองดําเนินการประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจําทุกป โดยประเมินองคประกอบ ท่ี 
1 การกํากับมาตรฐาน และองคประกอบที่เกี ่ยวของ เฉพาะตัวบงชี ้ที ่มีการดําเนินการ เพื่อนําผลที่ไดมา 
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงกระบวนการหรือพิจารณาดําเนินการอื่นๆ ตอไป โดยคํานึงถึงประโยชนจาก 
การประเมิน เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเปนสําคัญ อนึ่งการประเมินตนเอง 
ดังกลาวเปนการดําเนินการภายในของหลักสูตร คณะ หรือสถาบัน โดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร 
เฉพาะตัวบงชี้ที่มีการดําเนินงานในการคํานวณคาคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพาะตัวบงชี้ที่มีการประเมิน 
เทานั้น และดําเนินการผานระบบ CHE QA Online | 

2. หลักในการพิจารณาสําหรับตัวบงชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่เปน    
ตัวบงชี้กระบวนการ (3.1, 32, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) 

การพิจารณาตัดสินผลการประเมินตัวบงชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนการ เพื่อให    
ผูประเมินนําไปใชในการตัดสินผลการประเมินใหเปนมาตรฐานเดียวกัน ใหยึดหลักการ คือ หลักสูตรควร 
กําหนดผลลัพธซึ่งแสดงคุณภาพที่ตองการจากกระบวนการที่ไดออกแบบ โดยอธิบายวิธีการดําเนินงานที่นําไปสู 
ผลลัพธที่ตองการ มีการทบทวน/ประเมิน/ศึกษา ผลการดําเนินงานที่เทียบกับผลลัพธที่กําหนด หากหลักสูตร 
ไมไดผลลัพธตามที่ตองการ ใหอธิบายวามีการปรับปรุงวิธีการทํางานอยางไร เพื่อนําไปสูผลลัพธที่ตองการ 
(หมายเหตุ : ใหพิจารณาผลการดําเนินงานในภาพรวม ไมควรพิจารณาแตละประเด็นยอย และกรณีจะให 
คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีคําอธิบายท่ีเห็นเปนรูปธรรม  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  

4. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
เพื่อใหการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ  

เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ตามมาตรฐาน ๕ ดาน  
ไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและนวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความ
เปนไทย และดานบริหารจัดการ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562 ตามมาตรฐาน 6 ดานไดแก ดานผลลัพธผูเรียน ดานการวิจัยและ
นวัตกรรม ดานการบริการวิชาการ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ดานบริหารจัดการ และดานอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 (1 (2 
(3 และ (9 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  จึ งกำหนดแนวทางการปฏิบัติประจำป
การศึกษา 2562 ดังนี้  

1.  การควบคุมคุณภาพ    
 1.1  กำหนดใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย นำคูมือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาใชในการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
ใหดำเนินการเพิ่มตัวบงชี้และคาเปาหมายที่สอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัยและกำหนดใหสำนัก สถาบัน 
นำคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสำนัก สถาบัน  พ.ศ. 2562 มาใชในการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 

 1.2 ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำแผนงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ครอบคลุมตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 
พรอมท้ังกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสำเร็จไวใหชัดเจน 

 1.3 มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนทรัพยากรตาง ๆ เชน บุคลากร งบประมาณ สถานท่ีเพื่อใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

 1.4  มหาวิทยาลัยจดัใหมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือสนับสนุน กำกับ 
ติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกำหนดไว  

2. การตรวจสอบคุณภาพ   
 2.1  มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปการศกึษา 
2562 

 2.2  มหาวิทยาลัยติดตามประเมินผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดำเนินงานใหผูบริหาร
และผูเก่ียวของทราบเปนระยะ   

3. การประเมินคุณภาพ   
 3.1  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำรายงานผล

การประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) ครอบคลุมตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาที่มี
ความพรอมตอการตรวจประเมิน 
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  3.2  เสนอใหมหาวิทยาลัย แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ ระดับสำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 

   3.3  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย ดำเนินการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

  3.4  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำเอกสาร
สรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานใหผูบริหาร มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหขอเสนอแนะและนำผลการตรวจประเมิน ไปใชในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปตอไป 

4. การพัฒนา 
 4.1  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัย จัดทำแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

 4.2  ใหหนวยงานในระดับหลักสูตร คณะ สำนัก สถาบันและมหาวิทยาลัยไดดำเนินงานการวางแผน 
การปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาในแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในของหนวยงาน 

 



 

 

บทที่ 3 
นิยามศัพท 

 
กรณีศึกษา หมายถึง งานเขียนที่เกิดจากการศึกษาบุคคลหรือมหาวิทยาลัย (หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน       
รัฐบาล ฯลฯ ศึกษาเหตุการณ การบริหารจัดการ คดี หรือกรณีท่ีเกิดข้ึนจริงมาจัดทําเปนกรณีศึกษา เพ่ือใชใน 
การสอน (Teaching Case Study) ทั้งนี้ โดยเปนการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหตามหลักวิชาการถึงสาเหตุ 
ของปญหา และปจจัยอื่นๆ นํามาประกอบการตัดสินใจ และกําหนดทางเลือกในการแกปญหาตามหลักวิชา 
หรือทําขอเสนอในการพัฒนาองคกร หรือเพื่อใหเกิดความเขาใจในพฤติกรรมของบุคคลหรือพฤติกรรมของ 
องคกรเพื่อกระตุนใหผู เรียน คิดวิเคราะห หาเหตุผล และแนวทางในการตัดสินใจตามหลักวิชาการ หรือ     
เพ่ือวิเคราะหขอเท็จจริง และการใชดุจพินิจตัดสินในคดีนั้นๆ 
  จำนวนกรณีศึกษาท่ีจะนำมาแทนผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืนใหเปนไปตามท่ี ก.พ.อ. กำหนด 
 
กรอบอางอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล (The Common European Framework of 
Reference for Languages : CEFR) หมายถึง ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากลที่มุงเนนใน
การพัฒนา “ทักษะการใช ภาษา (English Proficiency) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธ ิการ” ได แบง 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษออกเปน 6 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับ คําอธิบาย 
A1 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคงายๆ ในชีวิตประจําวัน สามารถแนะนําตัวเอง ผู อื ่น ทั ้งยังสามารถ          

ตั้งคําถามเกี่ยวกับบุคคลอื่นได เชน เขาอยูไหน รู จักใครบาง มีอะไรบางและตอบคําถามเหลานี ้ได ทั ้งยัง  
สามารถเขาใจบทสนทนาเมื่อคูสนทนาพูดชาชัดเจน 

A2 ผูเรียนสามารถใชและเขาใจประโยคในชีวิตประจําวันในระดับกลาง เชน ขอมูลเกี่ยวกับครอบครัว การจับจาย 
ใชสอย สถานที่ ภูมิศาสตร การทํางาน และสามารถสื่อสารในประโยคในการแลกเปลี่ยนขอมูลทั่วไป และ     
การใชชีวิตประจําวัน สามารถบรรยายความฝน ความคาดหวัง ประวัติ สิ่งแวดลอม และสิ่งอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใช 

B1 ผูเรียนสามารถพูด เขียน และจับใจความสาํคัญของขอความทั่วๆ ไปได เมื่อเปนหัวขอที่คุนเคย หรือสนใจ เชน 
การทํางาน โรงเรียน เวลาวาง ฯลฯ สามารถจัดการกับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ ้นระหวางการเดินทางใน
ประเทศท่ีใชภาษาได สามารถบรรยายประสบการณ เหตุการณ ความฝน ความหวัง พรอมใหเหตุผลสั้นๆ ได 

B2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในระดับดี สามารถใชภาษา พูดและเขียนไดแทบทุกเรื่อง อยางถูกตอง 
คลองแคลวข้ึน รวมท้ังสามารถจะอานและทําความเขาใจบทความท่ีมีเน้ือหาข้ึนได 

C1 ผูเรียนสามารถเขาใจขอความยาวๆ ที่ซับซอนในหัวขอที่หลากหลาย และเขาใจความแฝงได สามารถแสดง  
ความคิด ความรูสึกของตนไดอยางเปนธรรมชาติ โดยไมตองหยุดคิดหาคําศัพท สามารถใชภาษาท้ังในดานสังคม
การทํางานหรือดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถพูดและเขียนขอความที่ซับซอนได อยางชัดเจน
และถูกตองตามโครงสรางไวยากรณ พรอมท้ังสามารถใชคําเช่ือมประโยคไดอยางถูกตอง 

