


คํานํา 
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยฯ และ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 หมวด 6 “มาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษา” มาตรา 48 กําหนดใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา และ ใหถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหาร

การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง  โดยจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยฯ จึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีวัตถุประสงคใหมี

แนวทางการปฏิบัติ การกํากับ ติดตาม และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจน สอดคลองกับกรอบ

แผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานเกี่ยวกับการศึกษาระดับอุดมศึกษาตางๆ ที่เกี่ยวของ และสามารถ

รองรับการประเมินคุณภาพภายนอกไดอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล โดยเนื้อหาภายในประกอบดวย 

1) ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย  2) หลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา 3) การประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน มทร.อีสาน 4) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับ

คณะ ระดับสถาบัน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนแนวทางในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา และสงเสริมใหมหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและนําไปสูการสราง

ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองสังคมและประเทศชาติไดตอไป 
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สวนท่ี  1 
ขอมูลเบ้ืองตน 

ของมหาวิทยาลัย 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
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1.1 บทนํา 
โดยที่มาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติใหสถานศึกษาของรัฐ  

ที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนนิติบุคคล เพื่อใหสามารถดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบ

บริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับของ 

สภาสถานศึกษา ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ขึ้นแทนสถาบัน

เทคโนโลยีราชมงคล 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดรับการสถาปนาเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐดานวิชาชีพ

และเทคโนโลยีตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่  8 มกราคม พ.ศ. 2548 

มีวัตถุประสงคใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุงเนนการปฏิบัติ ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ 

ใหบริการทางวิชาการ  ในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย เทค โน โลยี ราชมงคล อีสานประกอบดวย  5 วิทยา เขต  กระจายอยู ท่ั วภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบดวย 

ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา  (WWW.RMUTI.AC.TH) 

  เลขท่ี 744 ถ.สุรนารายณ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 

  โทรศัพท 0-4427-1312, 0-4424-2977 โทรสาร 0-4424-2217, 0-4424-2977 

วิทยาเขตขอนแกน  (WWW.KKC.RMUTI.AC.TH) 

  เลขท่ี 150 ถ.ศรีจันทร อ.เมือง จ.ขอนแกน 40000 

  โทรศัพท 0-4323-7492 , 0-4333-6370 โทรสาร 0-4323-7483 

วิทยาเขตสุรินทร    (WWW.SURIN.RMUTI.AC.TH) 

  เลขท่ี 185 ถ.สุรินทร-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร 32000 

  โทรศัพท 0-4451-1022, 0-4451-9036 โทรสาร 0-4451-9034 

วิทยาเขตสกลนคร  (WWW.SKC.RMUTI.AC.TH) 

  เลขท่ี 199 หมู 3 ถ.พังโคน-วาริชภูมิ ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร 47160 

  โทรศัพท 0-4273-4724-5 โทรสาร 0-4273-4723 

 

1.2  ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ สถานที่ตั้ง 
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  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคล พ.ศ.2548 เหตุผล โดยท่ีมาตรา 36 แหงพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2542  

บัญญัติ ใหสถานศึกษาของรัฐ ท่ีจัดการศึกษาระดับปริญญาเปนนิติ บุคคล เพื่อใหสถานศึกษาของรัฐ 

ดําเนินกิจการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง มีความคลองตัว  

มีเสรีภาพทางวิชาการและ อยูภายใตการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ฯ ดังน้ัน  สมควรจัดต้ังมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 9 แหง ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน เปนหนึ่งในจํานวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 9 แหง เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 

ท่ีเนนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีมีวัตถุประสงคใหการศึกษา สงเสริมวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง 

ท่ีมุงเนนการปฏิบัติ ทําการสอน ทําการวิจัย ผลิตครูวิชาชีพ ใหบริการทางวิชาการ ในดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ีและทํานุบํารุง ศิลปะและวัฒนธรรม โดยตอยอดใหผูสําเร็จการอาชีวศึกษา มีโอกาสในการศึกษาตอ

ดานวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา 

 1.2.1 มทร.อีสาน นครราชสีมา 

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา อยูหางจากศูนยกลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร  

มีเน้ือที่ประมาณ 330 ไร ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ ทิศใตติดคลองลําตะคอง ทิศตะวันตกติดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏนครราชสีมา และทิศตะวันออกติดที่ดินของเอกชน บริเวณนี้แตเดิมมีตนตะโกขึ้นอยูเปนจํานวนมาก 

ดังนั้น จึงมีชื่อสามัญ เรียกกันวา “ทุงตะโกราย” ศูนยกลางมหาวิทยาลัยฯ มีความเปนมาดังน้ี 

 พ.ศ. 2499 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  (กรมอาชีวศึกษา) 

 พ.ศ. 2518 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นครราชสีมา 

 พ.ศ. 2531  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา 

 พ.ศ. 2548  ยกฐานะเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จากประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 
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1.2.2  วิทยาเขตสุรินทร 

  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ตั้งอยูระหวางกิโลเมตรที่ 2/400-3/200 

ดานทิศตะวันออกของถนน สายสุรินทร - ชองจอม ในเขตพื้นที่ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร เดิมตั้งขึ้นตามนโยบายของเสนาบดี

กระทรวงธรรมการในสมัยน้ัน คือ เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ท่ีไดกําหนดใหมณฑล และจังหวัดจัดต้ัง 

สุริยราชวราภัย (ธานี วิเศษโกสินทร ) ขาหลวงประจําจังหวัดสุรินทรและขุนพิสุทธิวรวาท ธรรมการ 

จังหวัดสุรินทรจึงไดกําหนดใหมีการจัดตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2470 ที่บริเวณทุงนาดานทิศตะวันออกของกําแพงเมือง

ชั้นนอกของเมืองสุรินทรท่ีเรียกวา ทุงยาง (เวียลเวง) ซ่ึงปจจุบันเปนท่ีตั้งของโรงเรียนสุรวิทยาคาร โรงเรียนสิริน

ธร โรงเรียนอนุบาลสุรินทร โรงเรียนเมืองสุรินทร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร และ

โรงพยาบาลสุรินทร รวมพื้นท่ีประมาณ 300 ไร ชื่อ "โรงเรียนศรีสุรินทรกสิกรรม" เปนโรงเรียนประเภทประถม

วิสามัญกสิกรรม สังกัดกรมวิสามัญ เปดสอนท้ังระดับประถมสามัญ คืออยูในเกณฑบังคับเรียน (ประถม 1- 3 ) 

และประถมวิสามัญ (4-6)  รวมเรียกวาประถมบริบูรณ โดยมีครูประจําการ และครูใหญคนแรก เมื่อเดือน 

กรกฎาคม พ.ศ. 2472 ชื่อ นายม่ัน เพชรศรีสม และไดเปดรับนักเรียน เม่ือวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2473 

 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 ไดแยกนักเรียนชั้นประถมวิสามัญกสิกรรมมาอยูที่บริเวณริมฝง

หวยเสนง ฝงขวา ดานทิศตะวันตกของถนนสายสุรินทร - ชองจอม และไดโอนมาสังกัดกรม

อาชีวศึกษา เปลี่ยนชื่อเปน "โรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร" มีครูใหญคนแรกชื่อ นายธรรมนูญ  

สิงคเสลิต 

 พ.ศ. 2483 เกิดกรณีขอพิพาทกับอินโดจีน ฝรั่งเศส กระทรวงกลาโหมตองการท่ีดินบริเวณที่ตั้ง

โรงเรียนเปนท่ีตั้งคายทหาร จึงตกลงขอตอกระทรวงศึกษาธิการ ใหยายโรงเรียนมาอยูฝงทิศ

ตะวันออกของถนน คือ ที่ตั้งปจจุบัน ในปเดียวกันนั่นเองไดเริ่มบุกเบิกพื้นที่เปนเวลา 2 ป  

ไดพื้นที่ทั้งหมด 1,500 ไร 

 พ.ศ. 2485 ไดยายโรงเรียนมาอยูท่ีตั้งปจจุบัน เริ่มตนดวยการมีครู 4 คน นักเรียน 30 คน และ

คนงาน 2 คน  

 พ.ศ. 2498 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมโรงเรียน

เกษตรกรรมสุรินทร โรงเรียนใชบริเวณลําโกดกงเปนสถานที่รับเสด็จ ซึ่งอยูทางดานทิศใต 
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ของโรงเรียน โดยจัดสรางศาลาท่ีประทับแบบจตุรมุขทรงโปรงทั้ง 4 ดาน และตกแตงบริเวณ

โดยรอบใหสวยงามดวยพันธุไมตาง ๆ ซึ่งตอมาขนานนามสถานที่แหงนี้วา "เกาะเสด็จประภาส"  

 พ.ศ. 2508 ไดรับการยกฐานะเปนวิทยาลัยเกษตรกรรม จนกระทั่งป พ.ศ. 2518 วิทยาลัย

เกษตรกรรมสุรินทร รวมทั้งกลุมวิทยาลัยเกษตรกรรมและวิทยาลัยอ่ืน ๆ หลายแหงในสังกัดกรม

อาชีวศึกษาไดรวมเขาเปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา สังกัดกรมวิทยาลัยเทคโนโลยีและ

อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และไดเปลี่ยนชื่อเปน "วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 

วิทยาเขตเกษตรสุรินทร" 

 พ.ศ. 2531 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกลา

โปรดกระหมอม พระราชทานนามใหมเปน "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร" ต้ังแต

บัดนั้น 

 พ.ศ. 2548 ไดยกฐานะเปน "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร"  

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 

ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ 

- คณะเกษตรศาสตรและเทคโนโลย ี

- คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 

1.2.3  วิทยาเขตขอนแกน   

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแกน กอตั้งจากสัญญาความรวมมือระหวาง

รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน ในนาม วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแกน” (2506 

- 2518)  

 ป 2518 เขารวมเปนวิทยาเขตหนึ่งในสังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ไดรับพระราชทาน

นามเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ในป 2531  

 ป 2548 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ใหสถาบันเทคโนโลยี 

ราชมงคล ( เดิม ) จัดตั้งเปนมหาวิทยาลัย รวม 9 แหง แตละแหง มีลักษณะเปนนิติบุคคล  

ปจจุบันวิทยาเขตขอนแกน เปนวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ํากวาปริญญา และ
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ระดับปริญญาตรีจากสถาบันในอนาคต มีเป าหมายท่ีจะจัดการศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรีจาก

สถาบันการศึกษา ท่ีจัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา สายชางอุตสาหกรรม เมื่อ 40 ปเศษ ที่ผานมา

ภายใตคําขวัญ “ฝมือ ระเบียบวินัย น้ําใจ” ชื่อเสียงของเทคนิคไทย – เยอรมัน ขอนแกน เปนที่ประจักษในดาน

ฝมือ ความรู ความสามารถ ศิษยของเราเปนที่ยอมรับของสถานประกอบการ ท้ังในภาครัฐและเอกชนเสมอมา 

ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ 

- คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 

- คณะวิศวกรรมศาสตร 

1.2.4  วิทยาเขตสกลนคร 

   
 พ.ศ.2535 ไดรับท่ีดินทําเลเลี้ยงสัตวจากสภาตําบลพังโคนซึ่งมีพื้นท่ี 293 ไรโดยการอนุมัติของ

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2536 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณเปนคาเชื้อเพลิงในการปรับปรุง

พื้นท่ีจํานวน100,000 บาท จากส.ส.เอกพร รักความสุข  

 พ.ศ.2537 ไดรับงบประมาณเพิ่มอีก1,000.000 บาท จาก ส.ส. เอกพร รักความสุขเพื่อสรางรั้ว

ลอมพื้นท่ีและสรางถนนดินลูกรังทางเขาวิทยาเขตพรอมทั้งไดรับความรวมมือจากวิทยาเขต

ขอนแกน และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแมบท ออกแบบสรางอาคาร

ตางๆ 

 พ.ศ.2538 ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร 

 พ.ศ.2539 ทําพิธีวางศิลาฤกษอาคารอํานวยการ โดยหลวงพอคูณ ปริสุทโธ (พระราชวิทยาคม) 

และดําเนินการเปดอยางเปนทางการเม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2539 

 พ.ศ.2548 (18 มกราคม 2548) เปลี่ยนสถานภาพของวิทยาเขต มาอยูภายในสังกัดของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

ปจจุบันเปดสอน 2 คณะ 

- คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 

- คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
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1.3  แผนที่ภาคอีสาน แสดงจังหวัดที่มีหนวยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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1.4  พื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
1.4.1 ศูนยฝกภาคสนามหนองระเวียง 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ศูนยกลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ยังมีพื้นท่ีเพื่อจัดการศึกษารองรับการ

