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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตระหนักถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในการด าเนินภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ร้อยเอ็ด คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งนี้เพ่ือให้
การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน อาศัยอ านาจ        
ตามราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  ให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 ฝ่ายประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จึงได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หน่วยงานเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ให้
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ใช้เป็นคู่มือในการด าเนินงานและประกอบการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง(Self Assessment Report) เพ่ือรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและเป็นประโยชน์
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกในรอบต่อไป มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดหวังเป็นอย่างยิ่งว่า      
คู่มือฉบับนี้  จะท า ให้หน่วยงาน เทียบเท่าคณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ ใช้ประโยชน์                     
ในการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือน าพามหาวิทยาลัยไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
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ส่วนที่ 2 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 27 
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทียบเท่าคณะ 41 
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ส่วนที่ 1   
การประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
 
1. ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 ส ำนักงำนสภำสถำบนัรำชภัฏ กระทรวงศึกษำธิกำร ได้จัดท ำโครงกำรจัดตั้งสถำบันรำชภัฏเพิ่มเติมจ ำนวน  5 แห่ง 
ประกอบด้วย สถำบันรำชภัฏนครพนม สถำบันรำชภัฏศรีสะเกษ สถำบันรำชภัฏกำฬสินธุ์ สถำบันรำชภัฏชัยภูมิและสถำบัน
รำชภัฏร้อยเอ็ด กำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำวอยู่ในระหว่ำงปีงบประมำณ พ.ศ. 2540 – 2542 ตำมมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 
29 เมษำยน พ.ศ. 2540 โดยในวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2544 สถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตรำเป็น  พระรำชกฤษฏีกำจัดตั้ง   
ลงในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 118 ตอนที่ 59 ก ลงวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2544 และยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 10 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมำภิไธย และตรำพระรำชบัญญัติ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2547 ซึ่งมำตรำ 8 ได้ก ำหนด
ภำระหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยไว้ดังต่อไปนี้ 

1. แสวงหำควำมจริงเพื่อสู่ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร บนพื้นฐำนของภูมิปัญญำท้องถิ่นภูมิปัญญำไทยและ 
ภูมิปัญญำสำกล 

2. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้คู่คุณธรรม ส ำนึกในควำมเป็นไทย มีควำมรักและผูกพันต่อท้องถิ่น อีกทัง้ส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่วยให้คนในท้องถ่ินรู้เท่ำทนักำรเปลี่ยนแปลง กำรผลิตบณัฑติดังกล่ำว จะต้องให้มี
จ ำนวนและคุณภำพสอดคล้องกบัแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3. เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส ำนึก และควำมภูมิใจในวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชำติ 
4. เรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำและนักกำรเมืองท้องถิ่นให้มีจิตส ำนึก 

ประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และควำมสำมำรถในกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม 

5. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีคุณภำพและ 
มำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง 

6. ประสำนควำมร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรอ่ืนทั้งในและต่ำงประเทศ เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

7. ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมำะสมกับกำร 
ด ำรงชีวิต และกำรประกอบอำชีพของคนในท้องถิ่น รวมถึงกำรแสวงหำแนวทำงเพื่อส่งเสริมให้เกิดกำรจัดกำรกำร
บ ำรุงรักษำ และกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 

8. ศึกษำวิจัย ส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนือ่งมำจำกแนวพระรำชด ำริในกำรปฏิบัติภำรกิจของมหำวิทยำลัย  
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
 
2. ล าดับขั้นตอนในการด าเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 กำรด ำเนินกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 กันยำยน 2537  ถึง วันที่ 10 มิถุนำยน 
2547 โดยเร่ิมแรกจัดตั้งเป็นโครงกำรจัดตั้งสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ดจนถึงปัจจบุัน ยกฐำนะเป็นมหำวิทยำลยัรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด ซึ่งมีล ำดับขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรจัดตั้ง ดังนี้ 
 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2537 
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 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด (นำยฮึกหำญ โตมรศักดิ์) แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดหำพื้นที่เพื่อจัดตั้งสภำบัน
รำชภัฏร้อยเอ็ด อธิกำรบดีวิทยำลัยครูบุรีรัมย์ (ผศ.ดร.ปรำโมทย์ เบญจกำญจน์) แต่งตั้งกรรมกำรร่วมในกำรจัดหำที่ดิน
จัดตั้ง สถำบันรำชภัฏ ตำมค ำสั่ง วิทยำลัยครูบุรีรัมย์ ที่ 949/2537 ลงวันที่ 5 กันยำยน 2537 แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดหำที่ดินส ำหรับก่อสร้ำงสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด (ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด แต่งตั้งตำมค ำสั่งจังหวัดร้อยเอ็ด        
ที่ 1915/2537 ลงวันที่ 6 กันยำยน 2537)  
 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540  
 คณะกรรมกำรจัดตั้งสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด (ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ) แต่งตั้งคณะกรรมกำร
อ ำนวยกำร และกรรมกำรด ำเนินงำนจัดตั้งสถำบันรำชภัฏเพิ่ม ตำมค ำสั่งส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ที่ 58/2540    
ลงวันที่ 21 มกรำคม 2540  
 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2540  
 คณะรัฐมนตรี (สมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนำยกกรัฐมนตรี) ลงมติเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งสถำบัน  
รำชภัฏเพิ่มตำมที่ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏเสนอผ่ำนกระทรวงศึกษำธิกำร จ ำนวน 5 แห่ง ให้แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ 2542 
 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2542 
 คณะกรรมกำรจัดตั้งสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด (ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ) แต่งตั้งคณะกรรมกำรโครงกำร
จัดตั้ งสถำบันรำชภัฏใหม่  เพื่อจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ เขตกำรศึกษำของสถำบันรำชภัฏในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏ ที่ 160/2542 ลงวันที่ 30 มีนำคม 2542 
 วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2544 
คณะรัฐมนตรีในรัฐบำลชุด พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร มีมติอนุมัติร่ำงพระรำชกฤษฎีกำจัดตั้งสถำบันรำชภัฏตำมที่
ส ำนักงำนสภำสถำบันรำชภัฏเสนอผ่ำนกระทรวงศึกษำธิกำรแล้ว 
 วันที่ 20 กรกฏาคม พ.ศ. 2544  
 สถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด ได้ตรำเป็นพระรำชกฤษฏีกำจัดตั้งลงในรำชกิจจำนุเบกษำเล่ม 118 ตอนที่ 59 ก  
ลงวันที่ 20 กรกฏำคม 2544 
 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2545 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดีสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด  
 วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2545  
 คณะกรรมกำรสภำสถำบันรำชภัฏ มีมติอนุมัติกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรสภำประจ ำสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด  
โดยมีศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำประจ ำสถำบันรำชภัฏร้อยเอ็ด  
 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2545 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ด ำรงต ำแหน่ง
นำยกสภำสถำบันประจ ำรำชภัฏร้อยเอ็ด  
 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ ทรงลงพระปรมำภิไธย และตรำพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏใน  
รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 121 ตอนพิเศษ 23 ก ลงวันที่ 14 มิถุนำยน 2547 
 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 
 นำยอดิศัย โพธำรำมิก รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ลงนำมใน รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 122 ตอน
ที่  20 ก ลงวันที่  8 มีนำคม 2548 เรื่อง กฎกระทรวงจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย ส ำนักงำนอธิกำรบดี และคณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
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 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 
 นำยจำตุรงค์ ฉำยแสง รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ลงนำมใน รำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123   ตอนที่ 74 ง 
ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2549 เรื่อง ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กำรแบ่งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด พ.ศ. 
2549  ประกอบไปด้วย ส ำนักงำนอธิกำรบดี  แบ่งส่วนรำชกำรเป็น กองกลำง และกองนโยบำยและแผน คณะศิลปศำสตร์และ
วิทยำศำสตร์  แบ่งส่วนรำชกำรเป็นส ำนักงำนคณบดี ประกอบด้วย ภำควิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ และภำควิชำ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
3. อธิการบดีและนายกสภาของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด มีอธิกำรบดีท ำหน้ำที่ในกำรบริหำรงำนของมหำวิทยำลัย และนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยท ำหน้ำที่ก ำกับ ติดตำม ดูแล กิจกำรงำนของมหำวิทยำลัย ซึ่งมีกำรด ำรงต ำแหน่งตำมล ำดับ ดังนี้ 
   วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2547  โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
   วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์ ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
   วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์ ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์  ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
   วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2551 โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
   วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน โปรดเกล้ำฯแต่งตั้ง ศำสตรำจำรย์นำยแพทย์สมพร โพธินำม      
ด ำรงต ำแหน่งนำยกสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
   วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555 ดร.สถำพร มงคลศรีสวัสดิ์ รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ร้อยเอ็ด    
   วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงปัจจุบัน โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดสุิต อุบลเลิศ  ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด  
   วันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โปรดเกล้ำฯ แต่งตั้ง ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ ด ำรงต ำแหน่ง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
 
4. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ค่านิยมองค์กร พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 4.1 ปรัชญา 
  แหล่งควำมรู้ตลอดชีวิต   
   Source of Knowledge for a Lifetime  

  ยำวชีว  ภูมปิญฺญำ ฐำน  
 4.2 ปณิธาน 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้นกำรกระจำยโอกำสทำงกำรศึกษำเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและยกระดับ
คุณภำพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ตำมศำสตร์พระรำชำด้วยนวัตกรรม เน้นกำรอนุรักษ์ธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
 4.3 วิสัยทัศน์ 
  เป็นมหำวิทยำลัยชั้นน ำในภำคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อพัฒนำท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
       4.3.1 นิยามวิสัยทัศน์ 
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     มหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำท้องถิ่น หมำยถึง มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดจะเป็นที่พึ่งของชุมชนเป็นแหล่ง
องค์ควำมรู้ให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคมรวมทั้งท ำนุบ ำรุง 
     นวัตกรรม หมำยถึง นวัตกรรมด้ำนกำรบริหำรอย่ำงมีส่วนร่วม พัฒนำมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 ขับเคลื่อนนวัตกรรมสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรศึกษำ จัดท ำแผนวิชำกำรในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม คุณภำพบัณฑิต คุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนเป็นที่ยอมรับ 
หลักสูตรและนวัตกรรมกำรเรียนกำรสอนได้มำตรฐำน  
    4.3.2 เป้าประสงค์หลัก (Primary Goal) 

   1. ชุมชนและท้องถิ่นได้รับกำรบริกำรวิชำกำร ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และองค์ควำมรู้จำกฐำน
งำนวิจัยส่งผลให้คุณภำพชีวิตดีขึ้น 

   2. มีนวัตกรรมหรือนวัตกรรมสำรสนเทศที่ จัดกำรเรียนกำรสอน เผยแพร่ควำมรู้ และกำรบริกำรวิชำกำร 
ในอันดับต้นของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำมเกณฑ์ของสถำบันระดับสำกล 
    4.3.3 ตัวชี้วัดเป้าประสงคห์ลัก 

   1. กลุ่มเป้ำหมำยในชุมชนและท้องถิ่น ได้รับกำรบริกำรวิชำกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงกำร
ส่งเสริมรำยได้จำกงำนวิจัยเป็นฐำน ท ำให้กลุ่มเป้ำหมำยสำมำรถสร้ำงรำยได้สูงขึ้นร้อยละ 20 ตำมตัวชี้วัด ตำมเกณฑ์ตัวชี้วัด 
กชช. 2 ค. เช่น กำรมีงำนท ำ กำรเรียนรู้โดยชุมชน กำรได้รับกำรศึกษำ 

   2. โครงกำรด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมมีผลกำรประเมินคุณภำพ ไม่ต่ ำกว่ำระดับดีมำกร้อยละ 90 
     3. มีระบบสำรสนเทศที่ติดอันดับกำรแพร่องค์ควำมรู้ โดยติดอันดับจำกสถำบันจัดอันดับในระดับสำกล 
1 ใน 3 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และ 1 ใน 10 ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏทั่วประเทศ 
 
 4.4 อัตลักษณ์บัณฑติ 
  กล้ำคิด จิตอำสำ 
     4.4.1 นิยามอัตลักษณ์บัณฑิต 
     กล้ำคิด 

 กำรคิดเชิงนวัตกรรม มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ควำมสำมำรถในกำรสื่อสำร และแสดงออกอย่ำง
เหมำะสม     

    มีภำวะผูน้ ำ 
    จิตอำสำ 
       มีควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยกำรพัฒนำท้องถิ่น สงัคม และสภำพแวดล้อม 
     4.4.2 ตัวชี้วัดอัตลักษณ์บัณฑติ 

   กล้ำคิด 
    - มีโครงกำรที่รับผิดชอบแสดงให้เห็นควำมคิดสร้ำงสรรค์ หรือนวัตกรรมในด้ำนควำมคิด 

    - มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร 
    - มีควำมเป็นผูน้ ำสำมำรถแสดงออกต่อที่สำธำรณะในทำงสรำ้งสรรค์ 
   จิตอำสำ 
    - กิจกรรมพัฒนำท้องถิ่นและสภำพแวดล้อม 
     - มีโครงกำรในกำรพัฒนำท้องถิน่/สังคม/สภำพแวดล้อม 

 4.5 เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย 
 เป็นมหำวิทยำลัยที่มีควำมโดดเด่นในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ สภำพแวดล้อม นวัตกรรม และ
พัฒนำท้องถิ่น 
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 4.6 ค่านิยมองค์กร 

“RERU” 
 R : Responsibility มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
 E : Experience  ประสบกำรณ์ที่ดีจะน ำไปสู่ควำมส ำเร็จ ท ำให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 R : Respect   อ่อนน้อมถ่อมตน เคำรพนับถือผู้มีพระคุณและมีควำมภักดีต่อองค์กร 
 U : Unity    มีควำมรักควำมสำมัคคีและผูกพันกับสถำบัน 

 
 
 4.7 พันธกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
  1. ผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ มีคุณธรรม และจริยธรรม จิตอำสำ  อนุ รักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อมส ำนึกในควำมเป็นไทยและมีควำมรักและผูกพันท้องถิ่น ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้รู้เท่ำทัน
กำรเปลี่ยนแปลงจะต้องให้มีจ ำนวนและคุณภำพสอดคล้องกับแผนกำรผลิตบัณฑิตของประเทศ 
  2. ใช้กำรวิจัยเป็นฐำนในกำรแสวงหำควำมจริงเพื่อควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำรบนพื้นฐำนของภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นภูมิปัญญำไทยและภูมิปัญญำสำกลเน้นสภำพแวดล้อมและธรรมชำติ     
  3. ท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ           
ทำงวัฒนธรรมของชำติ 
  4. บริกำรวิชำกำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำและนักกำรเมืองท้องถิ่น      
ให้มีจิตส ำนึก ประชำธิปไตย คุณธรรม จริยธรรมและควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำลพัฒนำ
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  5. พัฒนำศักยภำพของมหำวิทยำลัยให้สำมำรถเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและ
สภำพแวดล้อม สำมำรถแข่งขันได้ในกลุ่มประชำคมอำเซียนและสำกลตลอดจนสร้ำงเครือข่ำยและประสำน         
ควำมร่วมมือช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัยชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและ
ต่ำงประเทศเพื่อพัฒนำท้องถิ่น  
  6. น้อมน ำส่งเสริมและสืบสำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของ 
เศรษฐกิจพอเพียงในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิต   
      7. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู  ผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มี           
จิตวิญญำณของควำมเป็นครู มีคุณภำพและมำตรฐำนที่เหมำะสมกับกำรเป็นวิชำชีพชั้นสูง 
  8. ศึกษำและแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพื้นบ้ำนและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้เหมำะกับ          
กำรด ำรงชีวิตและกำรประกอบอำชีพของปวงชน รวมทั้งกำรแสวงหำแนวทำงในกำรบ ำรุงรักษำ กำรใช้ประโยชน์จำก
ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมอย่ำงสมดุลและยั่งยืน 
 4.8 ประเด็นยุทธศาสตร ์
  กำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเชงิรุก ด้ำนสภำพแวดล้อมปัจจัยภำยนอก และด้ำนสภำพแวดล้อมปัจจัย
ภำยในจำกทีไ่ด้สงัเครำะห์ประเด็นกลยุทธ์ออกมำเป็นยทุธศำสตร์ 5 ประเด็น ได้แก่  
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1  พัฒนำท้องถิ่น 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2  ผลิตและพัฒนำครู 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4  พัฒนำระบบบริหำรจัดกำร 
    ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 5  อนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งกำร บูรณำกำร กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย  