C2 ผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาไดอยางดีเยี่ยมใกลเคียงเจาของภาษา สามารถใชภาษามาตรฐานไดอยาง 
สละสลวย ถูกตองตามจุดประสงคที่จะสื่อสารไดดี สามารถอานบทความที่เปนภาษาตนฉบับ (โดยเฉพาะอยาง 
ยิ่งดานวรรณกรรม ไดเขาใจ สามารถและเลือกใชภาษาสําหรับพูดและเขียนไดอยางเหมาะสม  

  

  ทั้งนี้  สามารถสรุปเปนตารางเปรียบเทียบกรอบความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เปนสากล 
( The Common European Framework of Reference for Languages: CEFR) ตามประกา ศ ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามระดับการศึกษา ดังนี้ 
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CEFR level TOEIC TOEFL Paper TOEFL CBT TOEFL IBT IELTS CU-TEP 
A1 0-110 0-310 0-30 0-8 0-1 n/a 
A2 110-250 310-343 33-60 9-18 1-1.5 n/a 

ป.ตร ี
B1 

380 
255-400 

347-393 
397-433 

63-90 
93-120 

19-29 
30-40 

2-2.5 
3-3.5 

n/a 

ป.โท 
B2 

450 
405-600 

437-473 
477-510 

123-150 
153-180 

41-52 
53-64 

4 
4.5-5 

n/a 
ประมาณ 60 

ป.เอก 
C1 

520* 
605-780 

513-547 
550-587 

183-210 
213-240 

65-78 
79-95 

5.5-6 
6.5-7 

ประมาณ 75 
ประมาณ 90 

C2 785-990 590-677 243-300 96-120 7.5-9 ประมาณ 120 
 Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score Top Score 
 990 677 300 120 9 120 

 
กลุมเปาหมาย หมายถึง ชุมชนหรือหนวยงานหรือมหาวิทยาลัยภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เปนเปาหมายหลักใน    
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย เพื่อใหหนวยงานดังกลาวเกิดการพัฒนาขึ้น อันเปนผลจาก
การใหบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองคความรูที่มีอยูในองคกร 
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง 
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผู ร ู  รวมทั ้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี 
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุดโดยท่ีความรูมี 2 ประเภทคือ 
  1. ความรูที ่ฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูที ่ไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ 
สัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในสิ่งตางๆ เปนความรูที่ไมสามารถถายทอดออกมาเปน 
คําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้งจึง 
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 
  2. ความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดไดโดยผานวิธีตางๆ 
เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎีคูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 
  นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคําวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพื่อการบรรลุเปาหมาย 
อยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน บรรลุเปาหมาย 
การพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอื้ออาทรระหวางกันใน  
ท่ีทํางาน  
  การจัดการความรูเปนการดําเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู ไดแก 
   (1) การกําหนดความรูหลักท่ีจําเปนหรือสําคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
   (2) การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
   (3) การปรับปรุงดัดแปลงหรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน  
   (4) การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน 
   (5) การนําประสบการณจากการทํางานและการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและ  
สกัด “ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
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   (6) การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” สําหรับไวใชงานและปรับปรุงเปนชุดความรู
ท่ีครบถวนลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึนเหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน 
   โดยที่การดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูที่เกี่ยวของเปนทั้งความรูท่ี
ชัดแจงอยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอื่นที่เขาใจไดทั่วไป (Explicit Knowledge และความรูฝงลึกอยู
ในสมอง (Tacit Knowledge ท่ีอยูในคน  ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม อยูในสมอง (เหตุผล และอยูในมือ  
และสวนอื่นๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ การจัดการความรูเปนกิจกรรมที่คนจำนวนหนึ่งทำรวมกัน
ไมใชกิจกรรมท่ีทำโดยคนคนเดียว 
 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ  หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อใหนักศึกษามีผลลัพธ
การเรียนรูตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ท้ัง 3 ดาน ไดแก ผูเรียนรู ผูรวมสรางสรรคนวัตกรรมและพลเมือง
ท่ีเขมแข็ง 
 

การตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การตีพิมพผลงานวิชาการฉบับสมบูรณในลักษณะของรายงาน
สืบเนื ่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ ่งพิมพทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยหรือ       
ระดับคณะและตองเปนผลงานท่ีผานการกลั่นกรอง (Peer review โดยมีบุคคลภายนอก มหาวิทยาลัยรวมเปน
กรรมการพิจารณาดวย 
 
การเทียบเคียงผลการดำเนินงาน (Benchmarking หมายถึง วิธีการในการวัดและเปรียบเทียบผลผลิต 
บริการ และวิธีการปฏิบัติกับองคกรที่สามารถทำไดดีกวา เพื่อนำผลการเปรียบเทียบมาใชในการปรับปรุง
องคกรของตนเพ่ือมุงความเปนเลิศทางวิชาการ 
 
การบูรณาการ (Integration หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ สารสนเทศ การจัดสรร 
ทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ และการวิเคราะห เพื่อสนับสนุนเปาประสงคที่สำคัญของมหาวิทยาลัย 
(Organization-wide goal  การบูรณาการท่ีมีประสิทธิผลเปนมากกวาความสอดคลองไปในแนวทางเดียวกัน 
(Alignment ซึ ่งการดำเนินการของแตละองคประกอบภายในระบบการจัดการ ผลการดำเนินการ            
มีความเชื่อมโยงกันเปนหนึ่งเดียวอยางสมบูรณ 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับความรวมมือระหวางประเทศ หมายถึง โครงการรวมมือระหวางประเทศ
ไทยกับประเทศอ่ืน 
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับนานาชาติ หมายถึง การเผยแพรที ่เปดกวางสำหรับทุกประเทศ        
(อยางนอย 5 ประเทศท่ีไมไดอยูในกลุมอาเซียน  
 
การเผยแพรงานสรางสรรคในระดับภูมิภาคอาเซียน หมายถึง การเผยแพรเฉพาะในกลุมอาเซียน  
10 ประเทศ (อยางนอย 5 ประเทศนับรวมประเทศไทยดวย และการใหคะแนนตามแหลงเผยแพร  
ไมจำเปนตองไปแสดงในตางประเทศ 
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การเผยแพรผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม
วิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม 
(Proceedings โดยมีกองบรรณาธิการจัดทำรายงานการประชุม หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากนอกมหาวิทยาลัยเจาภาพอยางนอยรอยละ 25 โดยตองมีผูประเมินบทความที่เปนผูเชี่ยวชาญในสาขา   
นั้นดวยและมีบทความที่มาจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 3 หนวยงาน และรวมกันแลว      
ไมนอยกวารอยละ 25 
 

การเผยแพรผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การนำเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุม
วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ (Full paper ไดร ับการตีพิมพในรายงานสืบเนื ่องจากการประชุม
(Proceedings โดยมีกองบร รณาธิการจัดทำรายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบดวย 
ศาสตราจารย หรือผูทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผูทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ 
จากตางประเทศอยางนอยรอยละ 25 และมีผูประเมินบทความท่ีเปนผูเชี่ยวชาญในสาขานั้น และบทความท่ีมา
จากตางประเทศ อยางนอย 3 ประเทศ และรวมกันแลวไมนอยกวารอยละ 25 
 
การสรางคุณคาทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย  หมายถึง  กระบวนการสำคัญที่สรางประโยชนใหแก
ผูรับบริการ  ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือสงผลตอการบรรลุพันธกิจหลักของสวนราชการ 
 
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการคนหาคำตอบของปญหา หรือการเสาะแสวงหา
ความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและตีความ
ขอมูล  ตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ที่ไดนําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอยางถูกตอง 
สามารถนําไปสู การแกไขปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ 
กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานเชิงประจักษถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน     
ตามวัตถุประสงค ตองไดการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี ่ยวของ หรือการรับรอง/การตรวจ     
รับงานจากหนวยงานท่ีวาจางภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประเภทของการใชประโยชนจากงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรมที่สามารถนําไปสูการแกไข 
ปญหาไดอยางเปนรูปธรรม ไดแก การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ การใชประโยชนในเชิงนโยบาย การใช 
ประโยชนในเชิงพาณิชย การใชประโยชนทางออมของงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม และการใช 
ประโยชนเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
 
