






กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

  

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๑. การก ากับมาตรฐาน ๑.๑ การบริหารจัดการหลักสตูรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย สกอ. 

ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๓ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๑ ข้อ 

 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร  
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๕ ข้อ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๐ ข้อ 

๒. บัณฑติ ๒.๑ คณุภาพบณัฑติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี) 

๒.๒ การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

- ผลบณัฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

๓. นักศึกษา ๓.๑ การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

๓.๒ การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบณัฑิตศกึษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ 
การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓.๓ ผลที่เกดิกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอ้ร้องเรียนของนักศึกษา 

๔. อาจารย ์
 

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - การรับและแต่งตั้งอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
- การบริหารอาจารย ์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย ์

๔.๒ คุณภาพอาจารย ์ - ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
- ร้อยละอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
- ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์
 



๒ 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- จ านวนบทความของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔.๓ ผลที่เกดิกับอาจารย ์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย ์
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

๕. หลักสูตร 
การเรยีนการสอน  
การประเมินผู้เรยีน 

๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนา
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

๕.๒ การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจดัการเรียนการสอน 

- การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.๓ และ 

มอค.๔ 
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

ในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการ เรี ยนการสอนที่ มี การฝึ กปฏิบั ติ ในระดับ 

ปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ ก ากับ ติดตามในการท าวิทยานิพนธ์และ 

การค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 
๕.๓ การประเมินผู้เรยีน - การประเมินผลการเรยีนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
- การก ากับการประเมินการจัดกระบวนการเรียนการสอนและ

การประเมินหลักสูตร (มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗) 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษา 
๕.๔ ผลการด าเนินงานหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ร ะดั บ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
 

  



๓ 
 

องค์ประกอบ 
ในการประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบ่งชี้ 

อธิบายกระบวนการหรือแสดง 
ผลการด าเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

๖. สิ่ งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ - ระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน โดยมีส่วน
ร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ งสนับสนุน 
การเรียนรู้ 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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๔ 
 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามรูปแบบของ AUN – QA 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

รูปแบบของ AUN – QA ในฉบับที่ ๓ ในระดับหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่คุณภาพของกิจกรรมทางการศึกษา
ตามมิติ ๓ มิติ คือ คุณภาพของปัจจัยน าเข้า คุณภาพของกระบวนการ และคุณภาพของผลผลิต โดยประกอบ
ไปด้วยเกณฑ์ ๑๑ ข้อ ได้แก่ ๑) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ๒) ข้อก าหนดของหลักสูตร ๓) โครงสร้างและเนื้อหา
ของหลักสูตร ๔) กลยุทธ์ในการเรียนการสอน ๕) การประเมินผู้เรียน ๖) คุณภาพของบุคลากรสายวิชาการ    
๗) คุณภาพของบุคลากรสายสนับสนุน ๘) คุณภาพและการให้การสนับสนุนผู้เรียน ๙) โครงสร้างพ้ืนฐานและ
สิ่งอ านวยความสะดวก ๑๐) การเพ่ิมประสิทธิภาพของคุณภาพ และ ๑๑) ผลผลิต 

 
 

 

๑.
 ผ

ลก
าร

เรีย
นร

ู้ที่ค
าด

หว
ัง 

๒. ข้อก าหนด
ของหลักสูตร 

๓. โครงสร้าง
และเนื้อหาของ

หลักสตูร 

๔. กลยุทธ์ใน
การเรยีนการ

สอน 

๕. การประเมิน
ผู้เรยีน 

ผลสัมฤทธิ์ 

๖. คุณภาพ
ของบุคลากร
สายวิชาการ 

๗. คุณภาพของ
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

๘. คุณภาพและ
การให้การ

สนับสนุนผู้เรยีน 

๙. โครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่ง
อ านวยความ

สะดวก 

๑๐. การเพิ่มประสิทธิภาพของคุณภาพ 

๑๑. ผลผลติ 

 
 

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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การประกันคุณภาพและเกณฑ์มาตรฐานระดับ (นานา) ชาติ 

ความต้องการของผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 



๕ 
 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
๑. การผลติ
บัณฑิต 

๑.๑ ผลการบริหารจดัการหลักสตูรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสตูร 
๑.๒ อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวฒุิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
๑.๖ การส่งเสรมิสมรรถนะและทกัษะการใช้

ภาษาอังกฤษ 
กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๑.๗ การส่งเสรมิสมรรถนะและทกัษะด้านดิจิทลั กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 
๑.๘ ร้อยละของหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของหลักสูตรที่มี

นักศึกษามีส่วนร่วม/สร้างสรรค์
นวัตกรรมทีร่้อยละ ๑๐๐  

๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  

๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน  าหนักผลงานทาง
วิชาการ  

๒.๔ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวน
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของจ านวน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั งหมด ที่ร้อยละ ๓๐  

๓. การบริการ
วิชาการ 

๓.๑ ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๓.๒ จ านวนชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้บัการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนชุมชน
เป้าหมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนก าหนดให้เป็น
คะแนนเตม็ ๕ เท่ากับร้อยละ ๒๐ 

๔. ด้านศลิป 
วัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 



๖ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

๕. การบริหาร
จัดการ 

๕.๑ การจัดการเรยีนรู้แบบบรูณาการกับการ
ท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๕.๒ การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕.๓ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสตูร กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
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๗ 
 

กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 
ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
๑. การผลติ
บัณฑิต 

๑.๑ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผลลัพธ์ ค่าเฉลี่ยผลประเมิน ระดับหลักสูตร 

๑.๒ อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

๑.๓ อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ 

ปัจจัยน าเข้า ร้อยละของอาจารย์ตามเกณฑ์ สกอ. 

 ๑.๔ การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
 ๑.๕ กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๑.๖ การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๑ . ๗  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ส ม ร ร ถน ะ แ ล ะ ทั ก ษ ะ 
ด้านดิจิทัล 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๑.๘ หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่ วมหรือ
สร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 

๒. การวิจัย ๒.๑ ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ปัจจัยน าเข้า จ านวนเงินทุนต่ออาจารย์ประจ า  
๒.๓ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัย 
ผลลัพธ์ ร้อยละของผลรวมค่าน้ าหนักผลงานทาง

วิชาการ  
๒.๔ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่

น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ผลลัพธ์ ค่าคะแนนร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจ า
หรือนักวิจัยของสถาบันที่ร้อยละ ๓๐ 

๓. การบริการ
วิชาการ 

๓.๑ ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 

๓.๒ ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินร้อยละของ
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้ รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนของทุกคณะ 

๔. ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม
และความเป็น
ไทย 

๔.๑ ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และ
ความเป็นไทย 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๘ ข้อ 

๔.๒ ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย ผลลัพธ์ ผลรวมของผลการประเมินผลลัพธ์ 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทยของทุก
คณะ 



๘ 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ประเภทตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 
๕. การบริหาร
จัดการ 

๕.๑  การจั ดการ เรี ยนรู้ แบบบู รณาการกับ 
การท างาน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๕ ข้อ 

๕.๒ การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิ จ  กลุ่ มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๗ ข้อ 

๕.๓ ผลการบริหารงานของคณะ ผลลัพธ์ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับ
คณะทุกคณะ 

๕.๔ ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
และคณะ 

กระบวนการ เกณฑ์มาตรฐาน ๖ ข้อ 
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