และกำรผลิตบัณฑิตที่เชื่อมโยงภูมิปญัญำระดับท้องถิ่น ระดับชำติ และระดับสำกล น ำองค์ควำมรู้ที่มีควำมหลำกหลำย
ทำงวิชำกำรไปพัฒนำชุมชน เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของผู้น ำชุมชนและท้องถิ่น  โดยมีกำรประสำนควำมร่วมมือและ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่ำงมหำวิทยำลัย ชุมชน  พัฒนำควำมรู้ด้ำนกำรประกอบอำชีพเพื่อสร้ำงรำยได้ให้กับชุมชน
ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนสินค้ำและบริกำร พัฒนำชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 
รูปประกอบ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาท้องถิ่น และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 

 
เป้าประสงค ์

1. ผลิตบัณฑิตด้ำนสังคมศำสตร ์วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี วทิยำศำสตร์สุขภำพให้มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ตำมมำตรฐำน เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถ่ิน 

2. วิจัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
3. บริกำรวิชำกำรด้ำนกำรสง่เสริมคุณภำพชีวิตของประชำชนในท้องถิ่น 
4. ท ำนุบ ำรุงศำสนำ ศลิปวฒันธรรมท้องถิ่นและของชำติ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งบูรณำกำรกำรผลิตบัณฑิตครุศำสตร์แบบสหวิทยำกำร และมีกำร 
เชื่อมโยงกำรพัฒนำครูประจ ำกำร โดยใช้โรงเรียนเป็นฐำน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของวิชำชีพครู ใช้สื่อ นวัตกรรม 
เทคโนโลยี ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในศตวรรษที่ 21 

 

 
 

รูปประกอบ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตและพัฒนาครู และความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค ์
1. บัณฑิตครูมีคุณภำพตำมมำตรฐำนวิชำชพีของคุรุสภำ 
2. ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพมำตรฐำนวิชำชีพ 
3. มหำวิทยำลัยเปน็ต้นแบบในกำรผลิตพัฒนำครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

 
 
 
 
 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  พัฒนำหลักสูตรให้ได้รับมำตรฐำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและมำตรฐำนสำกล ส่งเสริมกำร 
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เรียนรู้ของนักศึกษำให้มีทักษะชีวิต ทักษะวิชำชีพ และทักษะวิชำกำรพัฒนำระดับควำมสำมำรถทำงภำษำของ
นักศึกษำ ศิษย์เก่ำและบริกำรวิชำกำรแก่บุคลำกรภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยพัฒนำอำจำรย์ด้ำนกำรศึกษำให้มี
คุณวุฒิที่สูงขึ้นและให้ได้รับต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 

 

 
 

รูปประกอบ 3 ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและความสอดคล้องของเป้าประสงค์ 
 
เป้าประสงค ์

1. บัณฑิตมีคุณลักษณะตำมมำตรฐำนชำติและสำกล 
2. อำจำรย์และบุคลำกรได้รับกำรพัฒนำเพื่อควำมก้ำวหนำ้ในวชิำชพี 
3. หลักสูตรได้รับมำตรฐำนคุณวุฒิวิชำชีพตำมเกณฑ์มำตรฐำนระดับชำติและมำตรฐำนสำกล 
4. แหล่งเรียนรู้มีควำมเหมำะสมและเพียงพอต่อกำรจัดกำรศึกษำทุกหลักสูตร 
5. สนับสนุนกำรวิจยัและงำนสรำ้งสรรค์ เพื่อสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ทีเหมำะสมต่อกำรพัฒนำท้องถิ่น สังคม

และน ำมำซึ่งชื่อเสียงและสร้ำงมลูค่ำเพิ่มให้กับสถำบนั 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบรหิารจัดการ 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น และให้ควำมส ำคัญในกำรใช้หลักกำรบริหำรจัดกำรองค์กรที่ดีใช้
หลักธรรมำภิบำลควบคู่กับ LERT 4.0 Model ปรับปรุง และพัฒนำระบบสวัสดิกำรเพื่อสนับสนุนกิจกำรของ
มหำวิทยำลัย เน้นกำรสร้ำงเครือข่ำยเพื่อกำรพัฒนำงำนด้ำนต่ำง ๆ เป็นสถำบันกำรศึกษำเพื่อพัฒนำท้องถิ่น พัฒนำ
ศูนย์ข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพและทันสมัย ส่งเสริม สนับสนุนนักศึกษำและบุคลำกรให้เข้ำถึงระบบ
ข้อมูลและสำรสนเทศอย่ำงครอบคลุมทุกพื้นที่และอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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รูปประกอบ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจดัการและความสอดคล้องเป้าประสงค์ 
 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีศูนย์ข้อมูลและระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพและทนัสมัย 
2. เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือกับท้องถิ่น องค์กรภำยนอกทั้งภำครัฐและเอกชน 
3. เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมีคุณภำพและประสิทธิภำพควำมสจุริต ยุติธรรมควำมรัก 
   ควำมสำมัคค ี
4. เพื่อให้กำรบริหำรงำนบุคคลมีคุณภำพและศักยภำพ 
5. เพื่อให้มหำวิทยำลัยมีระบบจดักำรวิสำหกิจ และทรัพยส์ินของมหำวิทยำลัยที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 

  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดมุ่งเน้น กำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมอย่ำงฉลำด โดยใช้ให้
น้อย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยค ำนึงถึงระยะเวลำในกำรใช้ให้ยำวนำน และก่อให้เกิดผลเสียหำยต่อ
สภำพแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้งต้องมีกำรกระจำยกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงทั่วถึง โดยท ำกำรพัฒนำภูมิทัศน์
และสภำพแวดล้อมให้ร่มรื่น น่ำอยู่ น่ำเรียน มีบรรยำกำศทำงวิชำกำร สร้ำงควำมรัก ควำมสำมัคคี สร้ำงสุขภำวะที่ดี 
เพื่อให้นักศึกษำและบุคลำกรทุกคนมีควำมสงบสุข อบอุ่น และปลอดภัย และในปี 2564 ให้ได้รับรำงวัล Green 
University บริกำรวิชำกำรเพื่อพัฒนำฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และ
ท้องถิ่นโดยด ำเนินกำรให้พื้นที่ของมหำวิทยำลัยเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
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รูปประกอบ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 

เป้าประสงค ์
1. เพื่อให้สถำบันเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้เรื่องอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อม 
2. เพื่อให้สถำบันเป็นแหล่งบริกำรวิชำกำรเชิงนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนำฟืน้ฟูและอนุรกัษ์

ทรัพยำกรธรรมชำติและสภำพแวดล้อมให้แก่ชุมชน และท้องถิ่นโดยด ำเนนิกำรให้พื้นที่ของ
มหำวิทยำลยัเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

3. นักศึกษำและบุคลำกรของสถำบันมีจิตอำสำในกำรอนุรักษ์สภำพแวดล้อม 
 
5. ตราสัญลักษณ ์ตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน สีประจ าและดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

5.1 ตราสัญลักษณ์ 
        

 
 
 
 
 
 
 5.2 ตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน มี 5 สี คือ 

 

ตรำประจ ำมหำวิทยำลัย คือ พระรำชลัญจกรประจ ำพระองค์ รัชกำลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่ง
อัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักรกลำงวงจักร มีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบวงจักร มีรัศมี
เปล่งออกโดยรอบ  เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตร 7 ชั้น ตั้ งอยู่บนพระที่นั่ ง อัฐทิศ     
หมำยควำมว่ำ ทรงมีพระบรมเดชำนุภำพในแผ่นดิน โดยที่วันพระบรมรำชำภิเษก        
ตำมโบรำณรำชประเพณี ได้เสด็จประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศสมำชิกรัฐสภำถวำยน้ ำ
อภิเษกจำกทิศทั้งแปด 



 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 11 

 

สีน้ ำเงิน     แทนค่ำ   สถำบันพระมหำกษัตริย์ ผู้ให้ก ำเนิดและพระรำชทำนนำม “สถาบันราชภัฏ” 
สีเขียว      แทนค่ำ   แหล่งที่ตั้งของสถำบันรำชภัฏทั้ง 41 แห่ง ในแหล่งธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

              ที่สวยงำม 
สีทอง      แทนค่ำ   ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ 
สีส้ม      แทนค่ำ   ควำมเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้ำวไกลใน 41 สถำบัน 
สีขำว      แทนค่ำ   ควำมคิดอันบริสุทธิ์ของนักปรำชญ์แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

 
 สีประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 สีน้ ำเงนิ   หมำยถึง   สถำบนัพระมหำกษตัริย์   
 สีขำว   หมำยถึง   ควำมคิดอันบริสทุธิ์ของนักปรำชญ์แห่งพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
 สีทอง   หมำยถึง  ควำมเจริญรุ่งเรืองทำงภูมิปัญญำ 

 
 5.3 ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด 
  ดอกมันปลำ (ภำษำถิ่น) หรือกันเกรำ เป็นไม้ยืนต้น ดอกมีกลิ่นหอม ตำมคติโบรำณเชื่อว่ำกันเกรำเป็นไม้มงคล 
ช่วยป้องกันอันตรำยต่ำงๆ กันเกรำเป็นไม้ 1 ใน 9 ชนิดที่คนไทยใช้สร้ำงบ้ำนเวลำลงเสำเอกและยังเป็นต้นไม้สำรพัด
ประโยชน์ของชำวอีสำน โดยเฉพำะดอกนิยมเก็บบูชำพระ 
 
 
 
 
 

รูปประกอบ 6 ดอกมันปลาดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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6. โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 

 มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ดได้แบ่งโครงสร้ำงกำรบริหำรเป็น        สำยวิชำกำร และสำยสนับสน
สำยและก ำกับดูแลโดยสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นองค์กรสูงสุดที่ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมกำร
ด ำเนินงำนของกิจกำรของมหำวิทยำลัย กำรบริหำรงำนในระดับของมหำวิทยำลัยโดยอธิกำรบดี            
รองอธิกำรบดี ผู้ช่วยอธิกำรบดี หัวหน้ำส่วนงำนต่ำง ๆ ดังนี้ 
     1. สำยวิชำกำร ประกอบด้วย 7 หน่วยงำน ได้แก่ 
       1.1  คณะศิลปศำสตร์และวิทยำศำสตร์ 
       1.2  คณะพยำบำลศำสตร์ 
       1.3  คณะครุศำสตร์ 
       1.4  คณะบริหำรธุรกิจและกำรบัญชี 
       1.5  คณะนิติรัฐศำสตร์ 
       1.6  คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
       1.7  บัณฑิตวิทยำลัย 
     2.  สำยสนับสนุนวิชำกำร ประกอบด้วย 5 หน่วยงำน ได้แก่ 
       1.1  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
       1.2  ส ำนักวิชำกำรและประมวลผล 
       1.3  ส ำนักกิจกำรนักศึกษำ 
       1.4  สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
       1.5  สถำบันจัดกำรควำมรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  (สายวิชาการ) 
 
 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
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อธิการบดี 

คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร ์

คณะ 
พยาบาล
ศาสตร ์

คณะ 
ครุศาสตร ์

คณะ
บริหารธรุกิจ
และการบญัช ี

คณะ 
นิติรัฐศาสตร ์

วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านการศึกษา การวิจัย 

การบริการวชิาการ และการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

อนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์

คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างมหาวิทยาลยั 

คณะ 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

คณะกรรมการช าระข้อบงัคบัทะเบียนและประกาศ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

บัณฑิต
วิทยาลยั 

หมำยถึง สภำมหำวิทยำลยัแต่งต้ังคณะกรรมกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  

หมำยถึง สภำมหำวิทยำลยัแต่งต้ังโดยอำศัยอ ำนำจในมำตรำ 18 (14) 
           ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมำยถึง แต่งต้ังโดยอำศัยอ ำนำจกำรปฏิบัติหน้ำที่ของของอธกิำรบดี  
           ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รูปประกอบ 7  โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏรอ้ยเอ็ด (สำยวิชำกำร) 
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โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด (สายสนับสนุน) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 
1. เหตุผลและความจ าเป็นของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 1.1 ความจ าเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  ภำรกิจหลักที่มหำวิทยำลัยจะตองปฏิบัติ มี 4 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต กำรวิจัย กำรให
บริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม กำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจ ทั้ง 4 ประกำร       

ส านักงาน
อธิการบด ี

ส านักวิชาการ
และประมวลผล 

ส านักกิจการ
นักศึกษา 

สถาบันวิจัย
และพัฒนา 

สถาบันจัดการ
ความรู ้

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านบุคลากร 

อธิการบดี 

วิทยาลัยเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ

สื่อสาร 

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านการศึกษา การวิจัย  

การบริการวชิาการ และการท านุบ ารงุ
ศิลปวัฒนธรรม 

อนุกรรมการก ากับ ติดตามและประเมนิผล 
การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 

อนุกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข ์

คณะกรรมการพิจารณาโครงสร้างมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการช าระข้อบงัคับทะเบียนและประกาศ 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

คณะกรรมการสภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการพิจารณาผลงานทางวิชาการ 

คณะกรรมการกลั่นกรองวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัย 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

สภามหาวิทยาลัย 

หมำยถึง สภำมหำวิทยำลยัแต่งต้ังคณะกรรมกำรตำมที่ได้ก ำหนดไว้ใน 
พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภฏั พ.ศ. ๒๕๔๗  

หมำยถึง สภำมหำวิทยำลยัแต่งต้ังโดยอำศัยอ ำนำจในมำตรำ 18 (14) 
           ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

หมำยถึง แต่งตั้งโดยอำศัยอ ำนำจกำรปฏิบัติหน้ำที่ของของอธกิำรบดี  
           ตำม พ.ร.บ. มหำวิทยำลยัรำชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

รูปประกอบ 8  โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏรอ้ยเอ็ด (สำยสนับสนุน) 
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ดังกลำว มีควำมส ำคัญอยำงยิ่งตอกำรพัฒนำประเทศ ทั้งระยะสั้นและระยะยำว ปจจุบันมีปจจัยภำยในและ
ภำยนอกหลำยประกำรที่ท ำใหกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำเปนสิ่งจ ำเปนที่จะตองเรง   
ด ำเนินกำรปจจัยดังกลำว คือ 

1) คุณภำพของมหำวิทยำลัยและบัณฑิตภำยในประเทศที่มีแนวโนมแตกตำงกันมำกขึ้น ซึ่งจะ 
กอใหเกิดผลเสียแกสังคมโดยรวมของประเทศในระยะยำว 

2) ควำมทำทำยของโลกำภิวัตนตอกำรอุดมศึกษำ ทั้งในประเด็นกำรบริกำรศึกษำขำม 
พรมแดนและกำรเคลื่อนยำยนักศึกษำและบัณฑิต กำรประกอบอำชีพของบัณฑิตในอนำคต อันเปนผลจำกกำร
รวมตัวของประเทศในภูมิภำคอำเซียน ซึ่งทั้งสองประเด็นตองกำรกำรรับประกันของคุณภำพกำรศึกษำ 

3) มหำวิทยำลัยมีควำมจ ำเปนที่จะตองสรำงควำมมั่นใจแกสังคมวำสำมำรถพัฒนำองคควำมรู 
และผลิตบัณฑิต ตอบสนองตอยุทธศำสตรกำรพัฒนำประเทศใหมำกขึ้น ไมวำจะเปนกำรสรำงขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแขงขันระดับสำกล กำรพัฒนำภำคกำรผลิตจริงทั้งอุตสำหกรรมและบริกำร กำรพัฒนำอำชีพ คุณภำพชีวิต 
ควำมเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

4) มหำวิทยำลัยจะตองใหขอมูลสำธำรณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอผูมี 
สวนไดสวนเสีย ทั้งนักศึกษำ ผูจำงงำน ผูปกครอง รัฐบำล และประชำชนทั่วไป 