งานสรางสรรค  หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ที่มีความเปนนวัตกรรม โดยมี
การศึกษาคนควาอยางเปนระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ  ซึ ่งมีแนวทางการทดลองหรือ       
การพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิม  เพื่อเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตรอันกอใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนที ่เปนที ่ยอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุ มศิลปะของอาเซียน            
งานสรางสรรคทางศิลปะ ไดแก  (1 ทัศนศิลป ( Visual Art ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม  
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ภาพพิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2 ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts ประกอบดวย ด ุร ิยางคศิลป นาฏยศิลป รวมทั ้งการแสดงร ูปแบบตางๆ และ               
(3 วรรณศิลป ( Literature ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ  
นวัตกรรม  หมายถึง  ผลิตภัณฑ  สิ่งประดิษฐ  บริการ กรรมวิธีที่เกี่ยวกับการผลิต การจัดโครงสรางองคกร 
ระบบบริหารจัดการ การบริหารการเงิน ธุรกิจ  การตลาดหรือในการอ่ืนใด ท้ังนี้ ซ่ึงเปนสิ่งใหมหรือพัฒนาใหดี
ข้ึนกวาเดิมอยางมีนัยสำคัญ และนำไปใชประโยชนไดในวงกวาง ท้ังในเชิงพาณิชยและสาธารณะ 
 
แนวโนม (Trends  หมายถึง สารสนเทศที่เปนตัวเลข ซึ่งแสดงใหเห็นทิศทางและอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
ผลลัพธของมหาวิทยาลัย หรือความคงเสนคงวาของผลการดำเนินการในแตละชวงเวลา แนวโนมแสดงผล          
การดำเนินการของมหาวิทยาลัยตามลำดับเวลา โดยท่ัวไปการแสดงแนวโนมไดจะตองมีขอมูลในอดีตอยางนอย   
สามจุด (ไมรวมคาคาดการณ ท้ังนี้ ในทางสถิติ อาจจำเปนตองแสดงจำนวนขอมูลมากกวานี้เพ่ือยืนยันแนวโนม
ระยะหาง ระหวางจุดขอมูลท่ีแสดงแนวโนมข้ึนกับรอบเวลาของกระบวนการท่ีนำเสนอ หากรอบเวลาสั้นตองมี
การวัดถี่ขึ้น ในขณะที่รอบเวลาที่ยาวกวา อาจตองใชชวงเวลานาน จึงจะทราบแนวโนมที่สื่อความหมายได
ชัดเจน 
 
แนวปฏิบัติที่ดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที ่ทำใหมหาวิทยาลัยประสบความสำเร็จหรือสู  
ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได 
 
ประสบการณดานการทำวิจัย  หมายถึง มีประสบการณดานการทำวิจัยเปนผลสำเร็จมาแลวโดยมีหลักฐาน
เปนผลงานท่ีนำเสนอในท่ีประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding  ท่ีมีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง (Peer  Review หรือตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวม
กลั่นกรอง  (Peer  Review หรือเปนผลงานที่เปนรูปเลมซึ่งนำเสนอแหลงทุนวิจัยหรือนำเสนอผูวาจางในการ
ทำวิจัยนั้นๆ  และเปนผลงานที่แหลงทุนวิจัยหรือผูวาจางวิจัยไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว ซึ่งเปนผลงานวิจัย 
ที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาของอาจารยประจำหลักสูตร  โดยใชรายงานผลงานวิจัยของ
อาจารยประจำหลักสูตรทุกคนไวในเอกสารหลักสูตร  ทั้งนี้การรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพใหรายงานใน
ลักษณะของการเขียนบรรณานุกรม หรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ กลาวคือ ระบุชื่อเจาของผลงาน  
ชื่อผลงาน ปท่ีพิมพและแหลงตีพิมพเผยแพรผลงาน   
 
ผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ

วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal ที่มีชื่อปรากฏอยูในฐานขอมูล ศูนยดัชนีการอางอิง

วารสารไทย Thai-Journal Citation Index Centre (TCI เฉพาะวารสารที่มีชื่ออยูในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2

หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของหนวยงานตนสังกัด 
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ผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความ 
วิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากบในฐานขอมูลสากล ไดแก ฐานขอมูลระดับ 
นานาชาติ ไดแก EHIC, Mathscill (st, Pubrnal, Scopus, Web of Science (เฉพาะในฐานขอมูล SCIE, 
SSCI Mar AHCI wdhu), JSTOR way Project Muse 
 
ผลงานสรางสรรคดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หมายถึง ผลงานวิชาการที่เปนการประดิษฐคิดคน 
เครื่องมือ เครื่องทุนแรง ผลงานการสรางสรรค พืชหรือสัตวพันธุใหม หรือจุลีนทรียท่ีมีคุณสมบัติสำหรับการใช
ประโยชนเฉพาะดาน วัคซีน ผลิตภัณฑหรือสิ่งประดิษฐอื่นๆ ที่เปนประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคม   
ซึ่งพัฒนาขึ้นจากการประยุกตใชองคความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยวิธีวิทยาที่เปนที่ยอมรับใน 
สาขาวิชานั้นๆ 
 
แผนกลยุทธ หมายถึง แผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปมักใชเวลา 5 ป เปนแผนที่กำหนดทิศทาง  

การพัฒนาของมหาวิทยาลัย แผนกลยุทธประกอบไปดวยวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัตถุประสงค            

ผลการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยควรคลอบคลุมทุก

ภารกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองมีการกำหนดตัวบงชี้ความสำเร็จของแตละกลยุทธและคาเปาหมายของตัวบงชี้

เพื ่อวัดระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามกลยุทธ  โดยมหาวิทยาลัยนำแผนกลยุทธมาจัดทำแผน

ดำเนินงานหรือแผนปฏิบัติการประจำป 

แผนกลยุทธทางการเงิน หมายถึง แผนระยะยาวที ่ระบุที ่มาและใชไปของทรัพยากรทางการเงินของ

มหาวิทยาลัยท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัยใหสามารถดำเนินการได แผนกลยุทธทางการเงินจะ

สอดรับไปกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยควรประเมินความตองการทรัพยากรที่ตองจัดหา

สำหรับการดำเนินงานตามกลยุทธแตละกลยุทธและประเมินมูลคาของทรัพยากรออกมาเปนเงินทุนท่ีตองการใช 

ซึ่งจะเปนความตองการเงินทุนในระยะยาวเทากับเวลาท่ีมหาวิทยาลัยใชในการดำเนินการใหกลยุทธนั้นบังเกดิผล 

จากนั้นจึงจะกำหนดใหเห็นอยางชัดเจนถึงที่มาของเงินทุนที่ตองการใชวาสามารถจัดหาไดจากแหลงเงินทุนใด 

เชน รายไดคาธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผนดินหรือเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินทุนสะสมของ

หนวยงาน  เงินบริจาคจากหนวยงานภายนอกหรือศิษยเกา หรือมหาวิทยาลัยจะตองมีการระดมทุนดวยวิธีการ

อ่ืนๆ อีกเพ่ิมเติม เชน การแปลงทรัพยสินทางปญญาเปนมูลคา รวมท้ังมีการวิเคราะหตนทุนของการดำเนินงาน

ดวย เชน ตนทุนตอหนวยในการผลิตบัณฑิตในแตละหลักสูตร โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธทางการเงินจะ

เทากับระยะเวลาของแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย 

แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน 
  แผนจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน หมายถึง แผนบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนให 
หลักสูตร มีการจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทํางาน ดังรูปแบบตอไปนี้ 
   1. การกําหนดประสบการณกอนการศึกษา (Pre – Course Experience)  
   2. การเรียนสลับการทํางาน (Sandwich Course)  
   3. สหกิจศึกษา (Co - Operative Education) 
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   4. การฝกงานที่เนนการเรียนรู หรือการติดตามพฤติกรรมการทํางาน (Cognitive Apprenticeship 
or Job Shadowing) 
   5. หลักสูตรรวมมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (Joint Industry University Course  
   6. พนังงานฝกหัดใหม หรือพนักงานฝกงาน (Traineeship or Apprenticeship  
   7. การบรรจุใหทํางาน หรือการฝกเฉพาะตําแหนง (Placement or Practicum   
   8. ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork) 
   9. การฝกปฏิบัติจริงภายหลังสําเร็จการเรียนทฤษฎี (Post - Couse Internship  
 