ขยายตัวของมหาวิทยาลัยฯ อีกแหงหนึ่ งจํานวน 2,500 ไร ที่ตําบลหนองระเวียง อําเภอเมือง จังหวัด

นครราชสีมา  ซึ่งพื้นที่ดังกลาววิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  ไดรับมอบจากประชาชน

ใกลเคียง 3 ตําบล เม่ือ ป พ.ศ. 2512  เพื่อใชประโยชนทางการศึกษาของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา และตอสาธารณชนท่ัวไป  พื้นท่ีสวนใหญเปนพื้นท่ีราบ  มีพรรณไมเดิมอายุ 25-30 ป  ขึ้นอยูตาม

ขอบเขตโดยรอบและภายในและบางพื้นที่เปนปาโปรง 

วิทยาเขตฯ  ไดดําเนินการวางผังแมบทการใชพื้นที่โดยแบงออกเปน 4 สวนใหญ ๆ  ดังน้ี 

 พื้นที่สวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ  200 ไร  เปดใหประชาชน

ทั่วไปเขามาพักผอนและเรียนรูดานชนิดพืช 

 พื้นที่ฝกอบรมดานศิลปาชีพ  200 ไร 

 พื้นที่ปาโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชฯ  1,000 ไร 

 พื้นที่รองรับการขยายการศึกษาของวิทยาเขตฯ  1,100 ไร 
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พื้นที่ดังกลาวไดรับการพัฒนามาเปนลําดับ  โดยจัดทําแผนพัฒนาตามระยะเวลา และงบประมาณ 

ท่ีมีอยู กระท่ังเมื่อป พ.ศ. 2536 เนื่องในวโรกาส ที่สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา

ครบ 5 รอบ   วิทยาเขตฯ  ไดจัดทําสวนเฉลิมพระเกียรติและจัดทําศูนยศิลปาชีพสําหรับการฝกอบรมใหกับ

ประชาชนทั่วไป  อีกท้ังเปนปอดอีกแหงหนึ่ งของชาวนครราชสีมา  สามารถเขาไปใชได  และปจจุบัน

มหาวิทยาลัยฯ  มีการขยายตัวทางดานการศึกษามากขึ้น มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายขยายพื้นที่เพื่อการศึกษา

บางสวนท่ีเปนอาจารย  เจาหนาที่ และนักศึกษาท่ีมีการเรียน การสอนในระดับปริญญาตรี ไปจัดตั้งในพื้นที่

ดังกลาว  โดยไดมีการจัดทําแผนการดําเนินการไวเรียบรอยแลว 

นอกจากน้ัน วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นครราชสีมา  ไดสํารวจพื้นที่บางสวน  พบวาเปน

ปาไมที่ควรอนุรักษ  จึงมีปณิธานที่จะอนุรักษพันธุกรรมพืช  ไวใหเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม  จึงไดสนอง

พระราชดําริทูลเกลาฯ  ถวายพื้นที่จํานวน 1,000 ไร ในบริเวณศูนยฝกภาคสนามดังกลาว เขาเปนสวนหนึ่งของ

โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

1.4.2  ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ 

ศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูบริเวณ  ถ.นครราชสีมา -

โชคชัย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 

ศูนยฯ เร่ิมดําเนินการเม่ือเดือนมกราคม  2534  โดยเขตอุตสาหกรรมสุรนารีไดบริจาคที่ดินจํานวน 

12 ไร คิดเปนมูลคาประมาณ 8.4 ลานบาท  เพื่อใหบริษัทมิตซูบิชิ มอเตอรคอเปอรเรชั่นและบริษัท เอ็ม เอ็ม ซี 

สิทธิผล จํากัด  จัดสรางอาคารเรียน  อาคารฝกงาน  ยิมเนเซี่ยม และหอพักจํานวน 4 หลัง  นอกจากนั้น 

บริษัทไดบริจาคเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณตาง ๆ รวมมูลคาประมาณ  55 ลานบาท  เพื่อจัดตั้งศูนยขึ้น 

โดยศูนยฝกอบรม เริ่มเปดสอนเม่ือวันที่ 1 เมษายน 2534  จนถึงวันที่ 1 เมษายน 2547 ประกอบดวยนักศึกษา 

 รุนที่ 1 – รุนที่ 4 หลักสูตร 2 ป โดยรับนักศึกษาระดับ ปวช.  ปวส.  รวมทั้งสิ้น 177 คน เขาเรียน 

ปแรกเรียนท่ีศูนยฯ ป ท่ี 2 สงไปเรียนที่ศูนยฝกอบรมมิตซูบิชิ  คอเปอรเรชั่น ประเทศญี่ปุน  

เปนเวลา 1 ป โดยบริษัทออกคาใชจายใหท้ังหมด 

 รุนท่ี 5 – รุนที่ 11 ใชหลักสูตร 1 ป โดยรับนักศึกษาระดับ ปวส. ทั้งสิ้น 100 คน ไปฝกอบรม 

ที่ญี่ปุน 6  เดือน นักศึกษาท่ีจบหลักสูตรจะไดประกาศนียบัตรหลักสูตรพิเศษสาขาอุตสาหกรรมการ

ผลิตยานยนต โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนผูออกประกาศนียบัตรให 

ปจจุบัน ศูนยฯ ไดงดรับนักศึกษา และกําลังปรับปรุงศูนยใหเปนศูนยวิจัยและฝกอบรม และ

ใหความรวมมือดานอุตสาหกรรม 
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1.5  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค นโยบาย 
1.5.1   ปรัชญา (Philosophy)  

   คุณธรรมนําหนา ปญญานําทาง สรรคสรางเทคโนโลย ี

1.5.2    ปณิธาน (Determination) 

           สรางคนสูงาน เชี่ยวชาญเทคโนโลย ี

1.5.3  วิสัยทัศน 

 ศูนยกลาง มทร.อีสาน 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนมหาวิทยาลัยดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คุณภาพชั้นนําในประเทศ ที่เนนการผลิตนักปฏิบัติดานวิชาชีพ เพื่อพัฒนาชุมชน

และสังคม  อยางยั่งยืน  ตอบสนองประชาคมอาเซียน 

วิทยาเขตขอนแกน 

                       เปนผูนําการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ 

   ในประเทศ  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 

  วิทยาเขตสุรินทร   

เปนผู นําจัดการศึกษาและบริการวิชาชีพ  เปนเลิศดานเกษตรอินทรียและ

อุตสาหกรรมบริการ  ผลิตกําลังคนที่มีคุณภาพ  นําความรูสูสังคม 

วิทยาเขตสกลนคร   

  เปนสถานศึกษาท่ีมีความเขมแข็งในการพัฒนาชุมชน และสังคมพื้นฐาน ภูมิปญญา

และทรัพยากรทองถิ่น โดยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานผลิตภัณฑอาหารและเครื่องดื่ม  

วิทยาศาสตรสุขภาพ อุตสาหกรรมบริการ และเทคโนโลยีพลังงาน 

1.5.4  พันธกิจ 

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ 

2. สรางงานวิจัย  สิ่งประดิษฐและนวัตกรรม  บนพื้นฐานของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สูการผลิต  การบริการ  และการสรางมูลคาเพิ่มใหประเทศ 

3. บริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีสูสังคม 

4. ทํานุบํารุงศาสนา  อนุรักษศิลปวัฒนธรรม  และรักษาสิ่งแวดลอม 

5. บริหารจัดการโดยยึดหลัก  การบริหารจัดการที่ด ี

6. สนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ 

7. พัฒนาเครือขาย ความรวมมือท้ังในและตางประเทศ 
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1.5.5  เปาประสงค 

1. มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหลงการศึกษาดานวิชาชีพทางเทคโนโลย ี

เชิงบูรณาการ ที่มีความเขมแข็งดานวิชาการ เปนที่พึ่ งของประชาชนในทุกพื้นที่  

ใหสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

2.  ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ ที่มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี มีคุณธรรม และปฏิบัติงาน 

ไดอยางมืออาชีพ 

3.  ประชาชนมีศักยภาพในการสรางงานดานวิชาชีพ ดานเทคโนโลยีท่ีสามารถแขงขันได 

1.5.6   นโยบาย (Policy) 

1.  สรางความพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Relevance) 

2.  สรางความผูกพัน (รัก เชื่อมั่น ศรัทธา) ตอองคกร (Involvement) 

3.  สรางความมุงมั่น ทุมเท เสียสละใหกับองคกร (Dedication) 

4.  สรางจิตสาํนึกในการเปนผูประกอบการ (Income Oriented) 

5.  สงเสริม สนับสนุน การสรางเครือขายความรวมมือ (Networking) 

6.  จดัระบบบริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 

7.  พัฒนาคุณภาพทุกดาน (Quality) 

8.  ยึดม่ันในการพัฒนาภาวะผูนาํทุกระดับ (Accumulated Leadership) 

 1.5.7 คานิยม (Value) 

RMUTI = Rajamangala University of Technology Isan 

    R = Reputation  = มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในทุก ๆ ดาน 

  M = Morality     = มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม 

  U = Uniqueness = มหาวิทยาลัยท่ีมีเอกลักษณเฉพาะทาง 

  T = Technology = มหาวิทยาลัยเทคโนโลยชีั้นนํา 
1.5.8  สัญลักษณมหาวิทยาลัย 
ตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

ภายในวงกลมเปนรูปดอกบัวบาน 8 กลีบลอมรอบ ดอกบัวบาน 

8 กลีบหมายถึงทางแหงความสําเร็จมรรค 8 และความสดชื่นเบิกบาน

กอใหเกิดปญญาแผขจรไปท่ัวสารทิศ ภายใตดอกบัวเปนดวงตราพระราช

ลัญจกรบรรจุอยู  หมายถึง สัญลักษณและเครื่องหมายประจําองค

พระมหากษัตริยของรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองคเปนผูพระราชทานนามวา   

"มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล" บนตรารูปวงกลม มีพระมหาพิชัย

มงกุฎครอบ และมีเลข 9 อยู หมายถึง รัชกาลที่ 9 ดานลางของตรา

วงกลมทําพับกรอบโคงรองรับ ชื่อ "มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน" คั่นปดหัวทายของกรอบดวยลวดลายดอกไม พิมพประจํายามทั้ง
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สองขาง หมายถึง ความเจริญ รุงเรือง แจมใส เบิกบาน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล หมายความวา มหาวิทยาลัยอันเปนมงคลแหง

พระราชา 

 

ตราสัญลักษณดอกไมราชมงคลอีสาน  (แคแสด) 

  ออกแบบเปนรูปดอกแคแสดผสมผสานกับรูป

ตัวอักษร  U  (University)  และเสนสายจากแคน 

 ดอกแคแสดเปนดอกไมประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ดอกแคแสดมีกลีบดอก  5  กลีบ  อันหมายถึง  5  วิทยาเขตที่รวม

สามัคคีเปนหนึ่งเดียว 

 ตัวอักษร  U  ซึ่งยอมาจาก  University  นั้น  ประกอบขึ้นจากเสน

สายทั้ง  5  เสน  ซึ่งไดมาจากลักษณะของแคนท่ี

ประกอบดวย  5  ลํา  เพื่อสื่อความเปนมหาวิทยาลัยแหงอีสาน 

              และเสนเหลานี้มีทิศทางพุงขึ้นไปในทิศเดียวกัน เปรียบเสมือนการกาว

ไปพรอม ๆ   กันทั้ง  5 วิทยาเขต  เพื่อนําพามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน สูความสําเร็จรวมกันทางการศึกษา 
  

สีประจํามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  คือ  สีแสด   

 

 

ตนไม  ประจํามหาวิทยาลัย   คือ  ตนแคแสด  เปนตนไมที่มีดอกสี

แสด ข้ึนงาย โตเร็ว เจริญเติบโตไดทุกพื้นที่ ทุกภาค 
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1.6  โครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 

สาํนกังานวิทยาเขตฯ (4 ) สาํนกังานอธิการบดี (1) คณะ (��) สาํนกั (2) / สถาบนั (1) 

กองกลาง 

กองคลงั 

กองนโยบายและแผน 

กองบริหารงานบุคคล 

กองพฒันานกัศึกษา 

สาํนกังานผูอ้าํนวยการ 

งานบริหารทรัพยากร 

งานบริการการศึกษา 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลย ี
คณะเทคโนโลยกีารจดัการ 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย ี
คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยสีารสนเทศ * 