5) สังคมตองกำรระบบอุดมศึกษำที่เปดโอกำสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม  
(Participation) มีควำมโปรงใส (Transparency) และมีควำมรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได Accountability) ตำม
หลักธรรมำภิบำล 

6) พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
ก ำหนดใหมหำวิทยำลัยทุกแหงจัดใหมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน รวมถึงใหมีส ำนักงำนรับรอง
มำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำท ำหนำที่ประเมินคุณภำพภำยนอก โดยกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ 

7) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแหงชำติ เมื่อวันที่ 2 กรกฎำคม 2552 และคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำไดประกำศแนวทำงกำร
ปฏิบัติตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ เมื่อวันที่ 16 กรกฎำคม 2552 เพ่ือใหกำรจัดกำรศึกษำ
ระดับอุดมศึกษำ เปนไปตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำและเพ่ือกำรประกันคุณภำพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิ
และสำขำวิชำ 

   8) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ       
เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ 2554 เพ่ือเปนกลไกสงเสริมและก ำกับใหสถำบันอุดมศึกษำจัดกำรศึกษำใหมีมำตรฐำนตำม 
ประเภทหรือกลุมสถำบันอุดมศึกษำ 4 กลุม 

9) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศเกณฑมำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 ระดับปริญญำตรี  
ระดับบัณฑิตศึกษำและแนวทำงกำรบริหำรเกณฑเพ่ือใหสอดคลองกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ 
ตลำดแรงงำนและควำมกำวหนำของศำสตรและเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททำงสังคมที่เปลี่ยนไป 

10) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561       
เมื่อวันที่ 20 กุมภำพันธ 2561 เพ่ือใหสถำนศึกษำแตละแหงสำมำรถจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ โดยก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยใหเปนไปตำมกรอบมำตรฐำนกำรศึกษำแตละระดับ
และประกำศกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
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11) กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2542 
เมื่อวันที่ 20 กรกฎำคม 2561 โดยใหยกเลิก ประกำศกฎกระทรวงศึกษำธิกำรฉบับเดิม ลงวันที่  7 สิงหำคม 2549        
เพ่ือเป็นกลไกก ำกับมำตรฐำนระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระดับหนวยงำนโดยทุกหนวยงำน
ระดับอุดมศึกษำจะได้ใช้เป็นกรอบกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรวมกับตนสังกัดจ ำเปนตองพัฒนำระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1) เพ่ือใหมหำวิทยำลัยรำชภัฏไดมีกำรพัฒนำมงุสูวิสัยทัศนและยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ในกำรแขงขัน โดยระบบดังกลำวจะตองเปนไปตำมเจตนำรมณของ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ 
และเปนไปตำมกรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนระดับชำติและนำนำชำติ 

2) เพ่ือตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตั้งแตระดับคณะหรือหนวยงำนเทียบเทำและ 
ระดับสถำบันในภำพรวมตำมระบบคุณภำพและกลไกท่ีมหำวิทยำลัยรำชภัฏนั้น ๆ ก ำหนดขึ้น โดยวิเครำะห 
เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบงชี้ในองคประกอบคุณภำพตำง ๆ วำเปนไปตำมเกณฑและไดมำตรฐำน 

3) เพ่ือใหคณะหรือหนวยงำนเทียบเทำ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏทรำบสถำนภำพของตนเอง  
อันจะน ำไปสูกำรก ำหนดแนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพไปสู เปำหมำย (Targets) และเปำประสงค Goals) 
ที่ตั้งไวตำมจุดเนนของตนเอง 

4) เพ่ือใหไดขอมูลที่สะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ ตลอดจนขอเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
กำรด ำเนินงำน เพ่ือน ำไปปรับปรุงผลกำรด ำเนินกำรในแตละระดับอยำงตอเนื่อง เพ่ือยกระดับขีดควำมสำมำรถ 
ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 

5) เพ่ือใหขอมูลสำธำรณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสียท ำใหมั่นใจวำมหำวิทยำลัย 
สำมำรถสรำงผลผลิตทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพและไดมำตรฐำนตำมท่ีก ำหนด 

6) เพ่ือใหหนวยงำนตนสังกัดของมหำวิทยำลัยรำชภัฏและหนวยงำนที่เกี่ยวของ มีขอมูลพื้น 
ฐำนที่จ ำเปนส ำหรับกำรสงเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรอุดมศึกษำในแนวทำงท่ีเหมำะสม 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 2.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545        
ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
  พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดก ำหนด 
จุดมุงหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำที่มุ งเนนคุณภำพและมำตรฐำน โดยก ำหนดรำยละเอียดไวใน
หมวด 6 มำตรฐำนและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ซึ่งประกอบดวย “ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน และ 
“ระบบกำรประเมินคุณภำพภำยนอก” เพ่ือใชเปนกลไกในกำรผดุงรักษำคุณภำพและมำตรฐำน มหำวิทยำลัย 
รำชภัฏ 
  กำรประกันคุณภำพภำยใน เปนกำรสรำงระบบและกลไกในกำรพัฒนำ ติดตำมตรวจสอบและ
กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏใหเปนไปตำมนโยบำย เปำหมำยและระดับคุณภำพตำมมำตรก ำหนด
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โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏและหรือหนวยงำนตนสังกัด โดยหนวยงำนตนสังกัดและมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนด
ใหมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน และให ถือวำกำรประกันคุณภำพภำยในเปนสวนหนึ่ง        
ของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ตองด ำเนินกำรอยำงตอเนื่อง มีกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปที่เปนรำยงำน
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเสนอตอสภำมหำวิทยำลัย หนวยงำนตนสังกัด และหนวยงำนที่เกี่ยวขอเพ่ือ
พิจำรณำและเปดเผยตอสำธำรณชนเพ่ือน ำไปสูกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำและเพ่ือรองรับ   
กำรประกันคุณภำพภำยนอก  
  กำรประกันคุณภำพภำยนอก เปนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือใหมีกำรติดตำมและ
ตรวจสอบคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยค ำนึงถึงควำมมุงหมำย หลักกำร และ
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำในแตละระดับ 
 2.2 พระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
  พระรำชบัญญัติกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2562 มำตรำ 64 ก ำหนดใหกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
อำจประเมินโดยหนวยงำนตำงประเทศท่ีไดรับกำรยอมรับอยำงกวำงขวำง หรืออำจประเมินโดยหนวยงำนของ 
รัฐ หนวยงำนภำคเอกชน หรือหนวยงำนในตำงประเทศท่ีคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำประกำศ 
ก ำหนดก็ได 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏอำจเสนอใหคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ใหควำมเห็นชอบให 
หนวยงำนอื่นนอกจำกที่ก ำหนดไวตำมวรรคหนึ่งท ำหนำที่ประเมินคุณภำพภำยนอกก็ได 
 
 2.3 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 
  ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กุมภำพันธ พ.ศ. 2561 
ระบุวำ “กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ” หมำยควำมวำ กำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำแตละระดับและประเภทกำรศึกษำ โดยมีกลไกในกำรควบคุมตรวจสอบ
ระบบกำรบริหำรคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำจัดขึ้น เพ่ือใหเกิดกำรพัฒนำและสรำงควำมเชื่อมั่นใหแก    
ผูมีสวนเกี่ยวของและสำธำรณชนวำสถำนศึกษำนั้นสำมำรถจัดกำรศึกษำไดอยำงมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และบรรลุเปำประสงคของหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแล รวมถึงใหสถำนศึกษำ     
แตละแหงจัดใหมีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแตละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีวำกำร
กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด พรอมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุงคุณภำพ 
ตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว จัดใหมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และจัดส งรำยงำนกำรประเมินตนเองให แกหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแล
สถำนศึกษำเปนประจ ำทุกปและใหหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำจัดสงรำยงำน     
ดังกลำวพรอมกับประเด็นตำง ๆ ที่ตองกำรใหมีกำรประเมินผลและกำรติดตำมตรวจสอบ ซึ่งรวบรวมไดจำก  
หนวยงำนที่เกี่ยวของหรือจำกผูมีสวนไดสวนเสียกับสถำนศึกษำแหงนั้น ใหแกส ำนักงำนเพ่ือใชเปนขอมูลและ
แนวทำงในกำรปรับปรุงและพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำตอไป 
 2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 
  มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มีจุดมุงหมำยเพ่ือใหมหำวิทยำลัยทุกแหงยึดเปนแนวทำงส ำหรับ  
กำรพัฒนำผูเรียนไปสูผลลัพธที่พึงประสงคของกำรศึกษำ และใหหนวยงำนตนสังกัดใชเปนเปำหมำยในกำรจัด
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กำรศึกษำ โดยกำรก ำหนดผลลัพธที่พึงประสงคของผูเรียนที่เหมำะสมตำมชวงวัยในแตละระดับและประเภท
กำรศึกษำ และใชเปนเปำหมำยในกำรสนับสนุนมหำวิทยำลัยใหสำมำรถด ำเนินกำรตำงๆ ไดอยำงสะดวก   
เพ่ือใหเกิดผลลัพธดังกลำว นอกจำกนี้ยังมีจุดมุงหมำยเพ่ือใหทุกหนวยงำนที่เกี่ยวของในกำรจัดกำรศึกษำ      
ใชเปนแนวทำงในกำรสงเสริมกำรก ำกับดูแล กำรตรวจสอบ กำรประเมินผล และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
เปำหมำยส ำคัญของมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติในรูปแบบของผลลัพธที่พึงประสงคของกำรศึกษำ คือ กำรให
อิสระมหำวิทยำลัย ในกำรจัดกำรศึกษำใหสอดคลองกับบริบทของมหำวิทยำลัยและตำมควำมถนัดของผู เรียน 
ที่สอดรับกับกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ซึ่งก ำหนดวำสถำนศึกษำเปนผูจัดใหมี
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (กำรประเมินตนเอง) โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำ         
ของมหำวิทยำลัยใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของแตละระดับและประเภทกำรศึกษำ พรอมทั้งจัดท ำ
แผนพัฒนำมหำวิทยำลัยเพ่ือน ำไปสู กรอบผลลัพธที่พึงประสงคตำมบริบทระดับและประเภทกำรศึกษำ        
ของมหำวิทยำลัย และใหส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ (องค กำรมหำชน)         
ท ำหนำที่ประเมินภำยนอกตำมรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของมหำวิทยำลัยและประเด็นอ่ืน ๆ ผำนหนวย
งำนตนสังกัด โดยมงุหมำยใหเปนกำรประเมินเพื่อพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของชำติจะตองท ำใหเกิดผลลัพธที่พึง
ประสงคซึ่งเปนคุณลักษณะของผู เรียนอันเปนผลที่เกิดจำกกำรจัดกำรศึกษำตั้งแตระดับกำรศึกษำปฐมวัย 
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรอำชีวศึกษำ จนถึงกำรอุดมศึกษำ ทั้งนี้มหำวิทยำลัยมีอิสระในกำรก ำหนดแนวคิด 
ปรัชญำ และวิสัยทัศนของกำรจัดกำรศึกษำใหเปนอัตลักษณและสอดคลองกับบริบทของมหำวิทยำลัยและตำม
ควำมถนัดของผูเรียน หนวยงำนตนสังกัด และ หนวยงำนที่เกี่ยวของ ตองมีกำรสนับสนุน ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินและพัฒนำคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำโดยมุงเนนควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได Accountability) 
มีระบบกำรบริหำรจัดกำรทั้งด ำนผู บริหำร ครูคณำจำรย และบุคลำกร หลักสูตรกำรเรียนกำรสอน              
สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ทรัพยำกร สิ่งสนับสนุนกำรศึกษำ และกำรประเมิน ตลอดจนระบบและกลไกกำรพัฒนำ
คุณภำพอยำงตอเนื่องที่ท ำใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคที่เหมำะสมตำมแตละระดับและประเภทกำรศึกษำ และ
ผลลัพธสะสมที่ครอบคลุมระดับและประเภทกำรศึกษำที่ตอเนื่องกัน นอกจำกนี้สถำบันผลิตและพัฒนำครูใน
ฐำนะกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำครูประจ ำกำรใหมีสมรรถนะทำงวิชำชีพที่สอดคลองกับกำรจัดกำรเรียนรูยุคใหม
เพ่ือผลลัพธที่พึงประสงคของกำรศึกษำ 
  ผลลัพธที่พึงประสงคของกำรศึกษำ (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand) 
หมำยถึงคุณลักษณะของคนไทย 4.0 ที่ตอบสนองวิสัยทัศนกำรพัฒนำประเทศสูควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดย
คนไทย 4.0 จะตองธ ำรงควำมเปนไทยและแขงขันไดในเวทีโลก นั่นคือ เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคำนิยมของ 
สังคมเปนฐำนในกำรพัฒนำตนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ดำน โดยเปนคุณลักษณะขั้นต่ํำ ดังตอไปนี้ 
  1. ผูเรียนรู 
    เปนผูมีควำมเพียร ใฝเรียนรู และมีทักษะกำรเรียนรูตลอดชีวิตเพ่ือกำวทันโลกยุคดิจิทัลและ 
โลกในอนำคต และมีสมรรถนะ (Competency) ที่เกิดจำกควำมรู ควำมรอบรูดำนตำง ๆ มีสุนทรียะ รักษและ 
ประยุกตใชภูมิปญญำไทย มีทักษะชีวิต เพ่ือสรำงงำนหรือสัมมำอำชีพ บนพื้นฐำนของควำมพอเพียง 
ควำมมั่นคงในชีวิต และคุณภำพชีวิตที่ดี ตอตนเอง ครอบครัว และสังคม 
   2. ผูรวมสรำงสรรคนวัตกรรม 
    เปนผูมีทักษะทำงปญญำ ทักษะในศตวรรษท่ี 21 ควำมฉลำดดิจิทัล (Digital Intelligence) 
ทักษะกำรคิดสรำงสรรค ทักษะขำมวัฒนธรรม สมรรถนะกำรบรณำกำรขำมศำสตร และมีคุณลักษณะของ 
ควำมเปนผูประกอบกำร เพ่ือรวมสรำงสรรคและพัฒนำนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีหรือสังคม เพ่ิมโอกำสมูลคำ 
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ใหกับตนเอง และสังคม 
  3. พลเมืองที่เขมแข็ง 
    เปนผูมีควำมรักชำติ รักทองถิ่น รูถูกผิด มีจิตส ำนึกเปนพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอำสำ 
มีอุดมกำรณและมีสวนรวมในกำรพัฒนำชำติ บนหลักกำรประชำธิปไตย ควำมยุติธรรม ควำมเทำเทียม 
เสมอภำค เพ่ือกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน และกำรอยูรวมกันในสังคมไทยและ 
ประชำคมโลกอยำงสันติ 
 2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 
  ประกำศกฎกระทรวง เรื่อง มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 20 กรกฎำคม พ.ศ. 2561 
ประกอบดวย มำตรฐำน 5 ดำน ดังนี้ 
   1) มำตรฐำนที่ 1 ด้ำนผลลัพธ์ผู้เรียน 
    1.1) เปนบุคคลที่มีควำมรูควำมสำมำรถ และควำมรอบรูดำนตำง ๆ ในกำรสรำงสัมมำ
อำชีพควำมมั่นคงและคุณภำพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะกำรเรียนรูตลอดชีวิตโดย 
เปนผูมีคุณธรรม ควำมเพียร มุงมั่น มำนะ บำกบั่น และยึดมั่นในจรรยำบรรณวิชำชีพ 
    1.2) เป็นผู้ร่วมสร้ำงสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำร
ศำสตรตำง ๆ เพ่ือพัฒนำหรือแกไขปญหำสังคม มีคุณลักษณะควำมเปนผูประกอบกำรรูเทำทันกำรเปลี่ยนแปลง     
ของสังคมและของโลก สำมำรถสรำงโอกำสและเพ่ิมมูลคำใหกับตนเอง ชุมชน สังคมและประเทศ 
    1.3) เปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีควำมกลำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่นในควำมถูกตองรูคุณคำ 
และรักษควำมเปนไทย รวมมือรวมพลังเพ่ือสรำงสรรคกำรพัฒนำและเสริมสรำงสันติสุขอยำงยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชำคมโลก 
   2) มำตรฐำนที่ 2 ดำนกำรวิจัยและนวัตกรรม 
     มหำวิทยำลัยมีผลงำนวิจัยที่เปนกำรสรำงและประยุกตใชองคควำมรูใหม สรำงสรรค
นวัตกรรมหรือทรัพยสินทำงปญญำที่เชื่อมโยงกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล อม      
ตำมศักยภำพและอัตลักษณของประเภทสถำบัน มีเครือขำยควำมรวมมือระหวำงสถำบันอุดมศึกษำองคกร
ภำครัฐและเอกชนทั้งในและตำงประเทศ ผลงำนวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศำสตรชำติ ควำมตองกำร
จ ำเปนของสังคม ชุมชน ภำครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธของกำรวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูง    
ตอกำรพัฒนำผูเรียน กำรสรำงคุณภำพชีวิต หรือกำรสรำงโอกำสมูลคำเพ่ิม และขีดควำมสำมำรถของประเทศ
ในกำรแขงขันระดับนำนำชำติ 
   3) มำตรฐำนที่ 3 ดำนกำรบริกำรวิชำกำร 
     มหำวิทยำลัยใหบริกำรวิชำกำรเหมำะสม สอดคลองกับบริบทและตอบสนองควำมตอง
กำรของทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตำมระดับควำมเชี่ยวชำญและอัตลักษณของประเภทสถำบันโดยมีกำร
บริหำรจัดกำรที่ประสำนควำมรวมมือระหวำงมหำวิทยำลัย ภำครัฐและภำคเอกชน ทั้งในและตำงประเทศ และ
มีควำมโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบได ผลลัพธของกำรบริกำรวิชำกำรน ำไปสูกำรเสริมสรำงควำมเขมแข็ง
และควำมยั่งยืนของผูเรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
   4) มำตรฐำนที่ 4 ดำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเปนไทย 
     มหำวิทยำลัยมีกำรจัดกำรเรียนรู กำรวิจัย หรือกำรบริกำรวิชำกำร ซึ่งน ำไปสูกำรสืบสำน 
กำรสรำงควำมรู ควำมเขำใจในศิลปวัฒนธรรม กำรปรับและประยุกตใชศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และ 
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ตำงประเทศอยำงเหมำะสม ตำมศักยภำพและอัตลักษณของประเภทสถำบัน ผลลัพธของกำรจัดกำร            
ดำนศิลปวัฒนธรรมท ำใหเกิดควำมภำคภูมิใจในควำมเปนไทย หรือกำรสรำงโอกำสและมูลคำเพ่ิมใหกับผูเรียน 
ชุมชน สังคม และประเทศชำติ 
   5) มำตรฐำนที่ 5 ดำนกำรบริหำรจัดกำร 
     5.1) มหำวิทยำลัยมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรูที่เนนกำรพัฒนำผูเรียนแบบบูรณำกำร   
เพ่ือใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศำสตรชำติและควำมตองกำรที่หลำกหลำยของประเทศ          
ทั้งในดำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกำรมีสวนรวมของชุมชน สังคม สถำนประกอบกำร และภำคเอกชน 
     5.2) มหำวิทยำลัยมีกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจและวิสัยทัศนของมหำวิทยำลัย ตลอดจน    
กำรบริหำรจัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำรเรียนรู เปนไปตำมหลักธรรมำภิบำลค ำนึงถึงควำมหลำกหลำย        
และควำมเปนอิสระทำงวิชำกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได 
     5.3) มหำวิทยำลัยมีระบบประกันคุณภำพ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำ     
กำรจัดกำรศึกษำระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบันที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรก ำกับใหกำร
จัดกำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจเปนไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพ กำรศึกษำอยำงตอเนื่อง 
สอดคลองตำมเกณฑมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห งชำติ         
และมำตรฐำนอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 
2.6 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) 
 กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) ไดก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ
และแกไขปญหำอุดมศึกษำที่ไรทิศทำง ซ้ํำซอน ขำดคุณภำพและขำดประสิทธิภำพ โดยใชกลไกกำรประเมิน
คุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำเปนกลไกหลักในกำรด ำเนินกำร กลำวคือ ใหมีกำรสรำงกลไกกำรประเมิน
คุณภำพสถำบันอุดมศึกษำตำมพันธกิจของสถำบันในแตละกลุม ซึ่งมีพ้ืนที่บริกำรและจุดเนนระดับกำรศึกษำ
ที่ตำงกัน รวมทั้งมีพันธกิจและบทบำทในกำรพัฒนำสังคมและเศรษฐกิจของประเทศต ำงกันตำมควำม
หลำกหลำยทั้งกำรพัฒนำฐำนรำก สังคม เศรษฐกิจ รวมถึงกำรกระจำยอ ำนำจในระดับทองถิ่น กำรขับเคลื่อน 
ภำคกำรผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงกำรแขงขันในโลกำภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษำ          
แตละกลุมเหลำนี้จะน ำไปสูกำรเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษำ และส งผลกระทบที่เปนประโยชนตอประเทศ           
อยำงมีนัยส ำคัญ อำทิสำมำรถสรำงควำมเปนเลิศไดตำมพันธกิจของตัวเอง สำมำรถตอบสนองตอยุทธศำสตร
กำรพัฒนำประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอกำรผลิต พัฒนำและกำรท ำงำนของอำจำรย สำมำรถปรับจ ำนวน    
ของบัณฑิตในสำขำที่เปนควำมตองกำรของสังคม ลดกำรวำงงำน โดยที่สถำบันอุดมศึกษำในกลุมเหลำนี้        
มีกลไกรวมกันในกำรประกันคุณภำพ เพ่ือใหนักศึกษำสำมำรถตอยอด ถำยโอนแลกเปลี่ยนกันไดระหวำงกลุม 
และในระยะยำวกำรประกันคุณภำพควรน ำไปสูระบบรับรองวิทยฐำนะ (Accreditation) ที่นักศึกษำและ
สำธำรณะใหควำมเชื่อถือ 
เปนฐำนและเงื่อนไขในกำรจัดสรรงบประมำณของรัฐ และกำรสนับสนุนจำกภำคเอกชน รวมทั้ง กำรโอนยำย
หนวยกิต 
 