แผนปฏิบัติการประจำป หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 1 ป เปนแผนท่ี
ถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดำเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย โครงการหรือ
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะตองดำเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ ตัวบงชี้ความสำเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงชี้เหลานั้น รวมท้ังมีการระบุผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ 
งบประมาณในการดำเนินการรายละเอียดและทรัพยากรท่ีตองใชในการดำเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
แผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  หมายถึง แผนบริการวิชาการที่เนนการสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ผลระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น ไดแก 
เศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
พหุวิทยาการ หรือ สหวิทยาการ หลักสูตรพหุวิทยาการ 
พหุวิทยาการ (Multidisciplinary หรือ สหวิทยาการ ( Interdisciplinary  หมายถึง การใชองคความรู
หลายสาขาวิชา หลายศาสตรหรือหลายอนุศาสตร มาผสมผสานใชในการวิเคราะห วิจัยและสังเคราะหข้ึนเปน
องคความรูใหมและพัฒนาเปนศาสตรใหมข้ึน 
หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary  หมายถึง หลักสูตรที่นำเอาความรูหลายศาสตรหรือหลาย     
อนุศาสตรเขามาใชในการเรียนการสอน เพื่อประโยชนในการวิเคราะห วิจัย จนกระทั่งผูเรียนสามารถพัฒนา
ความรู องคความรูเปนศาสตรใหมข้ึนหรือเกิดอนุศาสตรใหมข้ึน 
 
พิชญพิจารณ (Peer review  หมายถึง การตรวจเยี่ยมโดยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ ซึ่งสามารถใหขอสังเกตและขอเสนอแนะเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาในการพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางมีคุณภาพและสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานที ่กำหนด โดยมี
วัตถุประสงค เพ่ือใหขอเสนอแนะในเชิงพัฒนาแกมหาวิทยาลัย 
 
ภูมิปญญาทองถิ ่น หรือ ภูมิปญญาชาวบาน หมายถึง ความรู ของชาวบานในทองถิ ่น ซึ ่งไดมาจาก 
ประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที่สั ่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจากคน     
รุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเปนความรูใหม 
ตามสภาพการณทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 
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ระบบและกลไก 
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกำหนดอยางชัดเจนวาตองทำอะไรบางเพื่อใหไดผลออกมา  
ตามที่ตองการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยทั่วกันไมวาจะอยูในรูปของเอกสารหรือ       
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่น ๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนำเขา กระบวนการ 
ผลผลิต และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน 
กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทำใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดำเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัดองคการ 
หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดำเนินงาน 
 
วัฒนธรรม หมายถึง รูปแบบของกิจกรรมท่ีมีความเดนชัดและมีความสาคัญ วิถีการดำเนินชีวิต วัฒนธรรม
สามารถแสดงออกทางดนตรี วรรณกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม การละครและภาพยนต บางครั้งอาจวา
ดวยการบริโภค ความสัมพันธทางสังคม แนวทางการปฏิบัติ การหลอมรวมอยูดวยกัน 
 
ศิลปะ หมายถึง ความงาม คุณคาของความงามคือการสรางสรรค เปนสุนทรียภาพ หรือการสรางอารมณตาง ๆ 
โดยศิลปะจะรวมไปถึงงานในรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปน งานเขียน บทกวี การเตนรำ การแสดง ดนตรี         
งานประติมากรรม ภาพวาด - ภาพเขียน ท่ีนับเปนศาสตรท่ีมีประวัติมาอยางยาวนาน ตั้งแตมนุษยเกิดข้ึน 
 
สมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล หมายถึง ทักษะในการนําเครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยูใน  
ปจจุบัน อาทิ คอมพิวเตอร โทรศัพท แท็ปเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร และสื่อออนไลนมาใชใหเกิดประโยชน
สูงสุดในการสื่อสาร  การปฏิบัติงาน และการทำงานรวมกัน  หรือใชเพื่อพัฒนากระบวนการทำงานใหมี    
ความทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ทักษะดังกลาวครอบคลุมความสามารถ การสงเสริมใหนักศึกษามี
ความสามารถสำหรับการเรียนรูดิจิทัล  แบงออกเปน 4 สวน  ไดแก  ใช (Use หมายถึง  ความคลองแคลวทาง
เทคนิคท่ีจำเปนในการใชคอมพิวเตอรอินเทอรเน็ต เขาใจ (Understand คือ ความสามารถท่ีจะเขาใจบริบทท่ี
เกี่ยวของกับการประเมินสื่อดิจิทัล  สราง (Create คือ ความสามารถในการสรางเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ   
การเขาถึง (Access คือ การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมีประสิทธิภาพ  
  
สาขาวิชาที่สัมพันธกัน หมายถึง สาขาวิชาตามคุณวุฒิหรือตำแหนงทางวิชาการที่สัมพันธกับศาสตรที่เปดสอน
มิใชสัมพันธกับรายวิชาท่ีเปดสอนในหลักสูตร เชน เปนศาสตรในกลุมสาขาวิชาเดียวกัย (Field of Education 
ตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 12/2554 เมื่อ 17 พฤศจิกายน 2554 
หนังสือเวียนท่ี ศธ 0506(2/ว 506 ลงวันท่ี 22 ธันวาคม 2554  
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยระดับกรมหรือเทียบเทาข้ึนไป 
(เชน ระดับจังหวัด หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรพัย 
หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคา สภาวิชาชีพ  
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หลักธรรมาภิบาล¹ หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตาง ๆ ใหเปนไปใน
ครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซ่ึงสามารถนำไปใชไดท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ี
ใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมีความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนา
เทานั้น แตรวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและ      
พึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจากการแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance ท่ีเหมาะสมจะนำมาปรับ
ใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้² 
 1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ
แผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงาน
และระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
 2 หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลที ่ดีที ่มี         
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคกรสามารถ
ใชทรัพยากรทั้งดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถใน  
การปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3 หลักการตอบสนอง ( Responsiveness คือ การใหบริการท่ีสามารถดำเนินการไดภายในระยะเวลา
ที่กำหนด และสรางความเชื ่อมั ่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 4 หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่และ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5 หลักค วามโปรงใส (Transparency คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเมื ่อมี    
ขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรู   
ทุกข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6 หลักการมี สวนรวม (Participation คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือประเด็นท่ี
สำคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวมกระบวนการพัฒนา
ในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7 หลักการกระจายอำนาจ ( Decentralization คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื ่น ๆ (ราชการบริหารสวนทองถิ ่น และ            
ภาคประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบใน         
การตัดสินใจและการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุ งเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ดีของ
สวนราชการ 
 
1 ดูเพ่ิมเตมิ “คูมอืนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี” สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานกังาน ก.พ.ร.  
2 ดูเพ่ิม “คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance Rating”  สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.  
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 8 หลักนิติธรรม ( Rule of Law คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9 หลักความเสมอภาค ( Equity คือ การไดรับการปฏิบั ติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และอ่ืนๆ 
 10 หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented คือ การหาขอตกลงทั่วไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียที่เกี ่ยวของซึ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลที่ไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็น
ท่ีสำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 
 
แหลงเรียนรูทางศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย หมายถึง สถานท่ีหรือศูนยรวมความรู บุคคล สิ่งมีชีวิตและ
ไมมีชีวิต ที ่ใหเขาไปศึกษาหาความรู  ความเขาใจ ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย แหลงเรียนรู        
อาจจะอยูในหองเรียนหรือนอกหองเรียน 
 
องคความรู  หมายถึง ความรูที่เกิดขึ้นตอเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการถายทอดจากประสบการณ 
หรือจากการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล โดยความรูที ่เกิดขึ้นนั้นผูรับสามารถนําไปใชไดโดยตรงหรือ 
สามารถนํามาปรับใชได เพื่อใหเหมาะกับสถานการณหรืองานที่กระทําอยู และสามารถนําไปใชในลักษณะ 
ตางๆ ได 
 
อาจารย หมายถึง คณาจารย ซึ ่งจะมีตำแหนงทางวิชาการท่ีประกอบดวย  อาจารย ผู ชวยศาสตราจารย     
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
 
อาจารยประจำ หมายถึง บุคลากรในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาท่ีมีหนาท่ีหลักทางดานการสอนและการวิจัย และ
ปฏิบัติหนาที ่เต็มเวลาตามภาระงานที ่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน (มิใชเต็มเวลาตามเวลาทำการ 
(ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 สำหรับอาจารยท่ีมหาวิทยาลัยจางเขามาเปนอาจารยประจำดวยเงินรายได มหาวิทยาลัยจะตองมี
สัญญาจางที่มีการระบุระยะเวลาการจางอยางชัดเจนและไมนอยกวา 9 เดือน ในสัญญาจางจะตองระบุหนาท่ี 
ภาระงานใหชัดเจนไมนอยกวาหนาที่ของอาจารยประจำตามที่กำหนดตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548   
 การนับจำนวนอาจารยประจำและนักวิจัย ใหนับระยะเวลาการทำงานสำหรับอาจารยที่บรรจุใหม    
ในปท่ีประเมิน ดังนี้ 
 9-12 เดือน     คิดเปน 1 คน 
 6 เดือนข้ึนไปแตไมถึง 9 เดือน   คิดเปน 0.5 คน 
 นอยกวา 6 เดือน    ไมสามารถนำมานับได 
 
อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำเต็มเวลาที่มีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตร และจัด  
การเรียนการสอน โดยวางแผน ติดตาม ทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร และปฏิบัติงานประจำหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  



  
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562   33 

5 คนและทุกคนเปนอาจารยประจำเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวนอาจารยประจำหลักสูตร
ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาเดียวกันได หรือเปนอาจารยประจำหลักสูตรในหลักสูตรพหุ
ว ิทยาการไดอีก 1 หลักสูตรโดยตองเปนหลักสูตรที ่ตรงหรือสัมพันธก ับหลักสูตรที ่ไดประจำอยู แลว 
(คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งท่ี 2/2549 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549 ท้ังนี้ กรณีบัณฑิตศึกษา
อนุโลมใหเปนอาจารยประจำหลักสูตรไดมากท่ีสุดเพียง 2 หลักสูตรเทานั้น 
 หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจำหลักสูตร ขอใหนำเสนอโดยดำเนินเชนเดียวกับการนำเสนอ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย โดยนำเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือใหความเห็นชอบ และ
เสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตามแบบฟอรม สมอ.08 ภายใน 30 วัน 
 ท้ังนี้ อาจารยประจำหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาท่ีเปดสอนใหพิจารณาวา 
 - คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาของหลักสูตรนั้นหรือไม ตามการแบงสาขาวิชาของ ISCED 2013 
     (UNESCO  
 - กรณีมีตำแหนงทางวิชาการใหพิจารณาจากผลงานทางวิชาการและประสบการณการทำงานวจิัยดวย 
 
นิยามตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ.2558 
อาจารยประจำ หมายถึง บุคคลทีดำรงตำแหนงอาจารย ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ในมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหนาที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษาและ
ปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา 
 
อาจารยประจำหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ี   
เปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถเปนอาจารยประจำหลักสูตรหลาย
หลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรที่อาจารยผูนั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาของ
หลักสูตร 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจำหลักสูตรที่มีภาระหนาที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการพัฒนา
หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเปน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ
ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได
เกิน 2 คน 
 
อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจำ 
 
 ท้ังนี้ หากหลักสูตรใดใชคำพิจารณาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 นิยามอาจารยประจำหลักสูตรในตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพภายในระดับ หลักสูตรจะหมายถึงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามความหมายที่ปรากฏในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
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อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian 
Nations) มี 10 ประเทศ ไดแก บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พมา ฟลิปปนส สิงคโปร ไทย 
และเวียดนาม 
 
IC3 (Digital Literacy Certificate) หมายถึง การประเมินทักษะดานการใช Digital Literacy โดยใช 
มาตรฐานระดับสากลที่รับรองความรูความสามารถในการใชงานทักษะดานฮารดแวร ซอฟตแวร โปรแกรม 
สําเร็จรูป อินเทอรเน็ต และการจัดการระบบโครงขายระดับพ้ืนฐาน 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 บทที่ 4 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน 
  
องคประกอบ/ตัวบงช้ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการประกันฯ  
การดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ปการศึกษา 2562 ระดบัสำนัก สถาบัน ประกอบดวยผล
การดำเนินงานจำนวน 5 องคประกอบ 11 ตัวบงชี้  ดังนี้ 

องคประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สำ
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สถ
าบั

นวิ
จัย

ฯ 

1. การผลิต
บัณฑิต 

1.7 การสงเสริมสมรรถนะ
และทักษะดานดิจิทัล 

มีเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
- -  - - 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสรางสรรค 

มีเกณฑมาตรฐาน  7 ขอ 
 - - - -  

3. การบริการ
วิชาการ 

3.1 การบริการวิชาการแก
สังคม 

มีเกณฑมาตรฐาน  6 ขอ 
- - - -  

3.2 ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับ
การพัฒนาอยางตอเนื่องตาม
แผนเสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชน 

ผลรวมของผลการ
ประเมินรอยละของ
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ี
ไดรับการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องตามแผน
เสริมสรางความสัมพันธ
กับชุมชนของทุกคณะ 

- - - -  

4.  ดาน
ศิลปวัฒนธรร
มและความ
เปนไทย 

4.1 ระบบและกลไกดาน
ศิลปวัฒนธรรม และความ
เปนไทย 

มีเกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 
 - - -  - 

4.2 ผลลัพธดานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

ผลรวมของผลการ
ประเมินผลลัพธ 
ดานศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยของทุก
คณะ 

- - -  - 

5. การบริหาร
จัดการ 

5.1 การจัดการเรียนรูแบบ
บูรณาการกับการทำงาน

มีเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
 

-  - - - 
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องคประกอบ
ในการ
ประกัน
คุณภาพ 

ตัวบงช้ี เกณฑพิจารณา 

หนวยงานท่ีรับการประเมิน 

สำ
นัก

งา
นอ

ธิก
าร

บด
ี 

สำ
นัก

สง
เส

ริม
วิช

าก
าร

ฯ 

สำ
นัก

วิท
ยบ

ริก
าร

ฯ 

สำ
นัก

ศิล
ปะ

ฯ 

สถ
าบั

นวิ
จัย

ฯ 

ผลลัพธตามพันธกิจ กลุม
สถาบนั และเอกลักษณของ
สถาบัน 
5.2 การบริหารของสถาบัน
เพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ
ตามพันธกิจ กลุมสถาบนัและ
เอกลักษณของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

     

5.3 ระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

ผลคะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจของผูรับบริการ 

     

5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการตัดสินใจ 

มีเกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
- -  - - 

5.5 บุคลากรประจำสาย
สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา  
เพ่ิมพูนความรูและทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

รอยละของบุคลากร
ประจำสายสนับสนนุท่ี
ไดรับการพัฒนา      

รวม 
3 
ตัว
บงช้ี 

4 
ตัว
บงช้ี 

5 
ตัว
บงช้ี 

5 
ตัว
บงช้ี 

6 
ตัว
บงช้ี 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 องคประกอบที่ 1   การผลิตบัณฑิต 

 
พันธกิจที ่สำคัญที ่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียน 

การสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรท่ีกำหนด การเรียนการสอนในยุค
ปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกลาวจึงเกี่ยวของ
กับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแตการกำหนดปจจัยนำเขาที่ไดมาตรฐานตามท่ี
กำหนด ประกอบดวย การมีอาจารยที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการรวมมือรวมพลังของทุกฝายที ่เกี ่ยวของทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 1 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.7 การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
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ตัวบงช้ีท่ี 1.7  การสงเสริมสมรรถนะและทักษะดานดิจิทัล 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

ความสามารถดานดิจิทัลเปนสิ่งที่สะทอนความสามารถของบัณฑิตที่มีความรู และทักษะในการนำ
เครื่องมือ อุปกรณ และเทคโนโลยีในปจจุบันมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนรู การแกไขปญหา การ
สื่อสาร ตลอดจนความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ เพ่ือรูเทาทันการใชงานและการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการประกอบอาชีพ การสรางนวัตกรรม และการเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัวบงชี้นี้ประเด็นการพิจารณาประกอบดวยระดับความสามารถดานดิจิทัลของนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ระดับปริญญาตรีท่ีสอบผานตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
เกณฑมาตรฐาน 
 1. มีการกำหนดนโยบาย และสรางระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 2. จัดทำแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล จากการมีสวนรวมของคณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาดานดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุง 
ในปถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีผานเกณฑ IC3 หรือเทียบเทา หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด
ไมนอยกวารอยละ 50  
 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3   ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 

 
หมายเหตุ  

ขอ 5 นักศึกษาท่ีเขาสอบตองไมนอยกวารอยละ 50 ของนักศึกษาช้ันปสุดทายท้ังสถาบัน ในปท่ีประเมิน 
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ระ
ดับ

สำ
นัก

 ส
ถา

บัน
 องคประกอบที่ 2   การวจิัย 

 
มหาวิทยาลัยแตละแหงอาจมีจุดเนนในเรื่องการวิจัยที่แตกตางกัน ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมและ

ความพรอมของแตละมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตามทุกสถาบันจำเปนตองมีพันธกิจนี้เปนสวนหนึ่งของพันธกิจ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงตองมีผลงานวิจัย/นวัตกรรม ที่สรางองคความรูใหมหรือประยุกตใช     
องคความรูใหม เพื่อสรางสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทางปญญา ซึ่งเชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือเครือขายภายในประเทศหรือตางประเทศใน
การพัฒนางานวิจัย/นวัตกรรม ตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย/
นวัตกรรมในระดับชาติและนานาชาติมีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที ่นำไปใชในการพัฒนาผู เรียน ชุมชนนำ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม ไปใชประโยชนพัฒนาตนเองได 
 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
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ตัวบงช้ีท่ี 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสรางสรรค หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที ่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง 
การดำเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดำเนินการไดตามแผนท่ี
กำหนดไวทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบัน
ใหกับบุคลากรสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเปนซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆ สงเสริมใหเกิดเครือขายความรวมมือ
ดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรม นำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมไปใชประโยชน
ในการพัฒนาผูเรียนหรือชุมชน ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกำลงัใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพ่ือชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนำไปใชประโยชน  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 
 2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 
 - หองปฏิบัติการวิจยัหรืองานสรางสรรคหรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือศูนยเครื่องมือ

หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย 
 - กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting 
Professor  

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค และสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัย หรือ
งานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย
และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือขายความรวมมือดานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรือนวัตกรรมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษา องคกรภาครัฐหรือเอกชน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคหรอืนวัตกรรมไปใชประโยชนในการพัฒนา
ผูเรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที ่นําไปใชประโยชนและ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดำเนินการ 
1 ขอ 

มีการดำเนินการ 
2 ขอ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 
 5 – 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 
7 ขอ 
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 องคประกอบที่ 3   การบริการวิชาการ 

 
มหาวิทยาลัยใหบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคลองกับบริบท ปญหาและความตองการของทองถ่ิน 

ชุมชน และสังคมตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย สรางเครือขายความรวมมือท้ัง
ภายในและภายนอกในการทำงาน รวมทั้งบูรณาการกับพันธกิจอื่นๆ ดวยความโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ
ได เพื่อใหชุมชนนำไปใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม เปนผลกระทบเชิงบวก สรางคุณคา สามารถนำไป
ประยุกตใชเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติไดอยางเขมแข็งยั่งยืน  

 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 ชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน  



42   คูมือการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ พ.ศ. 2562   

ตัวบงช้ีท่ี 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 การพัฒนาเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนเปนการบริการวิชาการเพื่อสรางความสัมพันธกับชุมชน 
ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนทองถิ่นตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานสิ่งแวดลอม ดานการศึกษา รวมถึงดานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
 
เกณฑมาตรฐาน  
 1. ทุกคณะมีสวนรวมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เปาหมายในการพัฒนาทองถ่ิน 
ที่สอดคลองกับบริบท ปญหา และความตองการของทองถิ ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเนน จุดเดนของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตรพระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
 2. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยรวมมือกับหนวยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชนและเอกลักษณ
ของทองถ่ินอยางตอเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรอยางเขมแข็ง 
 6. เกิดชุมชนตนแบบดานการพ่ึงพาตนเองอยางยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เปนผูรับผิดชอบ 
รวมในการพัฒนาอยางนอย 1 ชุมชน  
หมายเหตุ 

1. ตอเน่ือง หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 3 ปข้ึนไป 
2. ยั่งยืน หมายถึง การดําเนินงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป 
3. เขมแข็ง หมายถึง สามารถพ่ึงตนเองได 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ขอ 
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 ตัวบงช้ีท่ี 3.2  ชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธ

กับชุมชน 
ชนิดของตัวบงช้ี   ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

  สถาบันไดมีการกำหนดพื้นที่รับผิดชอบในการพัฒนา และมีการกำหนดชุมชนเปาหมายการพัฒนาไว
ในแผน การจัดทำแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนจึงตองศึกษาความตองการของชุมชนเปาหมายและมี
การพัฒนาอยางตอเนื่องใหบรรลุตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน 

โดยการแปลงคารอยละจำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 

 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณคารอยละของชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับ
ชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเปาหมายท่ีไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน  x 100 
 จำนวนชุมชนเปาหมายท้ังหมด 

 
2. แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได =  

รอยละของชุมชนเปาหมายทีไ่ดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 

ตามแผนเสริมสรางความสัมพันธกับชุมชน 
x 5 

รอยละจำนวนชุมชนเปาหมายที่ไดรับการพฒันาอยางตอเนื่องตามแผนเสริมสราง
ความสัมพันธกับชุมชนที่กำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
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องคประกอบที่ 4   ดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย 
 

การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจสำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงตองมีระบบกลไกการดำเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยมีจุดเนน
เฉพาะที่แตกตางกันตามศักยภาพและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมและ
ความเปนไทย โดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู 
การสืบสานการสรางความรู ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย
และตางประเทศ กอใหเกิดผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรม ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปน
ไทยหรือสรางโอกาส และมูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาต ิ
 
ตัวบงชี้ จำนวน 2 ตัวบงชี้ คือ 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรม และความเปนไทย  
 ตัวบงชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวฒันธรรมไทย 
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 ตัวบงช้ีท่ี 4.1  ระบบและกลไกดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 

ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 สถาบันอุดมศึกษามีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการดานการทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย ทั้งการอนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพร ถายทอดวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญา
ทองถ่ินตามจุดเนนของสถาบัน เพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือการสรางโอกาสและมูลคาเพ่ิม
ใหกับผูเรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติอยางยั่งยืน 
 
เกณฑมาตรฐาน  

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยเพื่อการพัฒนาตอยอด
และสรางคุณคา ตามจุดเนนของสถาบัน 

2. จัดทำแผนดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และกำหนดตัวบงชี ้ว ัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผน รวมท้ังจัดสรรงบประมาณเพ่ือใหสามารถดำเนินการไดตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานดานศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งนำไปสู การสืบสานการสรางความรู  ความเขาใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกตใช
ศิลปวัฒนธรรม 

4. กำก ับต ิดตามให ม ีการดำเน ินงาน และประเม ินความสำเร ็จตามต ัวบ งช ี ้ ของแผน 
ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย และรายงานตอผูบริหารสถาบัน 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทย 
6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยตอสาธารณชน 
7. ม ีผลงานการสร างแหล งเร ียนร ู หร ือช ุมชนต นแบบ หร ือองค ความร ู หร ือนว ัตกรรม 

ดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยใหสอดรับกับสังคมสมัยใหม  
8. กำหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและความเปนไทยซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

 
เกณฑการประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน  5 

มีการดำเนินการ 
1 ขอ 

มีการดำเนินการ 
2 ขอ 

มีการดำเนินการ 
3 – 4 ขอ 

มีการดำเนินการ 
5 – 6 ขอ 

มีการดำเนินการ 
7 – 8 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 4.2  ผลลัพธดานศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 
 ผลลัพธของการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาส
และมูลคาเพ่ิมใหกับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
เกณฑมาตรฐาน  
 จำนวนองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมที่ทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทย หรือสรางโอกาส
และมูลคาเพิ ่ม หรือนำไปใชประโยชนใหกับผู เรียน ครอบครัว ทองถิ ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ  
มีการจัดทำฐานขอมูลทางดานศิลปวัฒนธรรมท่ีกำหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 เทากับ 6 เรื่อง 
 
เกณฑการประเมิน 
 มีการจัดการดานศิลปวัฒนธรรมทำใหเกิดความภาคภูมิใจในความเปนไทยหรือสรางโอกาสและ
มูลคาเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถ่ิน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
หมายเหตุ 
 ตองมีเอกสารทางวิชาการท่ีแสดงถึงการไดมา การคนควาประวัติของภูมิปญญาทองถ่ินน้ันอยางเปนระบบ 

- เอกสารดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสรางสรรคดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

จำนวนองคความรู 
2 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
3 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
4 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
5 เรื่อง 

จำนวนองคความรู  
6 เรื่อง 
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 องคประกอบที่ 5   การบริหารจัดการ  

 

มหาวิทยาลัยตองใหความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทำหนาที่ในการกำกับ

ดูแลการทำงานของสถาบันใหมีประสิทธิภาพ สถาบันจะตองบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ เชน 

ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานขอมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากร

ท้ังหมด ฯลฯ เพ่ือสัมฤทธิผลตามเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance  

 
ตัวบงชี้ จำนวน 4  ตัวบงชี้ คือ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และ

เอกลักษณของสถาบัน 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
ตัวบงชี้ท่ี 5.5  บุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและทักษะในวิชาชีพท้ัง

ในประเทศหรือตางประเทศ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.1  การจัดการเรียนรูแบบบูรณาการกับการทำงาน 
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี  

มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรูที่เนนการพัฒนาผูเรียนแบบบูรณาการกับการทำงาน 
เพื่อใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศาสตรชาติและความตองการที่หลากหลายของประเทศ  
ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม  และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  
เกณฑมาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกสงเสริมใหมีการจัดทำแผนจัดการเรียนรู แบบบูรณาการกับ 
การทำงาน  