สถาบนัวิจยัและพฒันา 
สาํนกัส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สาํนกัวทิยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สภาวิชาการมหาวิทยาลยั  

สภาคณาจารยแ์ละขา้ราชการมหาวิทยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัสภามหาวิทยาลยั  

หมายเหตุ  :   เครื�องหมาย *  หมายถึงหน่วยงานที�จดัตั�งภายใน 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  2 
หลักการและนโยบาย 

ในการประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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2.1    ความเปนมา 

  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (มาตรา 47  

และ มาตรา 48) ไดบัญญัติเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไวในหมวด 6 วาดวยมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยกําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมและกําหนด 

ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวา     

การประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  

โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน 

เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหนวยงานตนสังกัดซึ่งมีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน

สถาบันอุดมศึกษาท้ังรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและเปนระบบ

อยางตอเน่ืองไดมีประกาศเรื่อง ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2545 โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

โดยคํานึงถึงองคประกอบคุณภาพที่ใชเปนแนวทางในการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ

การศึกษา เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทางในการจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน  

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินตนเองไดโดยอิสระเพื่อใหเกิดคุณภาพภายใน

สถาบันอยางเต็มที่ ท้ังนี้สถาบันอุดมศึกษาตองพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหนวยงาน

ภายนอกตามหลักการความรบัผิดชอบที่ตรวจสอบได 

2.2 ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 2.2.1 ความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย  

การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุ บํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตาม ภารกิจท้ัง            

4 ประการดังกลาว มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปจจัย

ภายนอกและภายในหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปน 

ที่จะตองเรงดําเนินการ ปจจัยดังกลาว ประกอบดวยรายละเอียดตอไปน้ี  

1) คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิตมีแนวโน มที่จะมีความแตกตางกันมากขึ้น ซ่ึง 

จะกอใหเกิดผลเสียแกประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว  

2) ความทาทายของโลกาภิวัตนตอการอุดมศึกษา ท้ังในประเด็นการบริการการศึกษาขามพรมแดน

และการเคลื่อนยายนักศึกษาและบัณฑิต การประกอบอาชีพของบัณฑิตในอนาคต อันเปนผลจาก

การรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งท้ังสองประเด็นตองการการรับประกันของคุณภาพ

การศึกษา 
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3) สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนท่ีจะตองสรางความม่ันใจใหแกสังคมวาสามารถพัฒนาองคความรู

และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศใหมากขึ้น ไมวาจะเปน

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันระดับสากล การพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรม

และบริการ การพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ความเปนอยูระดับทองถิ่นและชุมชน 

4) สถาบันอุดมศึกษาจะตองใหขอมูลสาธารณะ (public information) ท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา 

ผูจางงาน ผูปกครอง รัฐบาล และประชาชนทั่วไป 

5) สังคมตองการระบบอุดมศึกษาท่ีเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวม(participation)  

มีความโปรงใส (transparency) และมีความรับผิดชอบซึ่ งตรวจสอบได (accountability)  

ตามหลักธรรมาภิบาล 

6) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 กําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษาทํา หนาท่ีประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

7) คณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2549 

เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับ 

หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดใชเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

8) กระทรวงศึกษาธิการได มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อวันที่  2 กรกฎาคม 2552 และคณะกรรมการการอุดมศึกษา        

ไดประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เม่ือ        

วันที่ 16 กรกฎาคม 2552 เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเปนไปตามมาตรฐานการ

อุดมศึกษาและเพื่อการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา 

9) กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เมื่อ  

วันที่ 24 เมษายน 2554 เพื่อเปนกลไกสงเสริมและกํากับใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาใหมี

มาตรฐานตามประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา 4 กลุม 

2.2.2 วัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  สถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในโดย

มวีัตถุประสงค ดังนี้  

1) เพื่อใหสถาบันไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน        

โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พรบ. และเปนไปตามกรอบแผนอุดมศึกษา

ระยะยาว มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ
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2) เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษา 

ในภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ กําหนดขึ้น โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผล

การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน  

3) เพื่อใหหลักสูตร คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของ

ตนเองอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู เปาหมาย (targets)          

และเปาประสงค (goals) ท่ีตั้งไวตามจุดเนนของตนเอง 

4) เพื่อใหไดขอมูลท่ีสะทอนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนาการ

ดําเนินงานเพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีด

ความสามารถของสถาบัน 

5) เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหม่ันใจวาสถาบันอุดมศึกษา

สามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามที่กําหนด เพื่อใหหนวยงาน   

ตนสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการ

อุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.3 การประกันคุณภาพภายใน และ การประกันคุณภาพภายนอก 
การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบและ ประเมิน 

การดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด 

โดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ 

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอย างต อเนื่อง มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาประจําปเสนอตอ หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อ

นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)” หรือเรียก 

ชื่อย อว า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี2) พ.ศ.2545 

ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง ในทุกรอบ 5 ป  

นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน สมศ.  

ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.2544-2548) รอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) รอบที่สาม 

(พ.ศ.2554-2558) และปจจุบันอยูระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ 

รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป นไปตามหลักเกณฑ ท่ีกําหนด 

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) โดยมีหลักการสําคัญ 5 

ประการ ดังตอไปน้ี  
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1. เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเร่ืองการ ตัดสิน การจับผิด 

หรือการใหคุณ - ใหโทษ  

2. ยึดหลักความเท่ียงตรง เป นธรรม โปร งใส มีหลักฐานข อมูลตามสภาพความเป นจริง  

(evidence – based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability)  

3. มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม  

4. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝาย 

ท่ีเกี่ยวของ  

5. มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ งหมายและหลักการศึกษาของชาติ 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคง 

มีความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน  

2.4 กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนด

จุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวใน

หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 

“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”เพื่อใช เปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ

สถาบันอุดมศึกษา 

การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและประเมิน

การดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน 

ท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ืองมีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพ

ภายในเสนอตอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณาและเปดเผยตอ

สาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนวการ

จัดการศึกษาในแตละระดับ ซ่ึงประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1 ครั้ง
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ในทุกรอบ 5 ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ

สาธารณชน 

2.4.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  

ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา ฉบับ ท่ี  11 (พ .ศ. 2555 – 2559) กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป  ฉ บับ ท่ี  2           

(พ.ศ. 2551 - 2565) ไดกําหนดแนวทางการพัฒนาและแกปญหาอุดมศึกษาท่ีไรทิศทาง ซ้ําซอน ขาดคุณภาพ 

และขาดประสิทธิภาพ โดยใชกลไกการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนกลไกหลักในการ

ดําเนินการ กลาวคือ ใหมีการสรางกลไกการประเมินคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาตามพันธกิจของสถาบันในแตละ

กลุม ซึ่งมีพื้นท่ีบริการและจุดเนนระดับการศึกษาที่ตางกัน รวมท้ังมีพันธกิจและบทบาทในการพัฒนาสังคมและ

เศรษฐกิจของประเทศตางกันตามความหลากหลาย ท้ังการพัฒนาฐานราก สังคม เศรษฐกิจรวมถึงการกระจาย

อํานาจในระดับทองถิ่น การขับเคลื่อนภาคการผลิตในชนบท ทองถิ่นและระดับประเทศ จนถึงการแขงขันใน

โลกาภิวัตน ซึ่งระบบอุดมศึกษาแตละกลุมเหลานี้ จะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงอุดมศึกษา และสงผลกระทบ 

ที่เปนประโยชนตอประเทศอยางมีนัยสําคัญ อาทิ สามารถสรางความเปนเลิศไดตามพันธกิจของตัวเอง สามารถ

ตอบสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศดีขึ้น สงผลเชิงบวกตอการผลิต พัฒนาและการทํางานของอาจารย 

สามารถปรับจํานวนของบัณฑิตในสาขาที่เปนความตองการของสังคม ลดการวางงาน โดยท่ีสถาบันอุดมศึกษา

ในกลุมเหลานี้มีกลไกรวมกันในการประกันคุณภาพ เพื่อใหนักศึกษาสามารถตอยอด ถายโอนแลกเปลี่ยนกันได

ระหวางกลุม และในระยะยาวการประเมินคุณภาพควรนําไปสูระบบรับรองวิทยฐานะ (accreditation)  

ที่นักศึกษาและสาธารณะใหความเชื่อถือ เปนฐานและเงื่อนไขในการจัดสรรงบประมาณของรัฐ และการ

สนับสนุนจากภาคเอกชน รวมท้ังการโอนยายหนวยกิต 

จากกรอบแผน อุดมศึกษ าระยะยาว 15 ป  ดั งกล าว  กระทรวงศึกษ าธิการไดมี ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ในป 2551 กําหนดประเภทหรือกลุมสถาบันอุดมศึกษา

เปน 4 กลุม คือ 

กลุม ก วิทยาลัยชุมชน หมายความถึงสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับต่ํากวาปริญญาตรี  

จัดฝกอบรมสนองตอบความตองการของทองถิ่น เพื่อเตรียมกําลังคนท่ีมีความรูเขาสูภาคการผลิตจริงในชุมชน 

สถาบันสนับสนุนรองรับการเปลี่ยนอาชีพพื้นฐาน เชน แรงงานท่ีออกจากภาคเกษตร เปนแหลงเรียนรูที่สงเสริม

ใหประชาชนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอันจะนําไปสูความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตร ีหมายความถึง สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี

เพื่อใหไดบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถเปนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับ

ภูมิภาคสถาบันมีบทบาทในการสรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการ

ดํารงชีพสถาบันอาจมีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาโทดวยก็ได 

กลุม ค สถาบันเฉพาะทาง หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะกลุม

สาขาวิชา ท้ังสาขาวิชาทางวิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ สังคมศาสตรหรือมนุษยศาสตร รวมท้ัง
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สาขาวิชาชีพเฉพาะทาง สถาบันอาจเนนการทําวิทยานิพนธหรือการวิจัย หรือเนนการผลิตบัณฑิตที่มีความรู

ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการประกอบอาชีพระดับสูง หรือ เนนทั้งสองดาน รวมท้ังสถาบันอาจมี

บทบาทในการพัฒนาภาคการผลิตจริงท้ังอุตสาหกรรมและบริการ สถาบันในกลุมนี้อาจจําแนกไดเปน           

2 ลักษณะคือ ลักษณะที่ 1 เปนสถาบันท่ีเนนระดับบัณฑิตศึกษา และลักษณะที่ 2 เปนสถาบันท่ีเนนระดับ

ปริญญาตร ี

กลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญา

เอก หมายความถึง สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาเอก และเนน   

การทําวิทยานิพนธและการวิจัยรวมถึงการวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตท่ีเปนผูนําทาง

ความคิดของประเทศ สถาบันมีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุดมศึกษาไทยใหอยูในแนวหนาระดับสากล มุงสราง

องคความรูทฤษฎี และขอคนพบใหมทางวิชาการ 

ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองสรางกลไกการประเมินคุณภาพใหสอดรับกับการแบงกลุม

สถาบันอุดมศึกษา 4 กลุมดังกลาว 

แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) กําหนดใหอุดมศึกษาไทย

ในชวงป 2555 - 2559 ตองมีการพัฒนาอยางกาวกระโดดเพื่อเปนแหลงความรูท่ีตอบสนองการแกไขปญหา

วิกฤติและชี้นําการพัฒนาอยางยั่งยืนของชาติและทองถิ่นโดยเรงสรางภูมิคุมกันในประเทศใหเขมแข็งขึ้นภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตองสงเสริมการพัฒนาประเทศใหสามารถแขงขันไดในประชาคมอาเซียน

และประชาคมโลกโดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพผลิตกําลังคนที่มีศักยภาพตรง

ตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถทํางานเพื่อดํารงชีพตนเอง และเพื่อชวยเหลือสังคมมีคุณธรรม 

มีความรับผิดชอบและมีสุขภาวะท้ังรางกายและจิตใจรวมทั้งพัฒนาอาจารยใหเปนมืออาชีพและผูเชี่ยวชาญมือ

อาชีพใหเปนอาจารยพัฒนาวิชาชีพอาจารยใหเปนท่ียอมรับของสังคม มีการจัดการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยโดยใชความรูเทคโนโลยีและนวัตกรรมความคิดสรางสรรคบนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปน

มิตรตอสิ่งแวดลอมซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของประเทศไทยท้ังนี้โดยอาศัยการบริหาร

จัดการอุดมศึกษาเชิงรุกและพระราชบัญญัติอุดมศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน ป 2559 

“อุดมศึกษาเปนแหลงองคความรูและพัฒนากําลังคนระดับสูงที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอยางยั่งยืนสราง

สังคมการเรียนรูตลอดชีวิตตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559)  

บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในสังคมประชาคมอาเซียนและมุงสูคุณภาพอุดมศึกษา

ระดับนานาชาต”ิ 

2.4.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันท่ี 7 สิงหาคม 

2549 ประกอบดวยมาตรฐาน 3 ดาน ไดแก มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต มาตรฐานดานการบริหารจัดการ

การอุดมศึกษาและมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูมาตรฐานยอย

ท้ัง 3 ดานนี้ อยูในมาตรฐานการศึกษาของชาติที่ประกอบดวยมาตรฐานยอย 3 มาตรฐานเชนกัน คือ มาตรฐาน

ท่ี 1 คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค ทั้งในฐานะพลเมืองและพลโลก มาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา 

มาตรฐานท่ี 3 แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู แตละมาตรฐานยอยของมาตรฐานการ
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อุดมศึกษาจะมีความสอดคลองและสัมพันธกับมาตรฐานยอยของมาตรฐานการศึกษาของชาติ เพื่อใหการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ 

นอกเหนือจากมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เปนมาตรฐานแมบทแลว คณะกรรมการการอุดมศึกษาได

จัดทํามาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551 เพื่อนําไปสูการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาตามกลุมสถาบันที่มีปรัชญา วัตถุประสงค และพันธกิจในการจัดตั้งท่ีแตกตางกันไดอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประกอบดวยมาตรฐานหลัก 2 ดาน คือ มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอม

ในการจัดการศึกษา และมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา และกําหนดกลุม

สถาบันอุดมศึกษาเปน 4 กลุม ไดแกกลุม ก วิทยาลัยชุมชน กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรี กลุม ค 

สถาบันเฉพาะทาง และกลุม ง สถาบันที่เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาโดยเฉพาะระดับ

ปริญญาเอก นอกจากนั้น ยังไดจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเพื่อเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา โดย

กําหนดใหคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาตองเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย 5 

ดาน คือ ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล

และความรับผิดชอบ และดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.4.4  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
หลังจากท่ีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใช สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม) ในฐานะหนวยงานตนสังกัดที่ทําหนาท่ีกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา  

ไดเสนอระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณ 

แหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2543 ไดมีมติเห็นชอบ

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ทบวงมหาวิทยาลัยเดิม)  

ซึ่งตอมาไดจัดทําเปนประกาศเรื่องทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2545 เพื่อใชเปนแนวปฏิบัติ สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุ 

มหาวิทยาลัยสนับสนุนและสงเสริมสถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งใหมีการประเมินผลและติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน หรือโดยหนวยงานตนสังกัด 

ที่มีหนาที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก รวมถึง

สนับสนุนใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแตละคณะวิชาหรือ

สถาบันอุดมศึกษาเพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไกและ

ประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแตละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา 

  หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
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แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียังคงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ 

พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ตอมาในป 2553 

กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 

พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับ

เดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ 1) วางระเบียบ

หรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา  

เพื่ อสงเสริมสนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาโดยความเห็นชอบ 

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ 2) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

แกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี ้ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ

รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน  

2.5 การประกันคุณภาพการศึกษา 
 กอนมีประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ทบวงมหาวิทยาลัยไดตระหนักดีถึง

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดจัดทําประกาศทบวงมหาวิทยาลัยเรื่องนโยบายและแนว

ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษามาต้ังแตป พ.ศ. 2539 เพื่อเปนแนวทางในการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสําคัญ 3 ประการคือการใหเสรีภาพทางวิชาการ 

(academic freedom) ความมีอิสระในการดําเนินการของสถาบัน (institutional autonomy) และความ

พรอมของสถาบันท่ีจะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอกตามหลักการของความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

(accountability) 

  ตอมาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ   

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ไดระบุใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และ

กฎกระทรวงแบงสวนราชการ กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 

แผนพัฒนา และมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และแผนการ

ศึกษาแหงชาติ สนับสนุนทรัพยากร ติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

คํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมายวาดวยการ

จัดต้ังสถานศึกษาแตละแหงและกฎหมายที่เก่ียวของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีหนาท่ีรวมกับ

สถานศึกษาในการจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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  2.5.1 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

ดวยกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ขอ 33  

ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระ           

ในการดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่องและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ

ภายนอก สถาบันจึงมีอิสระในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน โดยอาจเปนระบบประกันคุณภาพท่ีใชกันแพรหลายในระดับชาติหรือนานาชาติ หรือเปนระบบ

เฉพาะท่ีสถาบันพัฒนาขึ้นเองแตไมวาจะเปนระบบคุณภาพแบบใดจะตองมีกระบวนการทํางานท่ีเริ่มตนจากการ

วางแผน การดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนิน

ภารกิจของสถาบันบรรลุเปาประสงคและมีพัฒนาการอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันก็เปนหลักประกันแก

สาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันอุดมศึกษาสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพหลักการท่ีสําคัญในการ

พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

หลักการสําคัญในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษามีดังตอไปนี้ 

1)  สงเสริมพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุนของการอุดมศึกษาภายใตความสอดคลองกับหลักเกณฑ 

ที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

2) เปนระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครอบคลุมปจจัยนําเขา และกระบวนการซึ่งสามารถ

สงเสริมและนําไปสูผลลัพธของการดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 

3) ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา รอบใหม ประกอบดวยการประกัน

คุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยจะเริ่มใชในปการศึกษา 2557 

-    ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสูตร มีการดําเนนิการตั้งแตการควบคุมคุณภาพ 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประเมินฯ จะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให

สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการ

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ 

-   ระบบการประกันคุณภาพภายในระดับคณะและระดับสถาบัน เปนการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันพัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยยึดหลักเสรีภาพ

ทางวิชาการและความมีอิสระในการดําเนินการของสถานศึกษา ซึ่งจะประเมินตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่คณะและสถาบันตองการใหคณะและสถาบันพัฒนาตาม

ศักยภาพและประเภทของกลุมสถาบัน ซึ่งเปนการประเมินความเขมแข็งทางวิชาการ 

4)  ใหอิสระกับสถาบันอุดมศึกษาในการออกแบบระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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5) เชื่อมโยงกับระบบคุณภาพอ่ืนที่กําหนดและเปนนโยบายของ กกอ. โดยเฉพาะเรื่องกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และการเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของ สมศ. เพื่อ

ไมใหเปนการทํางานซ้ําซอนเกินความจําเปนหรือสรางภาระการทํางานของหนวยงาน 

   มาตรฐาน ตัวบงช้ีและเกณฑประเมินคุณภาพ 

 มาตรฐานสําคัญท่ีเป นกรอบในการดําเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาคือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา อยางไรก็ตามในปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาตางๆยังต องดําเนินการใหได ตามมาตรฐานและ 

หลักเกณฑอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของอีกมาก เชน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก

ของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตาม มิติดานตางๆของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เปนตน  

 กําหนดตัวบงชี้เปน 2 ประเภท คือตัวบงชี้เชิงปริมาณและตัวบงชี้เชิงคุณภาพ ดังนี้ 

1) ตัวบงชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑมาตรฐานเปนขอ ๆ กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ 

มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 การประเมินเชิงคุณภาพน้ีจะมีทั้งการนับจํานวนขอและระบุวาผลการดําเนินงานไดกี่ขอ 

ไดคะแนนเทาใด กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได 1 คะแนน ใหถือวาได 0 คะแนน  

และการประเมินโดยกําหนดการใหคะแนนตามท่ีไดคณะหรือสถาบันดําเนินการ และกรรมการประเมิน  

(peer review) จะพิจารณาผลการดําเนินการนั้นๆ รวมกันกอนที่จะบันทึกคะแนน โดยมีระดับคะแนนอยู

ระหวาง 0 - 5 

2) ตัวบงชี้เชิงปริมาณอยูในรูปของรอยละหรือคาเฉลี่ย กําหนดเกณฑการประเมินเปนคะแนนระหวาง    

1 ถึง 5 โดยเปนคาตอเน่ือง (มีจุดทศนิยม) สําหรับการแปลงผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ (ซึ่งอยูในรูปรอยละ

หรือคาเฉลี่ย) เปนคะแนนทําโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ โดยท่ีแตละตัวบงชี้จะกําหนดคารอยละหรือ

คาเฉลี่ยที่คิดเปนคะแนนเต็ม 5 ไว 

   กลไกการประกันคุณภาพ  

 ในดานของกลไกการประกันคุณภาพผู ที่ มีความสําคัญส งผลใหการดําเนินงานประสบ

ความสําเร็จและนําไปสูการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ืองคือ คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุด

ของสถาบันที่จะตองใหความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเขาใจรวม

กันทุกระดับ โดยมอบหมายใหหนวยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ

กระตุนใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง หนาท่ีสําคัญประการหน่ึงของคณะกรรมการหรือหนวยงานนี้คือ 

การจัดระบบประกันคุณภาพพรอมทั้งตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีเหมาะสมสําหรับสถาบัน ระบบ

ประกันคุณภาพท่ีใชตองสามารถเชื่อมโยงใหเกิดคุณภาพการปฏิบัติงาน ตั้งแตระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือ

สาขาวิชา ระดับคณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยอาจจําเปนตองจัดทําคูมือคุณภาพในแตละระดับเพื่อกํากับ 

การดําเนินงาน แตท่ีสําคัญคณะกรรมการหรือหนวยงานน้ีตองประสานงานและผลักดันใหเกิดระบบฐานขอมูล

และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถใชงานรวมกันไดในทุกระดับ 
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   ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ 

 การวัดและวิเคราะหและวัดผลดําเนินงานเปนสิ่งจําเปนในกระบวนการประกันคุณภาพ การวัด

และวิเคราะหผลการดําเนินงานจะไมสามารถทําไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานขอมูล

และสารสนเทศที่เปนจริง ถูกตองตรงกันทุกระดับตั้งแตระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบันตลอดจนเปน  

ขอมูลท่ีสามารถเรียกใชไดอยางรวดเร็ว ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจึงเปนปจจัย

สําคัญยิ่งท่ีจะสงผล ตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา และสงผลตอคุณภาพในทุกขั้นตอนการ

ดําเนินงานตั้งแตการวางแผน การปฎิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุงและ

พัฒนา  

2.6  ความเชื่อมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในหมวด 5 ท่ีวา

ดวยการบริหารและการจัดการศึกษา มาตรา 34 ไดกําหนดให คณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนาที่พิจารณา

เสนอมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ

สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยคํานึงถึงความเปนอิสระและความเปนเลิศทางวิชาการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษาเพื่อใชเปนกลไก 

ระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระดับหนวยงาน เพื่อนําไปสูการกําหนดนโยบายการ

พัฒนาการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาตอไป มาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีจัดทําขึ้นฉบับน้ีไดใชมาตรฐาน

การศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนรมใหญเปนกรอบในการพัฒนา โดยมีสาระสําคัญที่ครอบคลุมเปาหมายและ

หลักการของการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาของไทยและเปนมาตรฐานท่ีคํานึงถึงความหลากหลายของกลุม

หรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใหทุกสถาบันสามารถนําไปใชกําหนดพันธกิจและมาตรฐาน 

ของการปฏิบัติงานได 

 คณะกรรมการการอุดมศึกษายังไดกําหนดเกณฑมาตรฐานอ่ืน ๆ อาทิ เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา หลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล 

หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา หลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัด

การศึกษานอกสถานท่ีตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาไดพัฒนาดานวิชาการและ

วิชาชีพ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาใหมีความ

ทัดเทียมกันและพัฒนาสูสากล ซึ่งทําใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยางยืดหยุน คลองตัว และ

ตอเนื่องในทุกระดับการศึกษา ตลอดจนสะทอนให เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาใน

ระดับอุดมศึกษา 

เพื่อใหการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามท่ีกําหนดทั้งมาตรฐาน

การศึกษาระดับชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา  มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา และ ยังสัมพันธกับมาตรฐานและ

หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาอ่ืนๆรวมถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมุง 

เปาหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่คาดหวัง ความเชื่อมโยง 
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ระหวางมาตรฐานการศึกษา หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของและการประกันคุณภาพการศึกษาสามารถ แสดงใน

แผนภาพท่ี 2.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 2.1 ความเช่ือมโยงระหวางมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ 

2.7 ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาปกติท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เก่ียวของกับคุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ ดวยเหตุน้ีระบบประกัน

คุณภาพภายในจึงต องดูแลทั้งป จจัยนําเข า (input) กระบวนการ (process) และผลผลิตหรือผลลัพธ  

(output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังน้ัน 

ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนสิ่งจําเปน 

โดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพในรูปที่ 2.2 

 

 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

มาตรฐานที่ 1 

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงคทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก 

มาตรฐานที่ 2 

แนวทางการจัดการศึกษา 

มาตรฐานที่ 3 

แนวทางสรางสังคมแหงการ

เรียนรู/สังคมแหงความรู 

มาตรฐานดาน

คุณภาพบัณฑิต 

มาตรฐานดานการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา 
มาตรฐานดานการสรางและ

พัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการเรียนรู 

มาตรฐาน 

การอุดมศึกษา 

หลักเกณฑกํากับ 

มาตรฐาน รวมถึง 

มาตรฐานสถาบัน 

อุดมศึกษาและกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ 

อุดมศึกษาแหงชาติ 

การประกันคุณภาพภายใน ภายใตตัวบงชี้ตามพันธกิจองคประกอบคุณภาพ 

ผลผลิตทางการศึกษาที่ไดคุณภาพ 
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แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  จากแผนภาพที่ 2.2 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว  

จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในโดยใชรูปแบบการจัดทํารายงาน

ประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ 

(CHE QA Online) ซึ่งเปนการบันทึกผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน  

ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานเอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ เพื่อนําเสนอสภาสถาบันหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน  

ซึ่งขอมูลดังกลาวจะเปนขอมูลเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบ

ของตนสังกัด ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพ

ที่แทจริงของสถาบันในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับหลักสูตร การดําเนินการของคณะและสถาบัน เพื่อการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใชสังคม 

 

2.8 พัฒนาการของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เปนท่ีทราบกันดีวาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาจําเปนตองมีการปรับปรุงอยางตอเนื่องตาม

ระดับการพัฒนาของสถาบันการศึกษา ตามความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี สภาพสังคม เศรษฐกิจ ความรู

และทักษะในอนาคตที่ตลาดงานตองการ และพฤติกรรมการเรียนรูของผูเรียน ดังนั้น ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในและระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจึงมีการปรับปรุงมาโดยตลอด ปจจุบัน

ระบบการประกันคุณภาพภายในเขาสูรอบที่สาม (2557 – 2561) และระบบการประเมินคุณภาพภายนอกเขาสู

รอบที่สี่ (2558 - 2562)  

ระบบการประกันคุณภาพภายในท่ีพัฒนาโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เริ่มใชมาต้ังแต 

ปการศึกษา 2550 เปนระบบแรกที่ใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงไดนําไปใชในการประเมินผลการดําเนินงานใน

ทุกปการศึกษา และใหสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติมประเด็นการประเมินที่สะทอนเอกลักษณของแตละสถาบัน   

ในรอบแรกนี้ 

การปฏิบัติงานของ

สถาบัน 

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน 

รายงานประจาํป การตรวจเยี่ยม 
รายงานผลการ

ประเมิน 
การติดตามผล 

การประกันคุณภาพภายใน 
การประกันคุณภาพภายนอก 

ขอมูลปอนกลับ 

ขอมูลปอนกลับ 

ติดตามตรวจสอบโดยตนสังกัด 

ทุก 3 ป 
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ตัวบงชี้ประเมินผลการดําเนินงานมีท้ังตัวบงชี้ที่เปนปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตหรือผลลัพธโดย

ครอบคลุมองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐาน

การอุดมศึกษา และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งสอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับตัวบงชี้การประเมิน

คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 

ภายใตหลักการสําคัญคือไมเปนภาระซ้ําซอนในการปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา ตัวบงชี้ที่พัฒนาขึ้น

สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิตหรือ

ผลลัพธ อีกท้ัง ยังมีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน คือ ดานนักศึกษาและผูมีสวนได

สวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม ในสวนของเกณฑ

การประเมิน มีทั้งเกณฑท่ัวไปที่ใชกับทุกสถาบันและท่ีแยกใชเฉพาะกับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน ไดแก สถานที่

เนนการผลิตบัณฑิตและการวิจัย สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม สถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิต

และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตเพียงอยางเดียว เน่ืองจากในระยะแรกนี้

สถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมมีกระบวนการทํางานที่เนนวงจรคุณภาพอยางชัดเจนตัวบงชี้สวนใหญจึงเปน

ตัวบงชี้ที่เนนกระบวนการ 

  การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในรอบท่ีสอง พ.ศ. 2553 ยังคงยึดหลักการเดียวกับรอบแรก

โดยนําแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ

ภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติดานตางๆ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐมาเปนกรอบในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน 

อยางไรก็ตาม การพัฒนาตัวบงช้ีและเกณฑการประกันคุณภาพภายในรอบที่สองจะมุงเนนการประเมินเฉพาะ

ปจจัยนําเขาและกระบวนการ สําหรับการวัดผลผลิตหรือผลลัพธ น้ัน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได

นําตัวบงชี้ท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. มาใช โดยถือเปนสวนหน่ึงของตัวบงชี้และ

เกณฑการประกันคุณภาพภายในที่สถาบันอุดมศึกษาตองดําเนินการใหครบถวนทุกมิติของระบบประกัน

คุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ ท้ังนี้ เกณฑที่พัฒนาขึ้นในรอบนี้ยังมีความแตกตาง

จากรอบแรกคือ มีการกําหนดประเภทเกณฑมาตรฐานท่ัวไปที่ใชกับทุกกลุมสถาบันอุดมศึกษาและเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมสถาบันอุดมศึกษา ไดแก กลุม ข สถาบันที่เนนระดับปริญญาตรีกลุม ค 1 สถาบัน

เฉพาะทางที่เนนระดับบัณฑิตศึกษา กลุม ค 2 สถาบันเฉพาะทางที่เนนระดับปริญญาตรี และกลุม ง สถาบันที่

เนนการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกตามนิยามที่กําหนดใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
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2.9 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหม (พ.ศ. 2557 – 2561) 
ใน ป พ.ศ. 2557 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษา ไดตระหนักถึงความสําคัญของหนวยยอยของการอุดมศึกษาที่ทําหนาท่ีผลิตบัณฑิตใหมี

คุณภาพ จึงไดกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 

โดยใหพิจารณาเพิ่มเติมในสาระที่เกี่ยวของในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 - 

2565) แผนพัฒนาการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมท้ังกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งน้ี ไดกําหนดใหมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ 

คือ ระดับหลักสูตร ระดบัคณะ และระดับสถาบัน โดยมีองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตาม

พันธกิจ 4 ดานของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมดานอ่ืนๆ ที่จําเปน สําหรับการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในท้ังระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพรอมกัน หากเปนตัวบงชี้ที่

เนนกระบวนการจะตองมีการประเมินผลลัพธภายใตการดําเนินการตามตัวบงชี้กระบวนการดังกลาวดวย 

(process performance) ซึ่งไดกําหนดหลักการพัฒนาไวดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประกอบดวย 6 องคประกอบ ไดแก

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องคประกอบที่ 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบที่ 4 

อาจารย องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และองคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการสงเสริม 

พัฒนานักศึกษาการวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จํานวนอาจารยตอนักศึกษาในระดับ

บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ผลงานทางวิชาการ 

ผลงานวิจัยของคณาจารย สื่ออุปกรณ การเรียนการสอน หองสมุดและแหลงการเรียนรูตางๆ การดําเนินการ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานทํา

หรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงานตีพิมพและเผยแพรของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบที่ 

1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4 การทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะใหครอบคลุมการดําเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ

แตละหลักสูตรที่คณะดูแลรวมทั้ง กิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การใหบริการทางวิชาการ การวิจัย 

การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบดวย 5 องคประกอบไดแก องคประกอบ

ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องคประกอบท่ี 2 การวิจัย องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องคประกอบที่ 4  

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบงชี้และเกณฑการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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จุดมุงหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแตละระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะและระดับสถาบันให

ไดขอมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ไดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแตละคณะ และ

ภาพรวมของสถาบันอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานท่ีตั้งไวอยาง

ตอเนื่อง เพื่อจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา ทุกปการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอยางนอยหน่ึงครั้งในทุกสามปตาม

กฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสรางความมั่นใจตอสังคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผูเรียนมีงานทํา ผูเรียนมีคุณภาพ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ระดับสถาบัน พิจารณาใหเปนไปตามมาตรฐาน

สถาบันอุดมศึกษา ไดแก มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา ประกอบดวยดาน

กายภาพดานวิชาการ ดานการเงิน ดานการบริหารจัดการมาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษา ประกอบดวย ดานการผลิตบัณฑิต ดานการวิจัย ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้ ควรมุงเนนการประกันคุณภาพการดําเนินการของสถาบันเพื่อ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแตละคณะ โดยครอบคลุมในดานกายภาพและภารกิจของสถาบันรวมถึง

การประกันคุณภาพในภาพรวม 

 อยางไรก็ตาม ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรอบใหมนี้จะมุงเนนที่การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตรใหมีการดําเนินการตั้งแตการวางระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสรางความม่ันใจใหกับผูใช

บัณฑิตและสงเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานของคณะและสถาบันใหเปนไปตามมาตรฐานและ

วิสัยทัศนท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยใหสะทอนผลการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ มีการควบคุม

คุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแตละปการศึกษาโดยคณะกรรมการประจํา หลักสูตร มีการ

ตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจําคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันใน

ทุกปการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษา

ระดับชาติ รวมท้ังมีการประเมินคุณภาพเพื่อใหไดขอมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีสะทอนผลของการผลิต

บัณฑิตในแตละปการศึกษา เพื่ อสรางความเชื่อมั่น ในคุณภาพของบัณฑิต ท่ีสํา เร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษา 

 อน่ึง คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาไดออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑและแนว

ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 โดยระบุใหสถาบันอุดมศึกษามีอิสระใน 

การเลือกพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระใน

การดําเนินการของสถานศึกษา เพื่อใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางตอเน่ือง สอดคลองกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนไป

ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกัน

คุณภาพภายนอก ทั้งนี้ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันอุดมศึกษาเลือกใช ตองสนองตอ
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เจตนารมณของสถาบันอุดมศึกษาและกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ.2553 อาจเปนระบบท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น หรือ

เปนระบบที่เปนท่ียอมรับในระดับสากลที่สามารถประกันคุณภาพไดตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 

เชน ระบบ AUN - QA หรือ ระบบ EdPEx หรือเปนระบบท่ีสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเอง ทั้งนี้ โดยผานการ

พิจารณาจากสภาสถาบันและเสนอคณะกรรมการประกันคุณภายในระดับอุดมศึกษาพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ตอตนสังกัด เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอ

สาธารณะ เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และขอ 6 แหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  3 

การประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลอีสาน 
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3.1 ความเปนมา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดเริ่มดําเนินการในการประกันคุณภาพตั้งแตป 2545 

โดยระยะแรกไดนําระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใชในการปฏิบัติงานในบางคณะ 

ในรูปของการนํารองของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ตอมาไดดําเนินการอยางจริงจังและ

กําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2000 โดยพิจารณา

จากปจจัย 4 ดาน ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ (Process) ปจจัยผลผลิต (Output) 

และปจจัยผลกระทบ (Impact) ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดปรับเปล่ียนมาใชระบบ

บริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 

สาระสําคัญของการดําเนินการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 คือ การดําเนินการ

ตามวงจรคุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) การสรางกลไกควบคุมของการปฏิ บั ติงาน (Do)  

ตามองคประกอบคุณภาพ จัดใหมีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (Check) เพื่อทราบถึงจุดออน

จุดแข็ง เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง (Adjust/Action) อยางตอเนื่อง 

ขั้นตอนของการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ มีการดําเนินการตั้งแต 

การวิเคราะหสถานการณ การจัดทําวิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย แผนกลยุทธ การกําหนดนโยบายคุณภาพ 

การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ การวิเคราะหความตองการของนักศึกษา สถานประกอบการและ 