3. การประกันคุณภาพการศึกษา 
  กอนประกำศพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหำวิทยำลัยไดตระหนักถึง     
ควำมสำกลของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและไดจัดท ำประกำศทบวงมหำวิทยำลัยเรื่องนโยบำยและแนว
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ปฏิบัติในกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ระดับอุดมศึกษำ มำตั้งแตป พ.ศ. 2539 เพ่ือเปนแนวทำงในกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตำมหลักกำรส ำคัญ 3 ประกำร คือ กำรใหเสรีภำพทำง
วิชำกำร(Academic Freedom) ควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำร (Institutional Autonomy) และควำมพรอม
ที่ จะรับกำรตรวจสอบคุณภำพจำกภำยนอก ตำมหลักกำรของควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(Accountability) ตอมำพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงำนตนสังกัดและสถำนศึกษำจัดใหมีระบบประกันคุณภำพภำยใน 
ประกอบกับพระรำชบัญญัติระเบียบบริหำรรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวง         
แบงสวนรำชกำรก ำหนดให้หน่วยงำนตนสังกัดมีหนำที่พิจำรณำเสนอนโยบำย แผนพัฒนำ และมำตรฐำนกำร
อุดมศึกษำที่สอดคลองกับแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแหงชำติและแผนกำรศึกษำแหงชำติสนับสนุน
ทรัพยำกร ติดตำมตรวจสอบ และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ โดยค ำนึงถึงควำมเป นอิสระ
และควำมเปนเลิศทำงวิชำกำรของสถำนศึกษำระดับปริญญำ ตำมกฎหมำยวำดวยกำรจัดตั้งสถำนศึกษำ        
แตละแหงและกฎหมำยที่เกี่ยวของ หนวยงำนตนสังกัดจึงมีหนำที่รวมกับสถำนศึกษำในกำรจัดใหมีระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 
 3.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  3.1.1 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
   ตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ขอ 3 ก ำหนดใหสถำนศึกษำแตละแหงจัดให
มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ใหเปนไปตำมมำตรฐำนกำรศึกษำแตละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ประกำศก ำหนด พรอมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำที่มุ งคุณภำพตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำ และด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไวจัดใหมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
สถำนศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำสถำนศึกษำ ใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ            
และจัดสงรำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหแกหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ       
เปนประจ ำทุกป 
    เพ่ือใหกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำดังกล ำวเปนไปอยำงมีประสิทธิภำพ           
ใหหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแลสถำนศึกษำ มีหน ำที่ในกำรใหค ำปรึกษำ ชวยเหลือ          
และแนะน ำสถำนศึกษำ เพ่ือใหกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำพัฒนำอยำงตอเนื่อง ดังนั้นระบบ  
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ จึงประกอบดวย กำรประกัน
คุณภำพ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน 
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร มีกำรด ำเนินกำรตั้งแตกำรควบคุม
คุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ งชี้และเกณฑกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ จะมุ งไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกวำกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือให
สำมำรถสงเสริมสนับสนุน ก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนให เปนไปตำมที่ก ำหนดสะทอนกำรจัดกำรศึกษำ        
อยำงมีคุณภำพ 
  ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ และระดับสถำบันเปนกำรด ำเนินกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่คณะและมหำวิทยำลัยพัฒนำระบบประกันคุณภำพโดยยึดหลักเสรีภำพทำง
วิชำกำรและควำมมีอิสระในกำรด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งจะประเมินตำมระบบประกันคุณภำพ
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กำรศึกษำภำยในที่ตองกำรใหคณะและมหำวิทยำลัยพัฒนำตำมศักยภำพและประเภทของกลุ มสถำบัน           
ซึ่งเป็นกำรประเมินควำมเขมแข็งทำงวิชำกำร 
  3.1.2 มาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการประเมินคุณภาพ 
   มำตรฐำนที่เปนกรอบส ำคัญในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย คือ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 
ในขณะเดียวกันมหำวิทยำลัยรำชภัฎตองด ำเนินกำรใหเปนไปตำมมำตรฐำนและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ
อีกมำกมำย เชน เกณฑมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ มำตรฐำนเพ่ือกำรประเมินคุณภำพภำยนอกหรือกรอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมมิติ   
ดำนตำง ๆ 
   ก ำหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือ ตัวบงชี้เชิงคุณภำพและตัวบงชี้เชิงปริมำณ ดังนี้ 
    1) ตัวบงชี้เชิงคุณภำพจะระบุเกณฑมำตรฐำนเปนขอ ๆ ก ำหนดเกณฑกำรประเมินตัวบงชี้
เปน 5 ระดับ มีคะแนนตั้งแต ถึง 5 กำรประเมินเชิงคุณภำพนี้ จะมีทั้งกำรนับจ ำนวนขอและระบุวำ ผลกำร
ด ำเนินงำนไดกี่ขอ ไดคะแนนเทำใด กรณีไมด ำเนินกำรใด ๆ หรือด ำเนินกำรไมครบที่จะได คะแนน           
ใหถือวำได คะแนน และกำรประเมินโดยก ำหนดกำรใหคะแนนตำมที่คณะหรือมหำวิทยำลัยไดด ำเนินกำร
และกรรมกำรประเมิน (Peer Review) จะพิจำรณำผลกำรด ำเนินกำรนั้น ๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน
โดยมีระดับคะแนนอยรูะหวำง 0 - 5 
    2) ตัวบ งชี้ เชิงปริมำณอยู ในรูปของรอยละหรือคำเฉลี่ยก ำหนดเกณฑกำรประเมิน          
เปนคะแนนระหวำง 1 ถึง 5 โดยเปนคำตอเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส ำหรับกำรแปลงผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบงชี้ 
(ซึ่งอยู ในรูปของรอยละหรือคำเฉลี่ย) เปนคะแนนท ำโดยกำรเทียบบัญญัติไตรยำงศ โดยที่แตละตัวบงชี้         
จะก ำหนดคำรอยละหรือคำเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 
   มหำวิทยำลัยรำชภัฏไดก ำหนดใหมีระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรระดับคณะ 
และระดับสถำบัน เพ่ือใหมหำวิทยำลัยรำชภัฏน ำไปใช เปนแนวทำง (Guideline) ในกำรจัดท ำระบบ          
กำรประกัน คุณภำพภำยในของแต ละมหำวิทยำลัยตำมควำมสมัครใจภำยใต กำรก ำกับดูแลของ               
สภำมหำวิทยำลัย โดยระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในจะครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประกำร           
ของกำรอุดมศึกษำและพันธกิจดำนกำรบริหำรจัดกำร ไดแก (1) พันธกิจดำนกำรผลิตบัณฑิต (2) พันธกิจดำน
กำรวิจัย (3) พันธกิจดำนกำรบริกำรวิชำกำร (4) พันธกิจด ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมและ         
กำรบริหำรจัดกำร 
 ส ำหรับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตรจะเนนพันธกิจในดำนกำรผลิตบัณฑิตเปนส ำคัญ 
สวนพันธกิจดำนอ่ืนๆ จะเปนกำรบูรณำกำรเขำไวดวยกัน หำกเปนตัวบงชี้ในระดับคณะและสถำบัน            
จะครอบคลุมพันธกิจหลักของกำรอุดมศึกษำ รวมทั้งกำรบริหำรจัดกำรไดทั้งหมดซึ่งสำมำรถชี้วัดคุณลักษณะ    
ที่พึงประสงคตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนและหลักเกณฑอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับพันธกิจเหลำนั้น       
ไดทั้งหมด ในบทที่ 4 ถึงบทที่ 6 ของคู มือฉบับนี้  จึงพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน เพ่ือให
มหำวิทยำลัยรำชภัฏน ำไปเปนกรอบในกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตั้งแตระดับหลักสูตร 
ระดับคณะ  และระดับสถำบัน กำรพัฒนำตัวบงชี้และเกณฑกำรประเมินจะมุงไปที่ระบบกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำมำกกวำกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือใหสำมำรถสงเสริม สนับสนุน ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำน       
ใหเปนไปตำมที่ก ำหนด สะทอนกำรจัดกำรศึกษำอยำงมีคุณภำพ และตัวบงชี้ที่พัฒนำขึ้นควรเชื่อมโยง        
หรือเปนเรื่องเดียวกันกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก โดยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเน นที ่         
ปจจัยน ำเขำและกระบวนกำรซึ่งภำยในตัวบงชี้ที่เปนกระบวนกำรใหสำมำรถสะทอนผลลัพธของกำรด ำเนินกำร           
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ตำมกระบวนกำรดังกลำวดวย 
   3.1.3 กลไกการประกันคุณภาพ 
    ปจจัยส ำคัญที่สงผลใหกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำประสบควำมส ำเร็จและพัฒนำ
คุณภำพอยำงตอเนื่อง คือ คณะกรรมกำรระดับนโยบำยและผูบริหำรสูงสุดของมหำวิทยำลัยที่จะตองให
ควำมส ำคัญและก ำหนดนโยบำยกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำที่ชัดเจนและเข ำใจร วมกันทุกระดับ             
โดยมอบหมำยใหหนวยงำนหรือคณะกรรมกำรรับผิดชอบในกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุนใหเกิด 
กำรพัฒนำคุณภำพอย ำงตอเนื่อง หน ำที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของคณะกรรมกำรหรือหน วยงำนนี้  คือ             
กำรจัดระบบประกันคุณภำพพรอมทั้งก ำหนดตัวบงชี้และเกณฑกำรประเมินคุณภำพที่เหมำะสมส ำหรับคณะ
และสถำบัน ระบบประกันคุณภำพที่ใชตองสำมำรถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภำพของกำรปฏิบัติงำน ตั้งแตระดับ
บุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ไปจนถึงระดับสถำบัน โดยอำจจ ำเปนตองจัดท ำคูมือคุณภำพในแตละระดับ
เพ่ือก ำกับกำรด ำเนินงำน แตที่ส ำคัญคณะกรรมกำรหรือหนวยงำน ตองประสำนงำนและผลักดันให เกิด    
ระบบฐำนขอมูลและสำรสนเทศท่ีมีประสิทธิภำพซึ่งสำมำรถใชงำนรวมกันไดในทุกระดับ 
 