2. มีการกำกับ ติดตามใหทุกคณะดำเนินการเปนไปตามแผนท่ีกำหนด  
3. มีการกำกับ ติดตามใหทุกคณะประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงคของแผนท่ีกำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามขอ 1  
5. มีแนวปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามขอ 1  

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ขอ 
มีการดำเนินการ  

2 ขอ 
มีการดำเนินการ  

3 ขอ 
มีการดำเนินการ  

4 ขอ 
มีการดำเนินการ  

5 ขอ 
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 ตัวบงช้ีท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

และเอกลักษณของสถาบัน 
ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน เกณฑขอ 1 , 2, 3  ใชปงบประมาณ 
   เกณฑขอ 5, 4, 6, 7 ใชปการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม  
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดำเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัยจำเปนตองมีการจัดทำ
แผนเพื ่อกำหนดทิศทางการพัฒนาและการดำเนินงานของคณะใหสอดคลองกับเปาหมาย ตลอดจนมี 
การบริหารทั ้งด านบุคลากร การเง ิน ความเสี ่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อสนับสนุน 
การดำเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กำหนดไว เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล คำนึงถึง 
ความหลากหลายและความเปนอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใส 
และตรวจสอบได 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผน 
กลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมายของ
แผนกลยุทธ 
 2.  มีดำเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงิน เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารงาน 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการดำเนินงานของหนวยงาน 

3.  มีดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก 
ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของสำนัก สถาบันและ
ใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อยางนอย 1 เรื่อง 

4.  มีการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนท้ัง 10 ประการท่ีอธิบายการดำเนินงานอยาง
ชัดเจน 

5.  มีดำเนินการจัดการความรูตามระบบ 
6.  มีดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7.  มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกำหนดประกอบดวย 

การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
  
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 – 4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 – 6 ขอ 
มีการดำเนินการ 

7 ขอ 
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หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
เกณฑมาตรฐานขอท่ี 1 

1.  พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของหนวยงานและ
สอดคลองกับวิสัยทัศนสถาบัน  รวมถึงสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของสถาบัน และพัฒนาไปสู
แผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปตามกรอบเวลาเพ่ือใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และเปาหมาย   
ของแผนกลยุทธ ท้ังนี้การพัฒนาแผนกลยุทธตองเกิดจากการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน 

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธไปสูบุคลากรทุกระดับภายในหนวยงาน 
3. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจำปและคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้ เพ่ือวัด

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจำป 
4. มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปครบตามพันธกิจของหนวยงาน 
5. มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจำป อยางนอยปละ 2 ครั้ง และ

รายงานผลตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 ครั้ง และรายงานผล

ตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
7. มีการนำผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผนกลยุทธและ

แผนปฏิบัติการประจำป 
 

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 2 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยาง

มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีงบประมาณประจำปท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนาหนวยงานและ

บุคลากร 
4. มีการจัดทำรายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอผูบริหาร 
5. มีการนำขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงิน  
เพ่ือวิเคราะหความคุมคาของการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทำหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกำหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนำขอมูลจากรายงานทาง

การเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 3 
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารหนวยงานและตัวแทน

ท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของหนวยงานรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทำงาน 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีเกิดจากปจจัยภายนอกหรือปจจัยท่ีไมสามารถ

ควบคุมไดท่ีสงผลตอการดำเนินงานตามพันธกิจของหนวยงาน 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะห ใน

ขอ 2 
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4. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดำเนินการตามแผน 
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานตอผูบริหารเพ่ือพิจารณา 
6. มีการนำผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากผูบริหารไปใชในการปรับแผนความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
 

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 4 
ผูบริหาร  บริหารงานดวยหลกัธรรมาภิบาล  ดังนี้ 
1 หลักประสิทธิผล ( Effectiveness คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของ

แผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือ
หนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนำของประเทศเพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอ
ประชาชนโดยการปฏบิัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และเปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา ปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ 

2 หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกำกับดูแลท่ีดีท่ีมี การ
ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมใหองคการสามารถ
ใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติราชการตามภารกิจเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 

3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness คือ การใหบริการท่ีสามารถดำเนินการไดภายใ นระยะเวลา
ท่ีกำหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือความตองการของ
ประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 

4 หลักภาระรับผิดชอบ ( Accountability คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีและ
ผลงานตอเปาหมายท่ีกำหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับท่ีสนองตอความคาดหวังของสาธารณะ 
รวมท้ังการแสดงถึงความสำนึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 

5 หลักความ โปรงใส (Transparency คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมา ชี้แจงไดเม่ือมีขอ
สงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรี โดยประชาชนสามารถรูทุก
ข้ันตอนในการดำเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 

6 หลักการมีสวนรวม ( Participation คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนไดสวน
เสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทำความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหาหรือ 
ประเด็นท่ีสำคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ และรวม
กระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 

7 หลักการกระจายอำนาจ ( Decentralization คือ การถายโอนอำนาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน ๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน และภาค
ประชาชนดำเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการดำเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการตอผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมผลิตภาพเพ่ือผลการดำเนินงานท่ีดีของสวนราชการ 

8 หลักนิติธรรม ( Rule of Law คือ การใชอำนาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับในการบริหาร
ราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 

9 หลักความเสมอภาค ( Equity คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริกา รอยางเทาเทียมกันโดยไมมี 
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การแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรม และ
อ่ืนๆ 

10 หลักมุงเนนฉันทามติ ( Consensus Oriented คือ ก ารหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมีสวนได
สวนเสียท่ีเก่ียวของ ซ่ึงเปนขอตกลงท่ีเกิดจากการใชกระบวนการเพ่ือหาขอคิดเห็นจากกลุมบุคคลท่ีไดรับ
ประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซ่ึงตองไมมีขอคัดคานท่ียุติไมไดใน
ประเด็นท่ีสำคัญ โดยฉันทามติไมจำเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพองโดยเอกฉันท 

 
เกณฑมาตรฐานขอท่ี 5 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
องคกรซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในองคกรสามารถ
เขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู  รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหองคกรมี
ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี  2 ประเภท คือ 

1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรคหรือ
สัญชาติญาณของแตละบุคคลในการทำความเขาใจในสิ่งตาง ๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอดออกมาเปน
คำพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทำงาน งานฝมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห บางครั้ง จึง
เรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม 

2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดไดโดยผานวิธี
ตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตาง ๆ และบางครั้งเรียกวาเปนความรูแบบรูปธรรม 

นพ.วิจารณ พานิช ไดใหความหมายของคำวา “การจัดการความรู” คือ เครื่องมือเพ่ือการบรรลุ
เปาหมายอยางนอย 4 ประการไปพรอมๆ กัน ไดแก บรรลุเปาหมายของงาน บรรลุเปาหมายการพัฒนาคน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาองคกรไปเปนองคกรเรียนรู  และบรรลุความเปนชุมชน เปนหมูคณะ ความเอ้ืออาทร
ระหวางกันในท่ีทำงาน 

การจัดการความรูเปนการดำเนินการอยางนอย 6 ประการตอความรู  ไดแก 
(1 การกำหนดความรูหลักท่ีจำเปนหรือสำคัญตองานหรือกิจกรรมของกลุมหรือองคกร  
(2 การเสาะหาความรูท่ีตองการ  
(3 การปรับปรุง ดั ดแปลง หรือสรางความรูบางสวนใหเหมาะตอการใชงานของตน 
(4 การประยุกตใชความรูในกิจการงานของตน  
(5 การนำประสบการณ #จากการทำงาน และการประยุกตใชความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรูและสกัด 
“ขุมความรู” ออกมาบันทึกไว 
(6 การจดบันทึก “ขุมความรู” และ “แกนความรู” ส ำหรับไวใชงาน และปรับปรุงเปนชุดความรูท่ี

ครบถวน ลุมลึกและเชื่อมโยงมากข้ึน เหมาะตอการใชงานมากยิ่งข้ึน  
โดยท่ีการดำเนินการ 6 ประการนี้บูรณาการเปนเนื้อเดียวกัน ความรูท่ีเก่ียวของเปนท้ังความรูท่ีชัดแจง