ผูมีสวนไดสวนเสีย การนําระบบมาตรฐาน 5ส มาประยุกตใช การจัดทําคูมือคุณภาพ (QM) สําหรับระบบการ

บริหารจัดการ และเอกสารคุณภาพในการปฏิบัติการไดแกคูมือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (PM) วิธีการปฏิบัติงาน 

(WI) แบบฟอรม (FM) เอกสารอางอิงและสนับสนุน (A) จากนั้นนําผลลัพธจากการปฏิบัติงาน มาเขียนรายงาน

การประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง 

3.2 นโยบายการประกันคณุภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงมั่นวา

มหาวิทยาลัยฯ ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพอยางแทจริง  ดังนั้นเพื่อใหทุกภาคสวน

ของมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน ไดกําหนด นโยบายคุณภาพ ไวดังนี้ 
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การดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนด

แนวทางปฏิบัติโดยเนนการมีสวนรวมของทุกหนวยงาน โดยกําหนดเปนนโยบายการประกันคุณภาพดังนี้ 

1) พัฒนาไดทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยฯ มีระบบและกลไกในการดําเนินการการประกันคุณภาพ

ภายในใหไดมาตรฐานตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดขึ้น 

2) มีระบบติดตาม – ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในท้ังระดับมหาวิทยาลัยฯ ระดับวิทยาเขต 

ระดับคณะและสาขาวิชา 

3) พัฒนาไดทุกหนวยงานมีความพรอมรับการตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานภายนอก 

4) พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพทั้งดานระบบและกลไกประกันคุณภาพดานการติดตามและการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

5) ใหทุกหนวยงานมีการนําผลการดําเนินงาน การประกันคุณภาพมาใชเพื่อปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

3.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกําหนดให การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึง

ของกระบวนการบริหารการศึกษา และดําเนินการโดยบุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ ประกอบดวย 

 การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแตละ

องคประกอบคุณภาพ เพื่อใหใดผลตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนด โดยแตละองคประกอบคุณภาพ

ไดกําหนดตัวบงช้ีคุณภาพ ขั้นตอนการดําเนินงานท่ีเปนวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑคุณภาพ 

และเปาหมายคุณภาพซ่ึงขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ มีความสัมพันธและเชื่อมโยงกันอยาง 

เปนระบบ โดยอาศัยกลไกใหมีบุคลากรและหนวยงานที่รับผิดชอบตั้งแต ระดับนโยบายจนถึง

ระดับปฏิบัติการ 

 การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) คือ การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไก 

ของการดําเนินงานที่กําหนดไว ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกวาสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเนื่อง และมีประสิทธิผลของการดําเนินการมากนอยเพียงไร 

 การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผล

การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพท่ีกําหนดกับเปาหมาย และนําผลการประเมินมาปรับปรุง

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

3.4 แนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
จากนโยบายการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพที่กําหนด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสาน ไดกําหนดแนวทางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังน้ี 

3.4.1 ใหทุกหนวยงานเขารวมในการพัฒนาและจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.4.2 กําหนดใหมีคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ ตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/

สํานัก/สถาบัน ระดับกอง และระดับหลักสูตร 
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3.4.3 จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใน ระดับมหาวิทยาลัย 

  และระดับวิทยาเขต 

3.4.4 กําหนดบทบาทหนาที่ของกลไกระดับตางๆ ดังนี้ 

 ผูบริหารสูงสุด คือ อธิการบดี มีหนาท่ีใหคํามั่นสัญญากับบุคลากรทุกคน โดยการแถลง

นโยบายคุณภาพตอบุคลากรทุกระดับ  แตงต้ังคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ   

เปนประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนสงเสริม

ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหกิจกรรมคุณภาพเปนไปตามวัตถุประสงค ติดตามผลการดําเนินงาน

ในระบบประกันคุณภาพ และรายงานตอสภามหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีหนาที่กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ 

กํ ากับดูแลระบบคุณภาพให เป น ไปตามเป าหมาย ท่ีกําหนด เปนคณะกรรมการ 

การประชุมทบทวนของฝายบริหาร (Management Review) ของมหาวิทยาลัย ใหการ

สนับสนุนหนวยท่ีจัดทําระบบประกันคุณภาพ และชวยแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดจากการ

ปฏิบัติงาน ติดตามดูแลสิ่งที่ไมเปนไปตามขอกําหนด แกไขและสนับสนุนใหมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและเปนที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพ 

ใหกับหนวยงาน 

 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ) และ 

งานประกันคุณภาพและประเมินผล ระดับมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีพัฒนาใหมีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานทุกระดับ พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้และ

เกณฑคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา  กําหนดเป าหมายคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัย จัดทําคูมือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน พัฒนาศักยภาพบุคลากร

ดานประกันคุณภาพ จัดใหมีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการประกัน

คุณภาพการศึกษา รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัย  จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปซึ่งเปนผลจากการพัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย สรางระบบขอมูลสารสนเทศดานประกัน

คุณภาพ เพื่อประชาสัมพันธและเผยแพรแกผู เกี่ยวของและสาธารณชนประสานงาน 

เพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกจากหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ 

 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ) และงานประกัน

คุณภาพระดับวิทยาเขต มีหน าที่ กํากับดูแลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

ของหนวยงานในระดับวิทยาเขตใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการบริหารระดับคณะ/

สํานัก/สถาบัน  ระดับกอง และระดับหลักสูตร มีหนาที่ กําหนดนโยบาย เปาหมาย และ

แผนงานของหนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย และเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ 

จัดทําระบบและกลไกการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน ติดตาม 
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ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน จัดทํารายงานผลการประเมิน

ตนเอง เตรียมความพรอมในดานขอมูล หลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบ ติดตามและการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก จัดทําแผนเพื่อการ

พัฒนาและปรับปรุงตอไป 

 อาจารยประจําหลักสูตร มีภาระหนาท่ีในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน  

การพัฒนา หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหนาที่อื่นที่เก่ียวของ 

มหาวิทยาลัยฯ ไดวางระบบและกลไก และแนวทางการดําเนินงานโดยคํานึงถึงความสัมพันธ 

ของโครงสรางหนวยงาน ในรูปของโครงสรางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของมหาวิทยาลัยฯ ตามแผนภาพ ดังนี้ 
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3.5 แนวทางการวิเคราะหและสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
สถาบันการศึกษาทุกสถาบันตองวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของตนเอง            

ใหเหมาะสมกับบริบทและวิสัยทัศนของสถาบัน โดยตองพิจารณาเกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาท่ีเกี่ยวของใน

ระดับชาติดวย เพื่อใหเปนไปตามเกณฑขั้นต่ําที่ประเทศกําหนดและมุงสูเปาหมาย จุดเนน จุดเดน หรือ       

เอกลักษณะของสถาบัน 

การวางระบบการประกันคุณภาพจะตองประกอบดวย การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล

เพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและยั่งยืน ดังนั้น ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ดังกลาวอยางนอยตองครอบคลุมระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยสถาบันตองควบคุมใหมีการ

ดําเนินงานตามระบบคุณภาพที่กําหนด และมีการตรวจสอบระบบคุณภาพเปนระยะๆ โดยท่ีมีกลไกการ

ดําเนินงานอยางชัดเจน เชน มีผูรับผิดชอบ/ผูบริหาร/ผูเกี่ยวของ/ผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม เมื่อครบหนึ่งป

การศึกษา ก็ตองมีการประเมินผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพดังกลาว เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนา

ในปถัดไป โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการ

ปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ

รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น เปนไปในทิศทางเดียวกับการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ

มาตรฐานตามท่ีประกาศไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ไดกําหนดให

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร) และรายงานผลการ

ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) เปนรายงานฉบับเดียวกันเพื่อลดความซ้ําซอนของการจัดทํารายงานของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสามารถรายงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ และระดับสถาบัน ที่คณะกรรมการการประกัน

คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาจัดทําขึ้น สอดคลองกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

และเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

(องคการมหาชน) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

การสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน แตละระดับมีรายละเอียดดังน้ี 

1. ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบที่ตองดํา เนินการใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ มี 1 ตัวบงชี้

จํานวนเกณฑขึ้นอยูกับระดับปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหน่ึงถอืวาหลักสูตรนั้น 

“ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน “ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไป

ตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดง

ตามภาพตอไปน้ี 

 
 

 
 

ซึ่งการแปลผลจะเปนการอธิบายวา 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0   หมายถึง หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 – 5.00  หมายถึง หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนท่ีได ดังนี้ 

คะแนน 0.00 - 2.00 หมายถึง นอย 
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คะแนน 2.01 - 3.00 หมายถึง ปานกลาง 

คะแนน 3.01 - 4.00 หมายถึง ด ี

คะแนน 4.01 - 5.00 หมายถึง ดีมาก 

  แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน 

ตองประเมินตัวบงชี้ขององคประกอบที่ 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพื่อใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตร

ตนเองโดยการวิเคราะหในรายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไม

ตองรายงาน ระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเปนการวิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบที่ 2 ถึง องคประกอบที่ 6 

เก่ียวกับจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพของหลักสูตรตอไป 

2. ระดับคณะ 

 การประเมินระดับคณะจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมท้ังระบบการ

บริหารจัดการของคณะดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปนปจจัย

นําเขากระบวนการ และผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารคณะไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  

 3. ระดับสถาบัน 

 การประเมินระดับสถาบันจะสะทอนผลการดําเนินงานของผูบริหารสถาบันใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบ

การบริหารจัดการของสถาบันดวย โดยแสดงเปนคาเฉลี่ยในแตละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะหแยกเปน

ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลลัพธดวย เพื่อใหผูบริหารสถาบันไดนําไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา 

 

3.6 การพัฒนาตัวบงชี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนดตัวบงชี้ท่ีใชเปนกรอบในการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ  โดยนําตัวบงชี้ท่ี สกอ. พัฒนาขึ้นและตัวบงชี้ของ สมศ. ซึ่งเปนตัว

บงชี้ท่ีสอดคลองกับจุดเนนของสถาบัน คือ เปนมหาวิทยาลัยในกลุม ค2 สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง

หรือเฉพาะกลุมสาขาวิชา เปนสถาบันท่ีเนนระดับปริญญาตรกีลุมผลิตบัณฑิตและทิศทางการพัฒนา ซึ่งสามารถ

จําแนกไดดังนี ้

 ระดับหลักสูตร ตัวบงชี้ สกอ.  จํานวน  14  ตัวบงชี้ 

 ระดับคณะ 

- ตัวบงชี้ สกอ.  จํานวน  13  ตัวบงชี ้

- ตัวบงชี้ มทร.อีสาน จํานวน  3  ตัวบงชี ้

ระดับสถาบัน 

- ตัวบงชี้ สกอ.  จํานวน  13  ตัวบงชี้ 

- ตัวบงชี้ มทร.อีสาน จํานวน  3  ตัวบงชี ้
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3.6.1 การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ สูการปฏิบัติ 

  ตัวบงชี้ ท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทําขึ้นใชระบบถายทอดไปยังกลไก

หนวยงานหรือบุคคลแตละระดับที่เกี่ยวของในรูปของการกําหนดเปนเปาหมายประจําป เรียกวา เปาหมาย

คุณภาพ ที่ระบุตัวบงชี้และเปาหมายในแตละระดับการรับผิดชอบ ดังนี ้

1) เปาหมายคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

2) เปาหมายคุณภาพ ระดับคณะ 

3) เปาหมายคุณภาพ ระดับหลักสูตร 

4) เปาหมายคุณภาพ ระดับหนวยงานสายสนับสนุน 

ตัวบงชี้และเปาหมายที่กลไกแตละระดับรับผิดชอบตามท่ีระบุในเอกสารเปาหมายคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยฯ  ใหแตละกลไกมีการดําเนินการตามขอบขายหนาท่ี 

3.6.2  การดําเนินการตามตัวบงชี้และเปาหมายคุณภาพโดยระบบบริหารคุณภาพตาม มาตรฐาน 

ISO 9001 : 2008 
ในกระบวนการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ มหาวิทยาลัยไดนําระบบการบริหาร

คุณภาพ ISO 9001 : 2008 มาใชในการบริหารคุณภาพ โดยมีคูมือคุณภาพ (QM) ท่ีอธิบายขอบเขตของระบบ

บริหารคุณภาพ การระบุกระบวนการท่ีสําคัญในการปฏิบัติตามภารกิจของมหาวิทยาลัย และขอกําหนดสําคัญ 