   3.1.4 ระบบฐานขอมูลและระบบสารสนเทศ 
    กำรวัดและวิเครำะหผลกำรด ำเนินงำนเปนสิ่งจ ำเปนในกระบวนกำรประกันคุณภำพ      
กำรวัดและวิเครำะหผลกำรด ำเนินงำนจะไมสำมำรถท ำไดอยำงถูกตองและมีประสิทธิภำพ หำกปรำศจำกฐำนข
อมูลและระบบสำรสนเทศท่ีเปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบัน ตลอดจนเปนขอมูลที่สำมำรถเรียกใชไดอยำงรวดเร็ว ดังนั้น ระบบสำรสนเทศที่ดีมีประสิทธิภำพ 
จึงเปนปจจัยส ำคัญยิ่งที่จะสงผลตอควำมส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำและสงผลตอคุณภำพ         
ในทุกขั้นตอนกำรด ำเนินงำนตั้งแต กำรวำงแผน กำรปฏิบัติงำน กำรตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึง          
กำรปรับปรุงและพัฒนำ 
  
4. ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 
ที่ว่ำด้วยกำรบริหำรและกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 34 ได้ก ำหนดให้ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำมีหน้ำที่
พิจำรณำเสนอมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ โดยค ำนึงถึงควำมเป็นอิสระและควำมเป็นเลิศ        
ทำงวิชำกำรของสถำบันอุดมศึกษำ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจึงได้จัดท ำมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเพ่ือใช้
เป็นกลไกระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ และระดับหน่วยงำน เพ่ือน ำไปสู่กำรก ำหนด
นโยบำยกำรพัฒนำกำรอุดมศึกษำของสถำบันอุดมศึกษำต่อไป มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำที่จัดท ำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้
มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในกำรพัฒนำ โดยมีสำระส ำคัญที่ครอบคลุม
เป้ำหมำยและหลักกำรของกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำของไทยและเป็นมำตรฐำนที่ค ำนึงถึง           
ควำมหลำกหลำยของกลุ่มหรือประเภทของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือให้ทุกสถำบันสำมำรถน ำไปใช้ก ำหนด    
พันธกิจและมำตรฐำนของกำรปฏิบัติงำนได้ 
 คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำยังได้ก ำหนดเกณฑ์มำตรฐำนอ่ืนๆ อำทิ เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ หลักเกณฑ์กำรขอเปิดและด ำเนินกำรหลักสูตรระดับปริญญำในระบบกำรศึกษำทำงไกล 
หลักเกณฑ์กำรก ำหนดชื่อปริญญำ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรพิจำรณำประเมินคุณภำพ          
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กำรจัดกำรศึกษำนอกสถำนที่ตั้งของสถำบันอุดมศึกษำ เพ่ือส่งเสริมให้สถำบันอุดมศึกษำได้พัฒนำด้ำนวิชำกำร
และวิชำชีพ รวมทั้งกำรพัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำให้มี       
ควำมทัดเทียมกันและพัฒนำสู่สำกล ซึ่งท ำให้สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถจัดกำรศึกษำได้อย่ำงยืดหยุ่น คล่องตัว 
และต่อเนื่องในทุกระดับกำรศึกษำ ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ                   
ในระดับอุดมศึกษำ 
 เพ่ือให้กำรจัดกำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภำพและได้มำตรฐำนตำมที่ก ำหนด           
ทั้งมำตรฐำนกำรศึกษำระดับชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำและสัมพันธ์กับ
มำตรฐำนและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำอ่ืนๆ รวมถึงกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ จึงจ ำเป็นต้องมีระบบประกันคุณภำพที่พัฒนำขึ้นตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวงว่ ำด้วยระบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำ 
หลักเกณฑ์     ที่เก่ียวข้อง และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำสำมำรถแสดงในแผนภำพที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพ 
 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำปกติที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภำพ มีกำรตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำปรับปรุงคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกัน

มำตรฐำนกำรศึกษำของชำต ิ

มำตรฐำนที่ 1  
คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค์ทั้งในฐำนะพลเมืองและ 
พลโลก 

 

มำตรฐำนที่ 2  
แนวทำงกำรจัดกำรศึกษำ 

 

มำตรฐำนที่ 3  
แนวทำงสร้ำงสังคมแห่ง 

กำรเรียนรู้/สังคมแห่งควำมรู้ 
 

มำตรฐำนด้ำนคุณภำพ
บัณฑิต 

 

มำตรฐำน 
กำรอุดมศึกษำ 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
กำรอุดมศึกษำ 

 

มำตรฐำนด้ำนกำรสร้ำงและ
พัฒนำสังคมฐำนควำมรู้และสังคม

แห่งกำรเรียนรู ้
 

หลักเกณฑ์ก ำกบัมำตรฐำน รวมถึง
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำและ

กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

 

กำรประกันคุณภำพภำยใน ภำยใต้ตัวบง่ชี้ตำมพันธกิจของกำรอุดมศึกษำและกำรบริหำรจัดกำร 
 

ผลผลิตทำงกำรศึกษำที่ได้คุณภำพ 
 

แผนภาพ 1  ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงมำตรฐำนกำรศึกษำและกำรประกันคุณภำพ 
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คุณภำพภำยในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน ำเข้ำ ( input) กระบวนกำร (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(output/outcome) ซึ่งต่ำงจำกกำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่เน้นกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ดังนั้น 
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอกจึงเป็นสิ่งจ ำเป็น โดยได้
เชื่อมโยงให้เห็นจำกแผนภำพที่ 2  
 

 
 

แผนภาพที่ 2 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในกับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 
 
 จำกแผนภำพที่ 12 จะเห็นว่ำ เมื่อสถำบันอุดมศึกษำมีกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในแล้ว
จ ำเป็นต้องจัดท ำรำยงำนประเมินคุณภำพภำยในโดยใช้รูปแบบกำรจัดท ำรำยงำนประจ ำปีที่เป็นรำยงำนกำร
ประเมินคุณภำพภำยในตำมที่ก ำหนดในระบบฐำนข้อมูลด้ำนกำรประกันคุณภำพ (CHE QA Online) ซึ่งเป็น
กำรบันทึกผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำผ่ำนทำงระบบออนไลน์ ตั้งแต่กำรจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐำน 
เอกสำรอ้ำงอิง กำรประเมินตนเอง กำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพ เพ่ือน ำเสนอสภำสถำบัน 
หน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสำธำรณชน ซึ่งข้อมูลดังกล่ำวจะเป็นข้อมูลเชื่อมโยง
ระหว่ำงกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำบัน กำรติดตำมตรวจสอบของต้นสังกัด ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำ
จ ำเป็นต้องจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองที่มีควำมลุ่มลึก สะท้อนภำพที่แท้จริงของสถำบันในกำรจัด
กำรศึกษำตั้งแต่ระดับหลักสูตรกำรด ำเนินกำรของคณะและสถำบัน เพ่ือกำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพออกไป    
รับใช้สังคม 
 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

กำรตรวจ
เยี่ยม 

รำยงำนผลกำร
ประเมิน 

กำร 
ติดตำมผล 

กำรประเมิน
ตนเองของ
สถำบัน 

กำรปฏิบัติงำน
ของสถำบัน 

กำรติดตำมตรวจสอบโดย 
ต้นสังกัดทุก 3 ป ี

รำยงำนประจ ำป ี

กำรประเมินคุณภำพภำยใน 

ข้อมูลป้อนกลับ 

ข้อมูลป้อนกลับ 
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สภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในฯ 

ติดตาม/ตรวจสอบการ
พัฒนา รอบ 6 และ  

9 เดือน 
ผ่านระบบก ากับติดตามการ

ประกันคุณภาพฯ  

คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

คณะ วิทยาลัย ส านัก สถาบัน 

ประเมินภายในระดบัภาควิชา/เทยีบเทา่  
และระดบัคณะ วิทยาลยั/หน่วยงานเทยีบเทา่ 

ประเมินภายใน ระดับสถาบัน 

การจัดท าและน าเสนอ 
แนวปฏิบัติทีด่ี (KM) 

 
จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
Improvement Plan 

 

 

ก าหนดนโยบาย 

ฝ่ายประกันคุณภาพ  
กองนโยบายและแผน 

ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมินทบทวนพัฒนา 

แผนการด าเนินงาน  
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ 3  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
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ส่วนที่ 2 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 
1. บริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 1.1 ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  เมื่อวันที่ 12 ตุลำคม พ.ศ. 2435 พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกลำเจำอยูหัว รัชกำลที่ 5 ไดโปรดเกลำ     
แตงตั้งสถำบันกำรฝกหัดครูขึ้นในนำมของ “โรงเรียนฝกหัดอำจำรย โดยโรงเรียนฝกหัดอำจำรยแหงแรกนั้น       
ตั้งอยูบริเวณโรงเลี้ยงเด็ก ต ำบลสวนมะลิ ถนนบ ำรุงเมือง จังหวัดพระนคร สังกัดกรมศึกษำธิกำร กระทรวงธรรมกำร 
ซึ่งปจจุบันคือ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร โดยมีบทบำทหนำที่ผลิตครูเพ่ือรองรับกำรขยำยตัวของระบบรำชกำร
แบบใหม  
  พ.ศ. 2461 โรงเรียนฝกหัดอำจำรยไดเปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนฝกหัดครู" ท ำกำรเปดสอนหลักสูตร
ประโยคครูประถม (ป.ป) หลักสูตร 2 ป โดยรับนักเรียนที่จบกำรศึกษำ ม.6 และประกำศนียบัตรครูมูล 
  พ.ศ. 2509 กระทรวงศึกษำธิกำรไดยกฐำนะโรงเรียนฝกหัดครูขึ้นเปน “วิทยำลัยครู” ท ำใหสถำบัน 
สำมำรถเปดสอนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำกำรศึกษำชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง) 
  พ.ศ. 2518 ไดมีกำรประกำศใชพระรำชบัญญัติวิทยำลัยครูจึงมีผลท ำใหวิทยำลัยครูสำมำรถเปดสอน 
ไดถึงระดับปริญญำตรี 
  พ.ศ. 2538 วิทยำลัยครูไดเปลี่ยนสถำนะเปน “สถำบันรำชภัฏ” ตำมพระรำชบัญญัติสถำบันรำชภัฏ 
  พ.ศ. 2538 เมื่อวันที่ 25 มกรำคม พ.ศ. 2538 โดยพระบำทสมเด็จพระเจำอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช          
ทรงพระกรุณำโปรดเกลำฯ พระรำชทำนตรำพระรำชลัญจกร เปนตรำประจ ำพระองคมำเปนตรำสัญลักษณประจ ำ
สถำบัน โดยมีหนำที่ในกำรพัฒนำทองถิ่นใหกำรศึกษำวิชำกำรและวิชำชีพชั้นสูง ท ำกำรวิจัย ใหบริกำรทำงวิชำกำรแก
สังคม ปรับปรุง ถำยทอดเทคโนโลยี ท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและสงเสริมวิทยฐำนะครู 
  ตอมำในป พ.ศ. 2545 ไดมีกำรพระรำชทำนชื่อ “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” และในป พ.ศ. 2547 ไดเปลี่ยน
ชื่อเปน “มหำวิทยำลัยรำชภัฏ” อยำงเปนทำงกำรตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏ พ.ศ. 2547 โดยมีหนำที่
ส ำคัญ ดังนี้ 
  “… เปนสถำบันอุดมศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น โดยมีวัตถุประสงคและภำระหนำที่ในกำรสงเสริมกำร    
เปนสถำบันอุดมศึกษำที่มุงสูควำมเปนเลิศทำงวิชำกำรบนพ้ืนฐำนของภูมิปญญำทองถิ่น ภูมิปญญำไทยและภูมิปญญำ
สำกล เพ่ือสรำงและพัฒนำองคควำมรู สรำงบัณฑิตที่มีควำมรูคูควำมดี สรำงส ำนึกในคุณคำของวัฒนธรรมทองถิ่น
และของชำติ เสริมสรำงควำมเขมแข็งของวิชำชีพครู ประสำนควำมรวมมือระหวำงมหำวิทยำลัย ชุมชนและองคกรอ่ืน
เพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น ศึกษำแสวงหำแนวทำงพัฒนำเทคโนโลยีพ้ืนบำนและเทคโนโลยีสมัยใหมใหเหมำะสมกับกำร
ด ำรงชีวิตและประกอบอำชีพของคนในทองถิ่น ทั้งนี้โดยค ำนึงถึงกำรมีสวนรวมของประชำชนในทองถิ่นและสังคม...” 
 
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏจึงมีควำมผูกพันกับทองถิ่นเปนส ำคัญ โดยมีพันธกิจส ำคัญคือ “กำรพัฒนำ       
ทองถิ่น” โดยมีภำระหนำที่ในกำรสงเสริมกำรเปนสถำบันอุดมศึกษำที่มุงสูควำมเปนเลิศทำงวิทยำกำร         
บนพ้ืนฐำนของภูมิปญญำทองถิ่น ภูมิปญญำไทยและภูมิปญญำสำกล โดยในปจจุบันมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ     
38 แหง ไดแก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคเหนือ 8 แหง  
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร   มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม    มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม   มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถิ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 แหง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏชัยภูมิ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ   มหำวิทยำลัยรำชภัฏมหำสำรคำม 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรอยเอ็ด    มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏศรีสะเกษ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏสกลนคร 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร    มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุบลรำชธำนี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคกลาง 5 แหง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี    มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครินทร   มหำวิทยำลัยรำชภัฏร ำไพพรรณี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมรำชูปถัมภ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันตก 4 แหง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี    มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม    มหำวิทยำลัยรำชภัฏหมูบำนจอมบึง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมภาคใต แหง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช   มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ    มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎธำนี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมรัตนโกสินทร แหง 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม    มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏบำนสมเด็จเจำพระยำ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนคร 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ 
 1.2 ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)  
  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนอมน ำพระรำโชบำยดำนกำรศึกษำในกำรเปนมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำ      
ทองถิ่น โดยจัดท ำยุทธศำสตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 
ขึ้นมำ ตอมำไดมีกำรทบทวนยุทธศำสตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 
2579) เมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2561 โดยกำรมีสวนรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฎทั้ง 38 แหง เพ่ือให              
กำรขับเคลื่อนยุทธศำสตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่นอยูบนฐำนควำมรูควำมเขำใจรวมกัน       
ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ (ทปอ.มรภ.) จึงจัดท ำยุทธศำสตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ เพ่ือใหกำร
ด ำเนินกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏตรงตำมเจตนำรมณของแผนยุทธศำสตรบนพ้ืนฐำนศักยภำพและบริบท 
ของแต ละมหำวิทยำลัยรำชภัฏน ำไปสู ผลสัมฤทธิ์ตำมเป ำหมำยของยุทธศำสตร ประกอบด วย                      
4 ประเด็นยุทธศำสตร  
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  ประเด็นยุทธศำสตรที่ 1 กำรพัฒนำทองถิ่น โดยกำรเนนใหชุมชนทองถิ่นไดรับกำรพัฒนำ         
ใน 4 ดำน คือ ดำนเศรษฐกิจ ดำนสังคม ดำนสิ่งแวดลอม และดำนกำรศึกษำ 
  ประเด็นยุทธศำสตรที่ 2 กำรผลิตและพัฒนำครูมีเปำหมำย 3 ประกำร คือ กำรผลิตบัณฑิต      
ครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏใหมีอัตลักษณและสมรรถนะเปนเลิศ เปนที่ตองกำรของผู ใชบัณฑิต กำรผลิต
บัณฑิต ครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏสมบูรณดวยคุณลักษณะ 4 ประกำร และถำยทอด บ่มเพำะให้ศิษย์แต่ละ
ช่วงวัยได้และกำรผลิตบัณฑิตครูของมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่เขำสูวิชำชีพไดรับกำรเสริมสมรรถนะเพ่ือรองรับ 
กำรเปลี่ยนแปลง  
  ประเด็นยุทธศำสตรที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ มีเปำหมำย 3 ประกำร คือ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏมีควำมเปนเลิศในกำรสรำงควำมมั่นคงใหกับประเทศดวยกำรบูรณษกำรองค์ควำมรู้สู่
นวัตกรรมเพ่ือกำรพัฒนำเชิงพ้ืนที่ กำรยกระดับคุณภำพบัณฑิตใหเปนที่ตองกำรของผูใชบัณฑิตดวยอัตลักษณ 
ดำนสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 ประกำร พรอมรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง และอำจำรยและบุคลำกร       
ทำงกำรศึกษำทุกสำขำวิชำเปนมืออำชีพ มีสมรรถนะเปนที่ยอมรับในระดับชำติและนำนำชำติ  
  ประเด็นยุทธศำสตรที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร มีเป้ำหมำย 2 ประกำร คือ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏไดรับกำรยอมรับระดับชำติและนำนำชำติดำนกำรเปนสถำบันกำรศึกษำเพ่ือทองถิ่นที่สรำง 
ควำมมั่นคงให กับประเทศ และมหำวิทยำลัยรำชภัฏมีระบบบริหำรที่มีประสิทธิภำพและคล องตัว                 
มุงเนนกำรสรำงธรรมำภิบำล ควำมพรอมและควำมสำมำรถปรับตัวอยำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลกับ
สถำนะมหำวิทยำลัยในก ำกับของรัฐ 
  