อยูในรูปของตัวหนังสือหรือรหัสอยางอ่ืนท่ีเขาใจไดท่ัวไป (Explicit Knowledge และความรูฝงลึกอยูในสมอง 
(Tacit Knowledge ท่ีอยูในคน  ท้ังท่ีอยูในใจ (ความเชื่อ คานิยม อยูในสมอง (เหตุผล และอยูในมือ และ
สวนอ่ืนๆ ของรางกาย (ทักษะในการปฏิบัติ การจัดการความรูเปนกิจกรรมท่ีคนจำนวนหนึ่งทำรวมกันไม ใช
กิจกรรมท่ีทำโดยคนคนเดียว 
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 แนวปฏิบัติท่ีดี หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการปฏิบัติท่ีทำใหสถาบันประสบความสำเร็จ หรือสู

ความเปนเลิศตามเปาหมาย เปนท่ียอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏ
ชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบตัิ หรือข้ันตอนการปฏิบัติ ตลอดจนความรูและประสบการณ บันทึกเปนเอกสาร 
เผยแพรใหหนวยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใชประโยชนได 
เกณฑมาตรฐานขอท่ี 6 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนท่ีกำหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางขวัญและกำลังใจใหบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรสายสนับสนุนนำความรูและทักษะท่ีไดจากการพัฒนามาใชในการ

ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ 
5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมใหบุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 
6. มีการติดตามและประเมินความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนำผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน 
 

เกณฑมาตรฐานขอท่ี 7 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน และดำเนินการตามระบบท่ีกำหนด 
2. มีการกำหนดนโยบายและใหความสำคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดย

คณะกรรมการระดับผูบริหารของหนวยงาน 
3. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 
4. มีการดำเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 1 การควบคุม 

ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2 การจัดทำรายงานประจำปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัดตามกำหนดเวลา และ 3 การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหนวยงาน 

5. มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน และสงผลใหมีการพัฒนา
ผลการดำเนินงานตามตัวบงชี้ 

6. มีการนำขอมูลสารสนเทศมาใชในการสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน 
7. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายในสถาบันหรือ

ภายนอกสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.3  ระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดตัวบงช้ี  ผลผลิต 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

พิจารณาการตอบสนองและการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน ซ่ึงถือเปนบทบาทของ
หนวยงาน การตอบสนองดังกลาวมีคุณภาพมากนอยเพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ เจาหนาท่ีของรัฐหรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซ่ึงการสำรวจ
ความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา ประเด็นสำคัญ คือ  

 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
 2 ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 3 ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 5  ความพึงพอใจดานสารสนเทศหนวยงาน 
ท้ังนี้ อาจรวมถึงความพึงพอใจตอบทบาทของหนวยงาน/มหาวิทยาลัย 3 ดาน คือ การเปนผูเตือนสติ

สังคม การชี้นำสังคม การตอบสนองความตองการของสังคม  
ความพึงพอใจของผูรับบริการ หมายถึง การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการโดยใชแบบ

ประเมินความพึงพอใจแบบประมาณคา ซ่ึงโดยท่ัวไปจะพิจารณาจากประเด็นท่ีสำคัญ คือ  ความพึงพอใจดาน
กระบวนการและข้ันตอนการใหบริการดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ ดานสิ่งอำนวยความสะดวก ดานคุณภาพการ
ใหบริการ ดานสารสนเทศหนวยงาน 

ผูรับบริการ หมายถึง นักศึกษา อาจารย เจาหนาท่ี บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลภายนอก
ท่ีมารับบริการโดยตรง เชน ผูปกครอง สถานประกอบการ เปนตน  

ระยะเวลาในการประเมินความพึงพอใจ ตามปการศึกษา ซ่ึงมีการดำเนินการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชบริการอยางนอย 1 ครั้ง ตามชวงเวลาท่ีเหมาะสมข้ึนอยูกับหนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  
 ใชคาคะแนนผลการประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการของหนวยงาน (คะแนนเต็ม 5  
 
 
หมายเหตุ การประเมินตองครอบคลุมอยางนอย 5 ประเด็นดังนี้ 

 1 ความพึงพอใจดานกระบวนการและข้ันตอนการใหบริการ 
 2 ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
 3 ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 4 ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 
 5 ความพึงพอใจดานสารสนเทศหนวยงาน
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 ตัวบงช้ีท่ี 5.4  ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดตัวบงช้ี  กระบวนการ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

สำนักควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับสถาบัน เพ่ือใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงาน  ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ
ภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพ่ือการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจ  ของผูบริหารทุกระดับ เพ่ือ
การปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพ่ือการติดตามตรวจสอบ  และประเมินการดำเนินงาน 
ตลอดจนเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังนี้ ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมิน
จากความพึงพอใจของผูใช 
 
เกณฑมาตรฐาน 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan  
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอย ตอง

ครอบคลุมการสนับสนุนจดัการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนำไปใชใน
การดำเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 
4. มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกำหนด 

 
เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ 

1 ขอ 
มีการดำเนินการ 

2 ขอ 
มีการดำเนินการ 

3 ขอ 
มีการดำเนินการ 

4 ขอ 
มีการดำเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงช้ีท่ี 5.5  บุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 

ชนิดตัวบงช้ี  ผลลัพธ 
รอบปการประเมิน ปการศึกษา 
 
คำอธิบายตัวบงช้ี 

บุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู ทักษะในวิชาชีพ ประสบการณ เชน 
การประชุมวิชาการ อบรม ศึกษาดูงาน ท้ังในประเทศหรือตางประเทศ  

บุคลากรประจำสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ 
ลกูจางประจำ และลูกจางชั่วคราว (ท่ีปฏิบัติงานใหสำนักงาน ยกเวน แมบาน คนงาน  
 
เกณฑการประเมิน  
 รอยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังใน
ประเทศหรือตางประเทศ อยางนอย 15 ชั่วโมง/ป/คน (คะแนนเต็ม 5  
 
สูตรการคำนวณ 

1.  คำนวณคารอยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและทักษะใน
วิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ 
 
 
 
 
 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบเปนคะแนน โดยกำหนดใหรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน 
 

2.  แปลงคารอยละท่ีคำนวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
  
คะแนนท่ีได   =  
 
 

 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรูและทักษะ

ในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ X 100 
บุคลากรประจำสายสนับสนุนท้ังหมด 

 
คารอยละของบุคลากรประจำสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา เพ่ิมพูน

ความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในประเทศหรือตางประเทศ X 5 
100 



บทที่ 5 
แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
องคประกอบ/ตัวบงช้ี หนวยงานท่ีเกี่ยวของดานการประกันฯ  
การประเมินระดับสำนัก สถาบันจะสะทอนผลการดำเนินงานของผูบริหารตามพันธกิจของหนวยงานรวมท้ัง
ระบบการบริหารจัดการของหนวยงานดวย  โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละตัวบงชี้ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห
แยกเปนปจจัยนำเขา กระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารหนวยงานไดนำไปใชเปนขอมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนา  ดังตารางตอไปนี้ 
 
ตารางการวิเคราะหองคประกอบคุณภาพ 5 ดาน และตัวบงชี้ที่ใชประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตาม
องคประกอบ  ระดับสำนัก สถาบัน 

องคประกอบที่ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 

จำนวน
ตัวบงชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.00 – 1.50   การดำเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50   การดำเนินงานตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50   การดำเนินงานระดับพอใช 
3.51 – 4.50   การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00   การดำเนินงานระดับดีมาก 

1 1 - 1.7 -   
2 1 - 2.1 -   
3 2 - 3.1 3.2   
4 2 - 4.1 4.2   
5 5 - 5.1,5.2,5.4 5.3,5.5   

รวม 11 - 7 4   
ผลการประเมิน      

  
ตัวอยางรายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดท่ีควรพัฒนา  องคประกอบท่ี 1 – องคประกอบท่ี 5 
จุดเดน 
1. 
2. 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. 
2. 

 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผูจัดทำ 
 
คณะท่ีปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
 ผูชวยอธิการบดีฝายภูมิทัศน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
 ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  
ฝายวิเคราะห จัดพิมพ  และตรวจสอบขอมูล 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
 นางสาวสุจิตรา  จุยวอน    
  
 
ฝายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
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คณะผูจัดทำ 
 
คณะท่ีปรึกษา 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ    
 รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา      
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ     
 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  
 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    
 ผูชวยอธิการบดีฝายภูมิทัศน 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา   
 ผูชวยอธิการบดีฝายทรัพยสินและจัดหารายได            
 ผูอำนวยการสำนักงานอธิการบดี  
 ผูอำนวยการสำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
 ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
 ผูอำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  
 ผูอำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
  
ฝายวิเคราะห จัดพิมพ  และตรวจสอบขอมูล 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพการศึกษา  
 นางสาวสุจิตรา  จุยวอน    
  
 
ฝายออกแบบปก 
  นางสาวอารีรัตน  ใจหนัก  
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