 
 
 
 1.3 มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
  จำกกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดท ำ มำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ                
เมื่อวันจันทรที่ 14 มกรำคม 2562 ที่ผำนมำ มีวัตถุประสงคในกำรรวมกันจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งสอดคลองกับประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561           
ที่ก ำหนดใหมหำวิทยำลัย สำมำรถจัดท ำมำตรฐำนกำรศึกษำ และระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ของมหำวิทยำลัยนั้น โดยมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ประกอบดวย 5 มำตรฐำน              
ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้ 
  มำตรฐำนที่ 1 ดำนผลลัพธผูเรียน ประกอบไปดวยเกณฑมำตรฐำน 3 ขอ รำยละเอียดดังนี้       
1.1 บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกหลักสูตรเปนผูสะทอนคุณภำพของหลักสูตร และยึดมั่น ในจรรยำบรรณ
วิชำชีพ ผู เรียนเกิดกำรเรียนรู มีทักษะกำรเรียนรู ตลอดชีวิต และสำมำรถประยุกต ใช ควำมรู ใน                  
กำรสรำงสัมมำอำชีพ 1.2 ผูเรียนเปนผูรวมสรำงสรรคนวัตกรรม มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีคุณลักษณะ    
ควำมเปนผูประกอบกำร และมีควำมสำมำรถในกำรบูรณำกำรศำสตรตำง ๆ เพ่ือพัฒนำหรือแกไขปญหำสังคม 
1.3 ผูเรียนเปนพลเมืองที่เขมแข็ง มีควำมกลำหำญทำงจริยธรรม ยึดมั่นในควำมถูกตอง รูคุณคำและ         
รักษควำมเปนไทย มีจิตอำสำ มีทัศนคติที่ดีตอบำนเมือง และมีควำมจงรักภักดีตอสถำบันหลักของชำติ  
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  มำตรฐำนที่2 ดำนกำรวิจัยและนวัตกรรม รำยละเอียดดังนี้ สถำบันมีผลงำนวิจัย/นวัตกรรม       
ที่สรำงองคควำมรูใหมหรือประยุกตใชองคควำมรูใหมเพ่ือ สรำงสรรคนวัตกรรมหรือทรัพยสินทำงปญญำ       
ซึ่งเชื่อมโยงกับสภำพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือ สิ่งแวดลอม โดยกำรมีสวนรวมของชุมชนหรือ   
เครือขำยภำยในประเทศหรือตำงประเทศ ในกำรพัฒนำงำนวิจัย นวัตกรรมตำมศักยภำพและอัตลักษณของ
สถำบัน มีกำรตีพิมพเผยแพรผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ในระดับชำติ และนำนำชำติ มีผลงำนวิจัย/นวัตกรรม      
ที่น ำไปใชในกำรพัฒนำผูเรียน ชุมชนน ำผลงำนวิจัย/นวัตกรรม ไปใช ประโยชนพัฒนำตนเองได  
  มำตรฐำนที่ 3 ดำนกำรบริกำรวิชำกำร รำยละเอียดดังนี้ สถำบันใหบริกำรวิชำกำรที่เหมำะสม 
สอดคลองกับบริบท ปญหำและควำมตองกำรของ ทองถิ่น ชุมชน และสังคม ตำมระดับควำมเชี่ยวชำญและ  
อัตลักษณของสถำบัน สรำงเครือขำยควำมรวมมือทั้ง ภำยในและภำยนอกในกำรท ำงำน รวมทั้งบูรณำกำรกับ
พันธกิจอ่ืน ๆ ดวยควำมโปรงใส ชัดเจน และตรวจสอบ ได เพ่ือใหชุมชนน ำไปใชประโยชนไดอยำงเปนรูปธรรม     
เปนผลกระทบเชิงบวก สรำงคุณคำ สำมำรถน ำไป ประยุกตใชเพ่ือพัฒนำผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน 
สังคม และประเทศชำติไดอยำงเขมแข็งยั่งยืน  
  มำตรฐำนที่ 4 ดำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเปนไทย รำยละเอียดดังนี้ สถำบันมีกำรด ำเนินงำน  
ดำนศิลปวัฒนธรรมและควำมเปนไทย โดยมีกำรบูรณำกำรกับ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย และกำรบริกำร
วิชำกำร ซึ่งน ำไปสูกำรสืบสำนกำรสรำงองคควำมรู ควำมเขำใจ ในศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและตำงประเทศ
ตำมศักยภำพและอัตลักษณของสถำบัน ผลลัพธของกำรจัดกำร ดำนศิลปวัฒนธรรมท ำใหเกิดควำมภำคภูมิใจ
ในควำมเปนไทยหรือสรำงโอกำสและมูลคำเพ่ิมใหกับผูเรียน ครอบครัว ทองถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชำติ  
 
  มำตรฐำนที่ 5 ดำนกำรบริหำรจัดกำร ประกอบไปดวยเกณฑมำตรฐำน 3 ขอ รำยละเอียดดังนี้  
   5.1 สถำบันมีหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรูที่เนนกำรพัฒนำผูเรียนแบบบูรณำกำรเพ่ือใหมี 
คุณลักษณะอันพึงประสงค ตอบสนองยุทธศำสตรชำติ ยุทธศำสตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และควำมตองกำร     
ที่หลำกหลำยของประเทศ ทั้งในดำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยกำรมีสวนรวมของชุมชน สังคม 
สถำน ประกอบกำร ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน 
   5.2 สถำบันมีกำรบริหำรงำนตำมพันธกิจและวิสัยทัศนของสถำบัน ตลอดจนกำรบริหำร 
จัดกำรบุคลำกรและทรัพยำกรกำรเรียนรูเปนไปตำมหลักธรรมำภิบำล ค ำนึงถึงควำมหลำกหลำยและควำมเปน 
อิสระทำงวิชำกำร มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ยืดหยุน คลองตัว โปรงใสและตรวจสอบได  
   5.3 สถำบันมีระบบประกันคุณภำพ มีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำ            
กำรศึกษำระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบันที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล มีกำรก ำกับใหกำรจัด 
กำรศึกษำและกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจเปนไปตำมกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำอยำงตอเนื่อง 
สอดคลองตำมเกณฑมำตรฐำนหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติและ 
มำตรฐำนอ่ืน ๆ ที่หนวยงำนตนสังกัดหรือกระทรวงศึกษำธิกำรก ำหนด 
 
2. การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  
 ในป พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ โดยอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยรำชภัฏ        
ทั่วประเทศไดตระหนักและเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับอุดมศึกษำ  
ของกลุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏ ซึ่งมีหนำที่ในกำรผลิตบัณฑิตใหมีคุณภำพและสนองตอพระบรมรำโชบำย 
พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณฯ พระวชิรเกลำเจำอยูหัว (รัชกำลที่ 10)     
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ที่ก ำหนดใหมหำวิทยำลัยรำชภัฏเปนมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น จึงเสนอใหมีกำรพัฒนำระบบประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำภำยในของกลุมมหำวิทยำลัยรำชภัฏที่สงเสริมตอกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
และจำกประกำศกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561 ไดยกเลิกกฎกระทรวงวำดวยระบบ 
หลักเกณฑ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2553 และใหมหำวิทยำลัยรำชภัฏแตละแหงจัดใหมี 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน โดยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยใหเปนไปตำม 
มำตรฐำนกำรศึกษำแตละระดับและประเภทกำรศึกษำที่รัฐมนตรีวำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรประกำศก ำหนด 
พรอมทั้งจัดท ำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของมหำวิทยำลัยที่มุ งคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำและ 
ด ำเนินกำรตำมแผนที่ก ำหนดไว จัดใหมีกำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในมหำวิทยำลัย 
ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏใหมีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ และจัดสง 
รำยงำนผลกำรประเมินตนเองใหแกหนวยงำนตนสังกัดหรือหนวยงำนที่ก ำกับดูแลมหำวิทยำลัยรำชภัฏ         
เป็นประจ ำทุกป ี
 
 จำกกฎกระทรวงดังกล ำว มหำวิทยำลัยรำชภัฏได ร วมกันพัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ และพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบันขึ้น โดยมีมหำวิทยำลัยรำชภัฏเขำรวมพัฒนำ และไดเริ่มใชระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน ตั้งแตป กำรศึกษำ 2562 เปนตนไป 
 องค ประกอบและตัวบ งชี้ที่ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพัฒนำขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของ 
สถำบันอุดมศึกษำทั้ง 4 ดำน ซึ่งท ำกำรเพ่ิมเติมตัวบงชี้ที่สอดคลองกับบริบทกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย 
รำชภัฏ โดยก ำหนดองคประกอบดังนี้ 
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร ประกอบด วย 6 องคประกอบ                
ไดแก องคประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบที่ 3 นักศึกษำ           
องคประกอบที่ 4 อำจำรย องคประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู เรียน และองค
ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน กำรเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร 
ครอบคลุมเรื่องกำรสงเสริม พัฒนำนักศึกษำ กำรวำงระบบกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวนอำจำรย์
ต่อนักศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ (โดยเฉพำะกำรคุมวิทยำนิพนธใหเปนไปตำมเกณฑมำตรฐำนหลักสูตร) 
ผลงำนทำงวิชำกำร ผลงำนวิจัยของคณำจำรย สื่ออุปกรณกำรเรียนกำรสอน หองสมุด และแหล่งกำรเรียนรู้
ต่ำงๆ กำรด ำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห งชำติ รวมทั้งคุณภำพบัณฑิต               
ซึ่งจะพิจำรณำจำกกำรมีงำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระ คุณภำพผลงำนตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษำ
ระดับบัณฑิตศึกษำ นอกจำกนี้ยังเพ่ิมตัวบงชี้ที่ใชวัดคุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำใหแกบัณฑิตโดยอำงอิง     
จำกตัวบงชี้ของกำรประเมินของเครือข่ำยกำรประกันคุณภำพมหำวิทยำลัยอำเซียน (AUN - QA) เพ่ือเป็น    
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำใหสำมำรถทัดเทียมกับสำกลได ้
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก            
องคประกอบ ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 กำรวิจัย องคประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร องค
ประกอบที่ 4 ดำนศิลปวัฒธรรมและควำมเปนไทย และองคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบงชี้                    
และเกณฑกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ ครอบคลุมกำรด ำเนินงำนของคณะเพ่ือสนับสนุน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอน ของแตละหลักสูตร รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษำ กำรบริกำรนักศึกษำ กำรใหบริกำร  
ทำงวิชำกำร กำรวิจัย กำรบริหำรจัดกำรและกำรประกันคุณภำพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบ งชี้ที่สะท้อน          



 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 32 

 

กำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย รำชภัฏที่เปนมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่นในองคประกอบที่ 3            
และองคประกอบที่ 4 
  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบ ไดแก        
องคประกอบ ที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต องคประกอบที่ 2 กำรวิจัย องคประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร         
องคประกอบที่ 4 ดำนศิลปวัฒธรรมและควำมเปนไทย และองคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร ตัวบงชี้      
และเกณฑกำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับสถำบัน พิจำรณำให เปนไปตำมมำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ ไดแก มำตรฐำน ดำนศักยภำพและควำมพรอมในกำรจัดกำรศึกษำ ประกอบดวย            
ดำนกำยภำพ ดำนวิชำกำร ดำนกำรเงิน ดำนกำรบริหำรจัดกำรมำตรฐำน ดำนกำรด ำเนินกำรตำมภำรกิจของ
มหำวิทยำลัย ประกอบดวย ดำนกำรผลิต บัณฑิต ดำนกำรวิจัย ดำนกำรใหบริกำรทำงวิชำกำรแกสังคม         
ดำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบงชี้ที่สะทอนกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
ที่เปนมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำทองถิ่น ในองคประกอบที่ 3 และองคประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุงเนน         
กำรประกันคุณภำพกำรด ำเนินกำรของ มหำวิทยำลัย เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของแตละคณะ 
โดยครอบคลุมในดำนกำยภำพและภำรกิจ ของมหำวิทยำลัย รวมถึงกำรประกันคุณภำพในภำพรวม            
จุดมุงหมำยของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แตละระดับ เพ่ือกำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำม
ตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ ในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน 
ใหไดขอมูลที่ชี้ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรที่ไดคุณภำพตำม มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำของแตละคณะ       
และภำพรวมของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ อันจะน ำไปสูกำรก ำหนดแนวทำงและพัฒนำคุณภำพตำมเกณฑและ
มำตรฐำนที่ตั้งไวอยำงตอเนื่อง เพ่ือจัดท ำรำยงำนประจ ำปที่เปน รำยงำนประเมินคุณภำพภำยใน               
เสนอตอหนวยงำนตนสังกัดทุกปกำรศึกษำ ตลอดจนเพ่ือรองรับกำรติดตำม ตรวจสอบของหนวยงำน            
ที่เก่ียวของ รวมทั้งกำรสรำงควำมมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภำพบัณฑิต โดยผูเรียนมี งำนท ำ ผูเรียนมีคุณภำพ
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ และเพ่ือประกอบกำรพิจำรณำ ขึ้นทะเบียนหลักสูตร    
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2552 อยำงไรก็ตำม ระบบกำร ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน จะมุงเนนที่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรใหมี กำรด ำเนินกำรตั้งแต   
กำรวำงระบบคุณภำพ กำรควบคุมคุณภำพ กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพ กำรประเมิน  คุณภำพและ         
กำรพัฒนำคุณภำพ เพ่ือสรำงควำมมั่นใจใหกับผูใชบัณฑิตและสงเสริมสนับสนุนก ำกับติดตำม กำรด ำเนินงำน     
ของคณะและมหำวิทยำลัยใหเปนไปตำมมำตรฐำน และวิสัยทัศนที่มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำหนด โดยใหสะทอน
ผลกำรจัดกำรศึกษำได อย ำงมีคุณภำพ มีกำรควบคุมคุณภำพในทุกขั้นตอนของกำรผลิตบัณฑิต                 
ในแตละปกำรศึกษำ โดยคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีกำรตรวจสอบติดตำมคุณภำพผลกำรผลิตบัณฑิต     
โดยคณะกรรมกำรประจ ำคณะและคณะกรรมกำรระดับสถำบันในทุกปกำรศึกษำ มีควำมเชื่อมโยงกับระบบ 
กำรประเมินคุณภำพภำยนอกที่จะมีกำรรับรองคุณภำพกำรศึกษำระดับชำติ รวมทั้งมีกำรประเมินคุณภำพ    
เพ่ือให ไดขอมูลเชิงปริมำณ และเชิงคุณภำพที่สะท อนผลของกำรผลิตบัณฑิตในแต ละปกำรศึกษำ              
เพ่ือสรำงควำมเชื่อม่ันในคุณภำพของบัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 
 
 
 
3. กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 เพ่ือใหกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำเกิดประโยชนจึงควรมีแนวทำงกำรจัดกระบวนกำรประกัน 
คุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมวงจรคุณภำพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ กำรวำงแผน (Plan) กำรด ำเนินงำน 
และเก็บขอมูล (Do) กำรประเมินคุณภำพ (Check/Study) และกำรเสนอแนวทำงกำรปรับปรุง (Act) โดยมี 
รำยละเอียด ดังนี้ 
  P = เริ่มกระบวนกำรวำงแผนกำรประเมินตั้งแตตนปกำรศึกษำ โดยน ำผลกำรประเมินปกอนหนำนี้ 
มำใชเปนขอมูลในกำรวำงแผน โดยตองเก็บขอมูลตั้งแตตนปกำรศึกษำ  
  D = ด ำเนินงำนและเก็บขอมูลบันทึกผลกำรด ำเนินงำนตั้งแตตนปกำรศึกษำ คือ เดือนแรก       
จนถึงเดือน สุดทำยของปกำรศึกษำ  
  C/S = ด ำเนินกำรประเมินคุณภำพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน เปนระยะ      
อยำงตอเนื่อง  
  A = วำงแผนปรับปรุงและด ำเนินกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมิน โดยคณะกรรมกำรบริหำรระดับ 
หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยน ำขอเสนอแนะและผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมิน 
คุณภำพภำยในมำวำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำน (รวมทั้งข อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย) มำจัดท ำ 
แผนปฏิบัติกำรประจ ำปและเสนอตั้งงบประมำณปถัดไป หรือจัดท ำโครงกำรพัฒนำและเสนอใชงบประมำณ 
กลำงปหรืองบประมำณพิเศษก็ได 
 วิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ก ำหนดไว ดังนี้  
  1. มหำวิทยำลัยวำงแผนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในประจ ำปกำรศึกษำใหม  
  2. มหำวิทยำลัยเก็บขอมูลระยะ 12 เดือน ตำมตัวบงชี้ที่ไดประกำศใชบนระบบ CHE QA 
Online และใหมีกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในเปนประจ ำทุกป ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับสถำบัน  
  3. หลักสูตรเตรียมกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองระดับ 
หลักสูตรผำนระบบ CHE QA Online  
  4. คณะหรือหนวยงำนเทียบเทำน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตรมำจัดท ำรำยงำนกำรประเมิน
ตนเอง ระดับคณะ  
  5. คณะหรือหนวยงำนเทียบเทำประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำร
ประเมิน หลักสูตรที่ไดรับกำรประเมนิแลว  
  6. มหำวิทยำลัยน ำผลกำรประเมินระดับหลักสูตร ผลกำรประเมินระดับคณะมำจัดท ำรำยงำน  
กำรประเมินตนเองระดับสถำบัน  
  7. มหำวิทยำลัยประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลกำรประเมินตนเอง
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ พรอมน ำผลกำรประเมินเสนอสภำมหำวิทยำลัยเพ่ือพิจำรณำวำงแผนพัฒนำ
มหำวิทยำลัย ในปกำรศึกษำถัดไป  
  8. ผูบริหำรของมหำวิทยำลัยน ำผลกำรประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมกำรประเมิน
คุณภำพ ภำยในที่มหำวิทยำลัยแตงตั้ง (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัย) มำวำงแผนปรับปรุงกำร
ด ำเนินงำน แผนปฏิบัติกำรประจ ำป และแผนกลยุทธ  
  9. สงรำยงำนประจ ำปที่เปนรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยใน ผำนระบบ CHE QA Online 
ภำยใน 120 วัน นับจำกสิ้นปกำรศึกษำ 
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 มหำวิทยำลัยรำชภัฏตองมีกำรประเมินตนเองตำมตัวบงชี้และเกณฑกำรประกันคุณภำพภำยในทุกป 
กำรศึกษำ ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน ตำมล ำดับ โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเปนผูแตงตั้ง 
คณะกรรมกำรประเมิน และสงผลกำรประเมินใหหนวยงำนตนสังกัดทรำบผำนระบบฐำนของดำนกำรประกัน 
คุณภำพ (CHE QA Online) ทั้งนี้ คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร 1 อำจประเมิน       
ไดมำกกวำหนึ่งหลักสูตรหำกเปนหลักสูตรในสำขำวิชำเดียวกัน เชน หลักสูตรสำขำวิชำเดียวกันทั้งในระดับ 
ปริญญำตรีและบัณฑิตศึกษำ  
 ส ำหรับแนวทำงกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพภำยในระดับหลักสูตร มหำวิทยำลัยรำชภัฏต อง 
ด ำเนินกำรเปนประจ ำทุกป โดยหลักสูตรสำมำรถแตงตั้งอำจำรยประจ ำหลักสูตร หรือผูประเมินคุณภำพ 
กำรศึกษำภำยในของมหำวิทยำลัย หรือผูทรงคุณวุฒิที่ขึ้นทะเบียนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ และเปนคนกำวทัน 
ควำมทันสมัยของหลักสูตรมำประเมินหลักสูตร และรำยงำนผำนระบบ CHE QA Online 
 ในกรณีที่ต องกำรเผยแพร หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษำแหงชำติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ 
หลักสูตรใหด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ก ำหนดไวดังนี้ 
 - ผูประเมินคุณภำพภำยในจ ำนวนอยำงนอย 3 คน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสำขำวิชำที่ขอรับ 
กำรประเมิน โดยเกินกว ำกึ่งหนึ่งเปนผู ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัย และอย ำงนอยหนึ่งคนของ              
ผูทรงคุณวุฒิภำยนอกนั้นตองมีคุณวุฒิตรงกับสำขำวิชำที่ขอรับกำรประเมิน ทั้งนี้ประธำนกรรมกำรตองเปน      
ผูทรงคุณวุฒิจำกภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 - คณะกรรมกำรทุกคนตองเปนผูที่ข้ึนทะเบียนผูประเมินคุณภำพภำยในระดับหลักสูตรของส ำนักงำน 
ปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตรของแต ละระดับ
กำรศึกษำ เปนดังนี้  
 - ระดับปริญญำตรี คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำโทขึ้นไปหรือด ำรงต ำแหนงทำงวิชำกำรระดับ     
ผูชวยศำสตรำจำรยขึ้นไป  
 - ระดับปริญญำโท คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน งทำงวิชำกำรระดับ        
รองศำสตรำจำรยขึ้นไป  
 - ระดับปริญญำเอก คณะกรรมกำรมีคุณวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหนงทำงวิชำกำรระดับ 
ศำสตรำจำรยขึ้นไป 
 ในกรณีที่ประสงคน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับอุดมศึกษำ ในระดับสถำบันไปใช  
ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยของส ำนักงำน  
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร องคประกอบของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
ระดับอุดมศึกษำ ระดับสถำบัน ก ำหนดไวดังนี้ 
 - ผูทรงคุณวุฒิ จ ำนวนอยำงนอย 5 คน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับขนำดของมหำวิทยำลัย  
  - ประธำนกรรมกำรประเมินฯ เปนผูประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ขึ้นทะเบียนประธำน 
คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร วิจัย และ
นวัตกรรม  
  - กรรมกำรประเมินฯ เปนผูประเมินจำกภำยนอกมหำวิทยำลัยที่ผำนกำรฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน 
ของ สป.อว. อยำง  นอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจำกภำยในมหำวิทยำลัยตองผำนกำรฝกอบรมหลักสูตร             
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ผูประเมินของ สป.อว. หรือที่สถำบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ 
วิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรม คุณสมบัติเฉพำะของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในระดับสถำบัน เป็นดังนี้ 
  1) ประธำนกรรมกำร 
     - ผูที่เปนหรือเคยเปนผูบริหำรระดับคณบดีหรือเทียบเทำขึ้นไปและมีประสบกำรณ             
เปนผูประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเทำ หรือ  
    - ผูที่มีต ำแหนงทำงวิชำกำรระดับผูชวยศำสตรำจำรยขึ้นไป และมีประสบกำรณเปนผูประเมิน 
คุณภำพกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ในระดับคณะหรือเทียบเทำขึ้นไป หรือ  
    - ผูที่ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร วิจัยและนวัตกรรมพิจำรณำแลววำ 
มีควำมเหมำะสม  
  2) กรรมกำร  
    - กรณีเปนอำจำรย ตองท ำหนำที่เปนอำจำรยประจ ำมำแลวไมนอยกวำ 2 ป  
    - กรณีเปนฝำยสนับสนุน ตองท ำหนำที่ในระดับผูอ ำนวยกำรหนวยงำนขึ้นไปมำแลว       
ไมนอยกวำ 2 ปี 
หมายเหตุ  
 1. แนวทำงกำรด ำเนินงำนส ำหรับหลักสูตรที่ขอปดด ำเนินกำร หรืองดรับนักศึกษำ หรือไมมีนักศึกษำ 
มำสมัครเรียนที่ก ำหนดไว คือ กรณีหลักสูตรที่สภำมหำวิทยำลัยเห็นชอบ/อนุมัติใหปดด ำเนินกำรตองแจงให 
สป.อว. รับทรำบ หำกหลักสูตรยังมีนักศึกษำคงคำงอยู อำจำรยประจ ำหลักสูตรดังกลำวยังตองท ำหนำที ่
อำจำรยประจ ำหลักสูตรตอไปและจัดกำรเรียนกำรสอนจนกวำนักศึกษำคนสุดทำยจะส ำเร็จกำรศึกษำ        
ทั้งนี้ สถำบันอุดมศึกษำยังตองด ำเนินกำรประเมินตนเองระดับหลักสูตรเปนประจ ำทุกป โดยประเมินองค
ประกอบ ที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน และองคประกอบที่เกี่ยวของ เฉพำะตัวบงชี้ที่มีกำรด ำเนินกำร เพ่ือน ำผล    
ที่ไดมำประกอบกำรพิจำรณำปรับปรุงกระบวนกำรหรือพิจำรณำด ำเนินกำรอ่ืนๆตอไป โดยค ำนึงถึงประโยชน 
จำกกำรประเมินเพ่ือใหเกิดกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนของหลักสูตรเปนส ำคัญ อนึ่งกำรประเมินตนเอง 
ดังกลำวเปนกำรด ำเนินกำรภำยในของหลักสูตร คณะ หรือสถำบัน โดยรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร 
เฉพำะตัวบงชี้ที่มีกำรด ำเนินงำนในกำรค ำนวณคำคะแนนของหลักสูตรใหคิดเฉพำะตัวบงชี้ที่มีกำรประเมิน     
เทำนั้นและด ำเนินกำรผำนระบบ CHE QA Online  
 2. หลักในกำรพิจำรณำส ำหรับตัวบงชี้กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรที่เปน 
ตัวบงชี้กระบวนกำร (3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1) กำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประเมินตัวบงชี้        
เชิงคุณภำพในระดับหลักสูตรที่เนนกระบวนกำร เพ่ือให ผูประเมินน ำไปใชในกำรตัดสินผลกำรประเมิน         
ใหเปนมำตรฐำนเดียวกันใหยึดหลักกำร คือ หลักสูตรควรก ำหนด ผลลัพธซึ่งแสดงคุณภำพที่ตองกำรจำก
กระบวนกำรที่ไดออกแบบ โดยอธิบำยวิธีกำรด ำเนินงำนที่น ำไปสูผลลัพธ ที่ตองกำร มีกำรทบทวน/ประเมิน/
ศึกษำ ผลกำรด ำเนินงำนที่เทียบกับผลลัพธที่ก ำหนด หำกหลักสูตรไมได ผลลัพธตำมที่ตองกำรใหอธิบำยวำ     
มีกำรปรับปรุงวิธีกำรท ำงำนอยำงไร เพ่ือน ำไปสูผลลัพธที่ตองกำร (หมำยเหตุ : ใหพิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน
ในภำพรวม ไมควรพิจำรณำแตละประเด็นยอย และกรณีจะให คะแนนระดับ 4 หรือ 5 ตองมีค ำอธิบำยที่เห็น    
เปนรูปธรรม) 
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ส่วนที่ 3 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

 
องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

องค์ประกอบท่ี 1  การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1   กำรพัฒนำแผน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 กำรพัฒนำบุคลำกร  
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ระบบกลไกกำรใช้งบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 ภำวะผู้น ำของผู้บริหำรหน่วยงำน 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กำรพัฒนำหน่วยงำนสู่หน่วยงำนแห่งกำรเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 กระบวนกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้ รับบริกำรต่อกำรให้บริกำร          

ของหน่วยงำนเทียบเท่ำ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
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องค์ประกอบท่ี 1 การบริหารจัดการ 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.1  : การพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   

สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และกำรท ำนุ
บ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในกำรด ำเนินพันธกิจหลักสถำบันอุดมศึกษำจ ำเป็นต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำ        
และกำรด ำเนินงำนของสถำบัน เพ่ือให้สถำบันด ำเนินกำรสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภำพ มีควำมเป็นสำกล 
และเจริญเติบโตอย่ำงยั่งยืน ดังนั้น สถำบันต้องก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์                     
และแผนด ำเนินงำนเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนของสถำบัน 

ในกำรพัฒนำแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจำกกำรพิจำรณำอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถำบันแล้ว จะต้องค ำนึงถึง
หลักกำรอุดมศึกษำ กรอบแผนอุดมศึกษำระยะยำว มำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ มำตรฐำนวิชำชีพ
ที่เกี่ยงข้อง ยุทธศำสตร์ด้ำนต่ำงๆของชำติรวมถึงทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และกำรเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนของสถำบันเป็นไปอย่ำงมีคุณภำพ เป็นที่ยอมรับ          
และสำมำรถตอบสนองสังคม ในทิศทำงที่ถูกต้องเหมำะสม 

 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. หน่วยงำนมีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่สอดคล้องกับนโยบำยของสถำบัน โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกรในหน่วยงำน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญำหรือปณิธำนและพระรำชบัญญัติสถำบัน ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถำบัน ตำมแผนอุดมศึกษำระยะยำว 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) และแผนนโยบำยและยุทธศำสตร์               
กำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2563-2570 และแผนด้ำนวิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม          
พ.ศ. 2563-2565  
 2. มีกำรถ่ำยทอดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำนไปสู่ผู้ปฏิบัติงำนในหน่วยงำนให้รับทรำบและด ำเนินงำน 
 3. มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและค่ำเป้ำหมำยของแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำน
ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
 4. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีครบตำมพันธกิจของหน่วยงำน 
 5. มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี และรำยงำนผลต่อผู้บริหำรหน่วยงำน 

6. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง และรำยงำนผล      
ต่อผู้บริหำร 
 7. มีกำรน ำผลกำรพิจำรณำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหำรหน่วยงำนไปปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี    
ของหน่วยงำน  
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เกณฑ์การประเมิน  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร 
1 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร  
2 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีกำรด ำเนินกำร 
7 ข้อ 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.2  : การพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
 กำรปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยงำน จ ำเป็นต้องมีกำรบริหำรและพัฒนำบุคลำกรประจ ำหน่วยงำนอย่ำงเหมำะสม 
นอกจำกนั้นยังจ ำเป็นต้องมีบุคลำกรประจ ำหน่วยงำนที่มีคุณภำพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้ำหมำยของสถำบัน 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  : 

1. หน่วยงำนมีแผนกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร มีกำรวิเครำะหขอมูลเชิงประจักษ  
 2. มีกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกรประจ ำหน่วยงำนใหเปนไปตำมแผนที่ก ำหนด  
 3. มีกำรเสริมสรำงสุขภำพที่ด ีสร้ำงขวัญและก ำลังใจใหบุคลำกรในหน่วยงำนที่สอดคล้องกับแผนหน่วยงำนให้
สำมำรถท ำงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพ  
 4. มีระบบกำรติดตำมใหบุคลำกรน ำควำมรู้และทักษะที่ได้จำกกำรพัฒนำมำใชในกำรปฏิบัติงำน  
 5. มีกำรใหควำมรู้ด้ำนสำยงำนเพ่ือพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรแก่บุคลำกรสำยสนับสนุน  
 
เกณฑ์การประเมิน   

 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4  ขอ 5 ขอ 

 
หมายเหตุ :  

- หลักฐำนแผนกำรบริหำรพัฒนำบุคลำกร และกิจกรรม/โครงกำร อ้ำงอิงหลักฐำนของฝ่ำยกำรเจ้ำหน้ำที่   
ที่ดูแลงำนด้ำนบุคลำกร มหำวิทยำลัยรำชภัฏร้อยเอ็ด 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3  : ระบบกลไกการใช้งบประมาณ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 สถำบันอุดมศึกษำจะตองมีระบบในกำรจัดหำและจัดสรรเงินอย ำงมีประสิทธิภำพ จะต องม ี          
แผนกลยุทธทำงด้ำนกำรเงินซึ่งเปนแผนจัดหำเงินทุนจำกแหลงเงินทุนต่ำง ๆ ที่สำมำรถผลักดันแผนกลยุทธ   
ของสถำบันใหสำมำรถด ำเนินกำรได้ มีกำรวิเครำะหรำยได้ คำใช้จำยของกำรด ำเนินงำน ทั้งจำกงบประมำณ       
แผนดินและเงินรำยได อ่ืนๆ ที่สถำบันได้รับ มีกำรจัดสรรงบประมำณและกำรจัดท ำรำยงำนทำงกำรเงิน        
อยำงเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบกำรตรวจสอบกำรใช เงินอยำงมีประสิทธิภำพ รำยงำนทำงกำรเงิน       
ตองแสดงรำยละเอียดกำรใช้จำยในทุกพันธกิจ โครงกำร กิจกรรม เพ่ือใหสำมำรถวิเครำะหสถำนะทำงกำรเงิน
และควำมม่ันคงของสถำบันได้ 
 
 เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. หน่วยงำนมีแผนกำรจัดสรรงบประมำณที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีของหน่วยงำน   
 2. มีงบประมำณประจ ำปที่สอดคลองกับแผนปฎิบัติกำรในแตละพันธกิจและกำรพัฒนำหน่วยงำนและ
บุคลำกร  
 3. มีกำรจัดท ำรำยงำนกำรใช้งบประมำณตำมรูปแบบกำรด ำเนินงำนกำรรำยงำนกำรใช้งบประมำณ
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยฯก ำหนด  
 4. มีกำรถ่ำยทอดแผนกำรจัดสรรงบประมำณให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้รับทรำบและด ำเนิน
กิจกรรมกำรด ำเนินงำนภำยในหน่วยงำนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด 
 5. หน่วยงำนมีกำรก ำกับและติดตำมผลกำรใชจ่ำยงบประมำณใหเปนไปตำมเปำหมำย  
 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 
1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4  : ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 

ปจจัยสนับสนุนที่ส ำคัญตอกำรเจริญกำวหนำของสถำบันอุดมศึกษำ คือ สภำสถำบันและผูบริหำร    
ทุกระดับของสถำบันนั้นๆหำกสภำสถำบันและผู้บริหำรมีวิสยทัศน เปนผู้น ำที่ดี มีธรรมำภิบำล รับผิดชอบ      
ตอสังคม รักควำมกำวหนำ ดูแลบุคลำกรอยำงดี เปดโอกำสใหชุมชนเข้ำมำ มีส่วนรวมในกำรบริหำร               
มีควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจแกปญหำและก ำกับดูแล ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปในทิศทำง      
ที่ถูกตอง จะท ำใหสถำบันเจริญรุดหนำอยำงรวดเร็ว  

 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีวิสัยทัศน์ ก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินงำนและสำมำรถถ่ำยทอดไปยังบุคลำกรทุกระดับ                  
2. ผู้บริหำรหน่วยงำนมีกำรก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมที่มอบหมำย รวมทั้งสำมำรถ

สื่อสำรแผนและผลกำรด ำเนินงำนของสถำบันไปยังบุลำกรในหน่วยงำน 
3. ผู้บริหำรสนับสนุนให้บุคลำกรในหน่วยงำนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำร ให้อ ำนำจในกำรตัดสินใจ          

แก่บุคลำกรตำมควำมเหมำะสม 
4. ผู้บริหำรหน่วยงำนถ่ำยทอดควำมรู้และส่งเสริมพัฒนำผู้ร่วมงำน เพ่ือให้สำมำรถท ำงำนบรรลุวัตถุประสงค์

ของหน่วยงำนเต็มตำมศักยภำพ 
5. ผู้บริหำรหน่วยงำนบริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำล โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงำนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4ขอ 5 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5  : การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : 
 มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำขอที่ 3 ก ำหนดใหสถำบันมีกำรสร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรูและสังคม
แหงกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องมีกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือมุงสู่สถำบันแหงกำรเรียนรู้ โดยมีกำรรวบรวมองคควำมรูที่มีอยู
ในสถำบัน ซึ่งกระจัดกระจำยอยู ในตัวบุคคลหรือเอกสำรมำพัฒนำให้เปนระบบ เพ่ือใหทุกคนในสถำบัน
สำมำรถเข้ำถึงควำมรู้ และพัฒนำตนเองใหเปนผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงำนได้อยำงมีประสิทธิภำพ อันจะสงผลให
สถำบันอุดมศึกษำมีควำมสำมำรถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนกำรใน กำรบริหำรจัดกำรควำมรู ในสถำบัน
ประกอบด้วย กำรระบุควำมรู้  กำรคัดเลือก กำ รรวบรวม กำรจัด เก็บควำมรู้  กำรเข ำถึงข้อมูล                   
และกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน กำรสร้ำงบรรยำกำศและวัฒนธรรมกำรเรียนรู
ภำยในสถำบัน กำรก ำหนดแนววิธีปฏิบัติงำนตลอดจนกำรใชเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ      
กำรบริหำรจัดกำรควำมรูในสถำบันใหดียิ่งขึ้น  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. หน่วยงำนมีกำรก ำหนดประเด็นควำมรู้ แต่ละเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ 
หน่วยงำนที่ครอบคลุมพันธกิจหน่วยงำน 

2. ก ำหนดบุคลำกรกลุมเปำหมำยที่จะพัฒนำควำมรูและทักษะตำมประเด็นควำมรูที่ก ำหนด  
3 .  มี กำรแบ่ งปั นและแลกเปลี่ ยน เ รี ยนรู จำกควำมรู้  ทั กษะของผู้ มีป ระสบกำรณ ตรง                   

(tacit knowledge) ภำยในหน่วยงำน เพ่ือพัฒนำแลกเปลี่ยนแก้ไขปัญหำกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมภำยใน
หน่วยงำน  
 4. มีกำรรวบรวมควำมรูตำมประเด็นควำมรู้ที่ก ำหนดมำพัฒนำกำรด ำเนินงำนอย่ำงเป็นระบบ           
มีลำยลักษณอักษร (explicit knowledge)  
 5. มีกำรน ำควำมรูที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้เปนลำยลักษณอักษร (explicit knowledge) ที่เป็น   
แนวปฏิบัติที่ดีมำปรับใชในกำรปฏิบัติงำนจริง  
 
เกณฑ์การประเมิน   
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 

 
องค์ประกอบท่ี 2  การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของหน่วยงานเทียบเท่า  
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  
เกณฑ์มาตรฐาน :  
 1. มีกำรจัดท ำำแผนประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 2. มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีที่ก ำหนด  
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 3. มีกำรติดตำมและประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรของหน่วยงำน อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี และ
มีผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในครั้งสุดท้ำยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.00  
 4. มีกำรรำยงำนผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน       
เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ  
 5. มีกำรน ำผลประเมินควำมพึงพอใจหรือข้อเสนอแนะจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจมำจัดท ำ
แผนปรับปรุงกำรให้บริกำรของหน่วยงำน  
 
เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.2   : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในเป็นภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถำบันต้องสร้ำงระบบ
และกลไกในกำรควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรด ำเนินงำนของสถำบันให้เป็นไปตำมนโยบำย 
เป้ำประสงค ์และระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่ก ำหนดโดยสถำบันและหน่วยงำนต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงำน
ที่เกี่ยวข้อง มีกำรวัดผลส ำเร็จของกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในรวมทั้ งกำรรำยงำนผลกำรประกัน
คุณภำพต่อหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสำธำรณชน มีกำรประเมินและปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี 
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กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้อง
ด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมีกำรสร้ำงจิตส ำนึกให้เห็นว่ำเป็นควำมรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน ในกำรพัฒนำ
คุณภำพกำรศึกษำ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สำธำรณชนให้มั่นใจได้ว่ำสถำบันสำมำรถสร้ำงผลผลิต        
ทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพ 

 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
 1. มีระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในที่เหมำะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ      
ของหน่วยงำน  

2. มีกำรก ำหนดนโยบำยและให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในโดยผู้บริหำร
ภำยในหน่วยงำน 

3. มีกำรน ำผลกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในมำปรับปรุงกำรท ำงำนและส่งผลให้มีกำรพัฒนำ   
ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของหน่วยงำน 

4. มีกำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู่กำรประกันคุนภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยงำน 
5. มีเครือข่ำยกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระหว่ำงหน่วยงำน 

 
เกณฑ์การประเมิน  
  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร มีกำรด ำเนินกำร 

1 ขอ 2 ข้อ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
 
 
 
แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สถำบันกำรศึกษำทุกสถำบันต้องวำงระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของตนเองให้
เหมำะสมกับบริบทและวิสัยทัศน์ของสถำบัน โดยต้องพิจำรณำเกณฑ์มำตรฐำนอุดมศึกษำที่เกี่ยวข้องใน
ระดับชำติด้วย เพ่ือให้เป็นไปตำมเกณฑ์ขั้นต่ ำที่ประเทศก ำหนดและมุ่งสู่เป้ำหมำยจุดเน้น จุดเด่น หรือ
เอกลักษณ์ของสถำบัน 
 กำรวำงระบบกำรประกันคุณภำพจะต้องประกอบด้วย กำรควบคุม กำรตรวจสอบ และกำร
ประเมินผล เพ่ือน ำข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนำคุณภำพอย่ำงต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนั้ น ระบบประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในดังกล่ำวอย่ำงน้อยต้องครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถำบัน โดยสถำบัน
ต้องควบคุมให้มีกำรด ำเนินงำนตำมระบบคุณภำพที่ก ำหนด และมีกำรตรวจสอบระบบคุณภำพเป็นระยะๆ    
โดยที่มีกลไกกำรด ำเนินงำนอย่ำงชัดเจน เช่น มีผู้รับผิดชอบ/ ผู้บริหำร/ผู้เกี่ยวข้อง/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วม เมื่อครบหนึ่งปีกำรศึกษำก็ต้องมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมระบบประกันคุณภำพดังกล่ำว        
เพ่ือน ำไปปรับปรุงพัฒนำในปีถัดไป โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำจะด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ
ควำมก้ำวหน้ำของกำรปฏิบัติตำมแผนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ อย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกสำมปี และแจ้งผล 
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ให้สถำนศึกษำทรำบรวมทั้งเปิดเผยผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำต่อสำธำรณชน 
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน
ระดับอุดมศึกษำจัดท ำขึ้น เป็นไปในทิศทำงเดียวกับกำรประเมินเพ่ือกำรเผยแพร่หลักสูตร ที่มีคุณภำพและ
มำตรฐำนตำมที่ประกำศไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติพ.ศ. 2552 ทั้งนี้ได้ก ำหนดให้
รำยงำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  (IQA ระดับหลักสูตร) และรำยงำนผลกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7) เป็นรำยงำน ฉบับเดียวกันเพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อนของกำรจัดท ำรำยงำนของ
สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำและสำมำรถรำยงำนผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับคณะ และระดับสถำบัน ที่คณะกรรมกำรกำร
ประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำจัดท ำขึ้น สอดคล้องกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับ
หลักสูตรและเชื่อมโยงกับกำรประกันคุณภำพภำยนอกของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมิน 
คุณภำพกำรศึกษำ (องค์กำรมหำชน) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร  กำรสรุปผลกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน แต่ละระดับมีรำยละเอียดดังนี้ 
 
ระดับหน่วยงานเทียบเท่า 
 กำรประเมินระดับสถำบันจะสะท้อนผลกำรด ำเนินงำนของผู้บริหำรสถำบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้ง
ระบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำบันด้วย โดยแสดงเป็นค่ำเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจำกนั้นมีกำรวิเครำะห์
แยกเป็นปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรและผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหำรสถำบันได้น ำไปใช้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุง
พัฒนำ ตำมตำรำงต่อไปนี้ 
 
 
   ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ 
ประกอบ 
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
ผลการประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

องค์ประกอบที่  1 
การบริหารจัดการ 

 

5 - (1.1+1.2+1.3
+1.4+1.5)/5 

-   

องค์ประกอบที่ 2  

ก า ร พัฒ น าต า ม

พั น ธ กิ จ ข อ ง

หน่วยงาน 
 

2 - (2.1+2.2)/2 -   

รวม 7 - (1.1+1.2+1.3
+1.4+1.5+2.1

+2.2)/7 

-   



 

  

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562  
หน่วยงานเทียบเท่าคณะ 45 

 

*ผลการด าเนินงานตามข้อที่ด าเนินการได้ตามเกณฑ์การประเมิน 
 
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา  

จุดเด่น 
1. 
2. 
โอกาสในการพัฒนา 
1. 
2. 

 
 



บรรณานุกรม 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557. ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา. พิมพ์ครั้งที่ 3 สิงหาคม 2560. กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภาพพิมพ์. 



ตวัตั้ง ผลลพัธ์ ตวัตั้ง ผลลพัธ์

ตวัหาร ผลการด าเนินงาน ตวัหาร ผลการด าเนินงาน

1.1 การพัฒนาแผน ....... คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

1.2 การพัฒนาบุคลากร ........ คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

1.3 ระบบกลไกการใช้งบประมาณ ........ คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

1.4 ภาวะผู้น าของผู้บริหารหน่วยงาน .........คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

1.5 การพัฒนาหน่วยงานสู่หน่วยงานแห่งการ
เรียนรู้

.........คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

0.00 น้อย 0.00 น้อย

2.1 กระบวนการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการตอ่การให้บริการของหน่วยงาน
เทียบเท่า

.........คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

2.2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

.........คะแนน 0.00 P/O 0.00 P/O

0.00 น้อย 0.00 น้อย
0.00 น้อย 0.00 น้อย

0.00 น้อย 0.00 น้อย

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................
ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

คะแนนรวมทุกตวับ่งชี้

คะแนนเฉลี่ยทุกตวับ่งชี้

คะแนนรวมทุกตวับ่งชี้

คะแนนเฉลี่ยทุกตวับ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน
ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้................................. ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2 คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 2

ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้................................. ขอ้ที่ท ำได้ ขอ้.................................

คะแนนเฉลี่ยองค์ประกอบที่ 1 ผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจดัการ

ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหน่วยงานเทยีบเทา่คณะ ประจ าปกีารศึกษา 2563
ส านักงานอธิการบดี

ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคณะกรรมการ
เป้าหมาย

หน่วยงาน
วันที่รับการประเมิน

องค์ประกอบและตวับ่งชี้
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย
คะแนน การบรรลุ

เป้าหมาย

ลงช่ือ....................................... 
(........................................................) 

ประธานกรรมการ 
รหัสผู้ประเมิน................... 

มหาวิทยาลัย............................................. 

ลงช่ือ....................................... 
(........................................................) 

กรรมการ 
รหัสผู้ประเมิน................... 

มหาวิทยาลัย............................................. 

ลงช่ือ....................................... 
(........................................................) 

กรรมการและเลขานุการ 
รหัสผู้ประเมิน................... 

มหาวิทยาลัย............................................. 
 



จดุเดน่

จดุที่ควรพัฒนา

ข้อสงัเกต

จดุเดน่

จดุที่ควรพัฒนา

ข้อสงัเกต

พัฒนาปรับปรุง : 
     นางสาวสญาดา สาลวีรรณ นักวชิาการศึกษา ปฏิบัตกิาร 
     ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา 
     กองกลาง ส านักงานอธกิารบดี
    มหาวทิยาลยัราชภัฏร้อยเอ็ด

องค์ประกอบที่ 2 การพัฒนาตามพันธกิจของหน่วยงาน

รายงานผลการวิเคราะหจ์ุดเด่นและจุดควรพัฒนา 
หน่วยงาน ส านักงานอธิการบดี

วันที่รับการประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 การบริหารจดัการ