ของแตละกระบวนการจํานวน 135 ขอกําหนด โดยบรรยายถึงลําดับและการเชื่อมโยงของกระบวนการตางๆ 

ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน รวมท้ังสิ้น 45 กระบวนการ นอกจากน้ี ในคูมือคุณภาพได

อธิบายเกี่ยวกับการจัดทําเอกสารคุณภาพ การควบคุมเอกสาร การควบคุมบันทึก การตรวจติดตามคุณภาพ

ภายใน การแกไขและการปองกัน การจัดการกระบวนการท่ีไมไดตามขอกําหนด  ทุกกระบวนการ มีการจัดทํา

เปนคูมือการปฏิบัติงาน (PM) วิธีปฏิบัติ (WI) ทําใหมีกระบวนการในการปฏิบัติงานเปนขั้นตอนชัดเจน มีการ

บันทึกคุณภาพซึ่งใชเปนหลักฐานและรองรอยสําหรับอางอิง 

 

3.7 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารคุณภาพ 
  มหาวิทยาลัยฯ  มีการบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับระบบบริหารคุณภาพตาม 

มาตรฐาน  ISO 9001 : 2008  โดยนําเกณฑมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใชในการ

ประเมินคุณภาพภายนอก เปนสวนหนึ่งของกระบวนการทํางานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) นอกจากนี้

ไดจัดทําคูมือขั้นตอนการทํางานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดการความรู (PM 40) เพื่อให

ระบบบริหารคุณภาพสามรถกํากับติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยแบงเปน 4 ระดับ 

- ระดับมหาวิทยาลัย 

- ระดับคณะ 

- ระดับหลักสูตร 

- ระดับหนวยงานสายสนับสนุน 
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3.8  กระบวนการและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ปการศึกษา 2557 – 2561) 

 เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงาน

และเก็บขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check / Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี

รายละเอียดดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแตตนปการศึกษา โดยนําผลการประเมินปกอนหนานี้มา

ใชเปนขอมูลในการวางแผนโดยตองเก็บขอมูลตั้งแตเดือนมิถุนายน กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษา

แบบเดิมหรือตั้งแตเดือนสิงหาคม กรณีใชระบบเปด-ปดภาคการศึกษาตามอาเซียน  

D = ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานตั้งแตตนปการศึกษา คือเดือนที่ 1–เดือนที่ 12 

ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน – พฤษภาคม ปถัดไป หรือเดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ปถัดไป) 

C/S = ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน –

สิงหาคม หรือเดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปการศึกษาถัดไป 

A = วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยนําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดทํา

แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณ

กลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได 

วิธีการประกันคุณภาพภายใน กําหนดไวดังนี้ 

1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษาใหม 

2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online และใหมี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเปนประจําทุกปทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน 

3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทํารายงานการประเมินตนเองระดับ

หลักสูตรผานระบบ CHE QA Online 

4. คณะหรือหนวยงานเทียบเทานําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

ระดับคณะ 

5. คณะหรือหนวยงานเทียบเทาประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมิน

หลักสูตรที่ไดประเมินไปแลว 

6. สถาบันนําผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทํารายงานการ

ประเมินตนเองระดับสถาบัน 

7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร 

คณะวิชา พรอมนําผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปการศึกษาถัดไป 

8. ผูบริหารสถาบันอุดมศกึษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
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คุณภาพภายในท่ีสถาบันแตงตั้ง (รวมท้ังขอเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน 

แผนปฏิบัติการประจําป และแผนกลยุทธ 

9. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผานระบบ CHE QA Online ภายใน 

120 วันนับจากสิน้ปการศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑการประกันคุณภาพภายในทุกป

การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลํา ดับโดยสถาบันอุดมศึกษาเปนผูแตงตั้ง

คณะกรรมการประเมิน และสงผลการประเมินใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผานระบบ

ฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ท้ังน้ี คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร 1 ชุด อาจประเมินไดมากกวาหนึ่งหลักสูตรหากเปนหลักสูตรในสาขาวิชาเดียวกัน เชน หลักสูตร

สาขาวิชาเดียวกันทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 

 ในกรณี ท่ีตองการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตรกําหนดไว ดังน้ี 

- ผูทรงคุณวุฒิจํานวนอยางนอย 3 คน โดยเกินกวาก่ึงหนึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันและอยาง

นอยหน่ึงคนตองมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่ขอรับการประเมิน 

- ประธานกรรมการเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน ท้ังนี้ คณะกรรมการทุกคนตองเปนผูที่ขึ้น

ทะเบียนผูประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาคุณสมบัติเฉพาะ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ของแตละระดับการศึกษา เปนดังนี้ 

- ระดับปริญญาตรี คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 

ผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาโท คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 

รองศาสตราจารยขึ้นไป 

- ระดับปริญญาเอก คณะกรรมการมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการระดับ 

ศาสตราจารยขึ้นไป 

ในกรณีที่ประสงคนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาในระดับสถาบัน ไปใชใน

การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํา รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ องคประกอบของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ระดับอุดมศึกษาระดับสถาบัน กําหนดไวดังนี้ 

- ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนอยางนอย 5 คน ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน 

- ประธานกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีขึ้นทะเบียนประธานคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

- กรรมการ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยาง

นอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือ 

ที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปนดังนี้ 

1. ประธานกรรมการ 

- ผูท่ีเปนหรือเคยเปนผูบริหารระดับคณบดีหรือเทียบเทาขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมิน

คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทา หรือ 

- ผูที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป และมีประสบการณเปนผูประเมินคุณภาพ

การศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในระดับคณะหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ 

- ผูที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลววามีความเหมาะสม 

2. กรรมการ 

- กรณีเปนอาจารย ตองทําหนาท่ีเปนอาจารยประจํามาแลวไมนอยกวา 2 ป 

- กรณีเปนฝายสนับสนุน ตองทํา หนาที่ในระดับผูอํานวยการหนวยงานขึ้นไปมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการปฏิบัติ

ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามป และแจงผลใหสถานศึกษาทราบ รวมท้ัง

เปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน เพื่อใหเปนไปตามขอ 36 แหงกฎกระทรวง

วาดวยระบบหลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

 

3.9 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
3.9.1 การเตรียมการของสถาบันอุดมศึกษา/หนวยงานกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน  

3.9.1.1 การเตรียมรายงานประจําป 

ก. จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) 

    ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุนการ

พัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ตั้งแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (common data set) และ

เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํารายงาน

ประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (e-SAR) รวมทั้งเปดเผย

ตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดใชฐานขอมูลดังกลาว

ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมิน

คุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย 

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ 

 เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับ 

ท่ีนําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อ
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เอกสารที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการ

ประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

 การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดใหเปนระบบท่ีสะดวกตอการ

เรียกใชในระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถ

เรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว 

เอกสารหรือหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบคุณภาพ

สามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) หรือเชื่อมโยง (link) ไวบนระบบฐานขอมูลดาน

การประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงาย 

ตอการคนหาของคณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสาร

หลักฐานของหนวยงาน 

3.9.1.2   การเตรียมขอมูล  

  - จัดทําแฟมเอกสารหลักฐานตามตัวบงชี ้

  - จัดทํารายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอางอิงของแตละเกณฑการประเมินใน

ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) 

  - หากเอกสารที่อางถึงมีขนาดใหญมาก จะตองนําฝากไวที่ server ของหนวยงาน และ

เชื่อมโยง URL มาท่ีระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) และควรตรวจสอบ URL  

ใหถูกตอง ซึ่งตองพึงระวังในการปรับเปลี่ยน URL ของหนวยงาน เพราะหลักฐานทั้ง หมดจะตองพรอมในการ

เปดดูไดเสมอทุกครั้ง 

  3.9.1.3   การเตรียมบุคลากร 

  ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไรมีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปน

เชนไร 

2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณโดยยึด

หลักวาตอบตามสิ่งท่ีปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 

3) เปดโอกาสใหมีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสรางความกระจางในการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็นเพื่อความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 

4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจประจําของทุกคน

ที่ตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง 

 

ก. การเตรียมบุคลากรเพ่ือทําหนาที่ผูประสานงาน 

1) ในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลากร 1 - 3 คน ทําหนาที่ประสานงาน

ระหวางคณะผูประเมินกับบุคลากรภายในหนวยงาน และอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 
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2) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผน/กําหนดการประเมินอยางถองแท 

3) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยงานเพื่อสามารถใหขอมูลตอผูประเมิน

รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรืองานใดหากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่

ตน เองไมสามารถตอบไดและมี รายชื่ อสถาน ท่ีหมายเลขโทรศัพท ของผู ที่

คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 

4) ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวา

จะเชิญมาเวลาใดหองใดหรือพบกับใคร 

5) เม่ือมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถประสานงานแกไข

ไดทันท ี

  

3.9.1.4   การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน 

 ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน 

1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเครื่องคอมพิวเตอรโดยเปนหอง 

ที่ปราศจากการรบกวนขณะทํางานเพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

2) จัดเตรียมอุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางาน และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ใหคณะผูประเมินพรอม 

ใชงานไดตามความตองการ 

3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปน ไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง 

4) จัดเตรียมคอมพิวเตอรสําหรับการตรวจประเมินใหคณะกรรมการทุกทานโดยจะตอง 

มีโปรแกรม Internet Explorer, Adobe Acrobat และ Microsoft office เปนอยางนอย

และจัดเตรียมแบบฟอรมตางๆ และตารางคํานวณไวใหพรอมในเคร่ืองคอมพิวเตอร 

5) หองทํางานควรอยู ใกลกับ ท่ีจัด เตรียมอาหารวาง อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

6) ควรประสานงานกับคณะผูประเมินเพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม 

7) หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร นิสิต ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะให

เหมาะสมกับการใชงาน 

 ข. การประสานงานระหวางผูตรวจประเมินคุณภาพภายในกับหนวยงานรับการประเมินฯ 

หนวยงานแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการประเมินฯ จะตองทําการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้ง จัดสง username และ 

password  ใหคณะกรรมการประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมิน

ตนเองลวงหนากอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห  โดยในสวนของผูทําหนาท่ีประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงให สกอ.จัดสงรหัส

ประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาท่ีตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของขอมูลพื้นฐาน 
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(common data set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการประเมินฯ 

เขาสูระบบ 

 นอกจากน้ัน ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวางสถาบัน คณะวิชาหรือหนวยงาน

เทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้ง เบอรโทรศัพทและ e-mail address สําหรับติดตอประสานงาน

กับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ เพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอน

การตรวจเยีย่ม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน 

3.9.2 การดําเนินการของสถาบัน/หนวยงานระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

1. เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับในหนวยงานไดรวมรับฟงคณะผูประเมินชี้แจงวัตถุประสงค และ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

2. บุคลากรพึงปฏิบัติงานงานตามปกติ ระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา 

เยี่ยมชมหรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 

3. จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคลากร 

ที่เก่ียวของกับขอมูลที่คณะผูตรวจเยี่ยมตองการเพิ่มเติม และเพื่อนําเยี่ยมชมหนวยงานตลอดจน

อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ 

4. ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหน่ึง 

อยูอํานวยความสะดวก 

5. บุคลากรทั้ง หมดควรไดมีโอกาสรับฟง การใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมิน เม่ือสิ้นสุด 

การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปดโอกาสใหซักถาม หรือขอความคิดเห็นไดตามความเหมาะสม 

3.9.3  การดําเนินการของสถาบัน/หนวยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ 

1. ผูบริหารระดับหลักสูตร  คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบันรวมทั้งผูเก่ียวของ 

นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนา

หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการ

แกไขจุดท่ีควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลา

เริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรมตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรม

เหลาน้ัน ทั้งนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

2. พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่นชมผลสําเร็จ 

ที่เกิดขึ้นและตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

3. ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 
 

3 - 16 

ขั้นตอนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานรับการตรวจประเมินฯ 

 

คณะกรรมการศกึษาข้อมูลเอกสารหลกัฐานผา่นระบบ Cheqa online 

หนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

รายงาน ป 1, ป 2,ป 3,ป 4 

รายงานผลการประเมินตรวจสอบ 

บนัทกึผลการประเมินตรวจสอบตามองค์ประกอบและตวับ่งชี � 

 

กรรมการยืนยนัความถกูต้องของข้อมูล 

รายงานข้อมลูพื �นฐาน Common Data Set และผลการประเมิน 

 

บนัทกึรายงานผลการประเมิน 

 

บันทึกขอมูลเอกสารหลักฐานในระบบ Cheqa online/จัดทํารูปเลม SAR 

 

รายงาน ส 1, ส 2, ส3, ส 4 

รายงานผลการประเมินตนเอง  

 

หน่วยงานระดบัคณะ/เทียบเท่าสง่เลม่รายงาน SAR และผลการประเมิน SAR และ CD ข้อมูล มาที�ฝ่ายประกันคุณภาพฯ  

 

หน่วยงานนําผลการตรวจประเมินมาทบทวนและจดัทําแผนพฒันาคณุภาพในปีถดัไป 

 

หน่วยงานสง่รายงานทบทวนและแผนพฒันามายงัฝ่ายประกนัคณุภาพฯ 

 

เริ่ม 

ส้ินสุด 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี  4 
ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

1. การกํากับ

มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ. 

ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร 

ปริญญาตร ี   เกณฑ 4 ขอ 

บัณฑิตศึกษา  เกณฑ 12 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต/ผูมี

สวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของ

ผูสําเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ

อาชีพอิสระ 

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพหรือ

เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา 

- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวชิาการและ

แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และ

การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสราง

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21  

 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  

 

- อัตราการคงอยูของนักศึกษา   

- อัตราการสาํเร็จการศึกษา    

- ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร 
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย  

 

- การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 

- การบริหารอาจารย 

- การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย  

 

- รอยละอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 

- รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ 

- ผลงานวิชาการของอาจารย 

- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร

ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย - อัตราการคงอยูของอาจารย 

- ความพึงพอใจของอาจารย 

5. หลักสูตรการ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผูเรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  

 

- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ขอมูลที่ใชในการ

พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา

ในศาสตรสาขานั้นๆ 

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  

 

- การพิจารณากําหนดผูสอน  

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 

และ มคอ.4  

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน  

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝกปฏิบัติในระดับ

ปริญญาตร ี 

- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตร ี 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานพินธ

และการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา  
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องคประกอบใน

การประกัน

คุณภาพหลักสูตร 

ตัวบงชี้ 
อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน 

ในประเด็นที่เกี่ยวของ 

 5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒ ิ

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ

นักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจดัการเรียนการสอน

และประเมินหลักสตูร (มคอ.5, มคอ.6 และ มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  

 5.4  ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

ผลการดาํเนินงานตามตัวบงชีต้ามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุน

การเรยีนรู 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดาํเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน

โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ

เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู  
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ตัวบงชี้ที่ 1.1 การบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เกณฑการประเมิน ตร ี โท เอก หมายเหต ุ

1.จํานวนอาจารยประจํา

หลักสูตร 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน

อาจารยประจาํเกินกวา 1 

หลักสูตรไมไดและประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  

 

ไมนอยกวา 5 คนและเปนอาจารย

ประจําเกินกวา 1 หลักสูตรไมได 

และประจาํหลักสูตรตลอด

ระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม

หลักสูตรนั้น  

 

ไมนอยกวา 5 คนและเปน

อาจารยประจาํเกินกวา 1 

หลักสูตรไมได และประจํา

หลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีจัด

การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(2)/ว 569 ลงวันท่ี 

18 เมย. 2549 กําหนดวา 

• อาจารยประจําสามารถเปนอาจารยประจํา

หลักสูตรท่ีเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ 

(Multidisciplinary) ไดอีก 1หลักสตูร โดยตอง

เปนหลักสูตรท่ีตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่ได

ประจําอยูแลว 

• อาจารยประจําหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา 

สามารถเปนอาจารยประจําหลักสูตรในระดับ

ปริญญาเอกหรือปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน

ไดอีก 1 หลักสูตร 

บันทึกขอความที่ ศธ 0506(4)/ 

ว254 ลงวันท่ี 11 มี.ค. 2557 กําหนดวา 

• กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/กลุม

วิชาชีพ กําหนดใหตองมีอาจารยประจําหลักสูตร

จํานวนไมนอยกวา 3 คน ใหครบทุกแขนงวิชา/

กลุมวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุม

แขนงวิชา/กลุมวิชาที่เปดสอน 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
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2. คุณสมบัติของอาจารย

ประจําหลักสูตร  

 

คุณวุฒริะดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวย

ศาสตราจารย ในสาขาที่ตรง

หรือสัมพันธกับสาขาวชิาที่เปด

สอน อยางนอย 2 คน  

มีคุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ หรืออาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ หรืออาจารย

ผูสอน  

 

มีคุณสมบัติเปนอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

หรืออาจารยผูสอบวิทยานพินธ 

หรืออาจารยผูสอน  

 

3. คุณสมบัติของอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร  

 

 คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา หรือดํารงตําแหนงรอง

ศาสตราจารยขึ้นไป ในสาขาวชิา

นั้นหรือสาขาวิชาทีส่ัมพันธกัน

จํานวนอยางนอย 3 คน 

คุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาเอก

หรือเทียบเทา หรือดํารง

ตําแหนงศาสตราจารยขึ้นไป 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกันจํานวนอยางนอย 3 

คน 

 

4. คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอน  

 

 1. อาจารยประจาํหรือผูทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญา

โทหรือดํารงตําแหนงทางวิชาการ

ไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย ใน

สาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาที่

สัมพันธกัน และ 

2. มีประสบการณดานการสอน 

และ 

1. อาจารยประจาํหรือผูทรง 

คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารย ในสาขาวชิา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และ 

2. มีประสบการณดานการสอน 

หลักสูตรปริญญาโท ตามบันทึกขอความที่ ศธ 

0506(4)/ว867 ลงวันที่ 18 ก.ค.2555 กําหนด

วา ใหอาจารยที่มีคุณวุฒิระดบัปริญญาเอกเปน

อาจารยผูสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได 

แมจะยังไมมีผลงานวิจัยหลังจากสําเรจ็

การศึกษา ทั้งนี้ ภายในระยะเวลา 2 ป นับจาก

วันที่เริ่มสอน จะตองมีผลงานวิจัยจึงจะ

สามารถเปนอาจารยผูสอนในระดับปริญญา
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3. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา 

และ 

3. มีประสบการณในการทํา

วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

เอก และเปนอาจารยประจาํหลักสูตร อาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธในระดับปริญญาโทและปริญญา

เอกได 

5. คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลัก และอาจารยที่

ปรึกษาการคนควาอิสระ 

 1. เปนอาจารยประจาํที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน และ มีประสบการณใน

การทําวิจัยทีไ่มใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

 

 

1. เปนอาจารยประจาํที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารย ในสาขาวชิา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และ มีประสบการณในการทํา

วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

 

 

- การพิจารณากรณีอาจารยเกษียณอายุงาน

หรือลาออกจากราชการ ดังนี ้

1) หลักสูตรสามารถจางอาจารยท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งเกษียณอายุ

งานหรือลาออกจากราชการ กลับเขามาทํางาน

แบบเต็มเวลาหรือบางเวลาไดโดยใชระบบการ

จางพนักงานมหาวิทยาลัย คือมีสัญญาจางที่ให

คาตอบแทนเปนรายเดือนและมีการกําหนด

ภาระงานไวอยางชัดเจน อาจารยดังกลาว

สามารถปฏิบัติหนาท่ีเปนอาจารยประจาํ

หลักสูตร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก 

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ และอาจารยผูสอนได 

2)“อาจารยเกษียณอายุงาน” สามารถปฏิบัติ

หนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลักได

ตอไปจนนักศึกษาสาํเร็จการศกึษา หาก
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นักศึกษาไดรับอนุมัติโครงรางวิทยานิพนธกอน

การเกษียณอายุ 

6. คุณสมบัติของอาจารย

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

รวม (ถาม)ี 

 1. เปนอาจารยประจาํหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหนงทาง

วิชาการไมต่าํกวารองศาสตราจารย 

ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่

สัมพันธกัน และ 

1. เปนอาจารยประจาํหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่มี

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวา

รองศาสตราจารย ในสาขาวชิา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

และ 

แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ขอ 7.6 

ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึงบุคลากรท่ีมีความรู

ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอนเปน

อยางดี ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสาย

วิชาการ 

  2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

 

2. มีประสบการณในการทํา

วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

 

หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน โดยไม

ตองพิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทาง

วิชาการผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก ตองเปนบุคลากร

ประจําในสถาบันเทานั้น สวนผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานพินธ

รวม อาจเปนบุคคลากรประจาํในสถาบันหรือ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู ความ

เชี่ยวชาญและประสบการณสงูในสาขาวชิานั้น 

ๆ เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับ

กระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น เทียบได
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ไมต่ํากวาระดับ 9 ขึ้นไป ตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการ

พลเรือนและหนวยงานท่ีเก่ียวของกําหนด  

    ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธรวม อาจารยผูสอบ

วิทยานิพนธ หรืออาจารยผูสอนท่ีไดรับคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทาง

วิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยขึ้นไปใน

สาขาวิชาที่เปดสอน สถาบันอุดมศึกษาอาจ

แตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานแทนเปนกรณีๆ 

ไป โดยความเห็นชอบของสภา

สถาบันอุดมศึกษา และตองแจงคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 

7. คุณสมบัติของอาจารย

ผูสอบวิทยานิพนธ  

 

 1. อาจารยประจาํและผูทรงคณุวุฒิ

ภายนอกสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเทาหรือดํารง

ตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวชิานั้นหรือ

สาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ 

 

1. อาจารยประจาํและ

ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทาหรือดํารงตําแหนง

ทางวิชาการไมต่ํากวารอง

ศาสตราจารย ในสาขาวชิานั้น

หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 9 

เกณฑการประเมิน ตร ี โท เอก หมายเหต ุ

2. มีประสบการณในการทําวิจัยท่ี

ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ

ปริญญา  

และ  

 2. มีประสบการณในการทํา

วิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของ

การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

8. การตีพิมพเผยแพร

ผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 

 (เฉพาะแผน ก เทานั้น)  

ตองเปนรายงานสืบเนื่องฉบับเต็ม

ในการประชุมทางวชิาการ

(proceedings) หรือวารสารหรือ

สิ่งพิมพวิชาการซึ่งอยูในรูปแบบ

เอกสารหรือ สื่ออิเล็กทรอนิกส 

วารสารหรือสิ่งพิมพวิชาการที่

มีกรรมการภายนอกมารวม

กลั่นกรอง(peer review) ซึ่ง

อยูในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ

อิเล็กทรอนิกส  

 

วิทยานิพนธซึง่เกี่ยวของกับสิ่งประดิษฐ การจด

ทะเบียนสิทธิบตัรหรืออนุสิทธิบัตรสามารถ

ทดแทนการตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทาง

วิชาการได  โดยพิจารณาจากปที่ไดรับ

สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ไมใชปที่ขอจด  

9. ภาระงานอาจารยที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและ

การคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา  

 

 วิทยานิพนธ  

อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 5 คน 
 

การคนควาอิสระ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศึกษา 15 

คน 
 

*หากเปนที่ปรึกษาทั้ง 2 ประเภท

ใหเทียบสัดสวนนักศึกษาท่ีทํา

วิทยานิพนธ 1 คนเทียบเทากับ 

นักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน 

วิทยานิพนธ 

อาจารย 1 คน ตอ นักศกึษา 5 

คน 

 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.

2548 ขอ 10 กําหนดวา อาจารยประจาํ 1 คน

ใหเปนอาจารยที่ปรึกษาไดไมเกิน 5 คน หาก

หลักสูตรใดมีอาจารยประจาํท่ีมีศักยภาพพรอม

ที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ใหอยูใน

ดุลยพินิจของสถาบัน 

อุดมศึกษานั้น แตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน เพื่อ

สนับสนุนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงที่มีความ

พรอมทางดานทุนวิจัยและเครื่องมือวิจัย 
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รวมทั้งผูที่ดําเนินโครงการวิจยัขนาดใหญอยาง

ตอเนื่อง ในการผลิตผลงาน 

10. อาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธและการ

คนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามี

ผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง

และสม่ําเสมอ  

 ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 

โดยนับรวมปที่ประเมิน 

 

ควรมีอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 

5 ป โดยนับรวมปที่ประเมิน 

เปนเจตนารมยที่ประสงคใหมีการพัฒนา

งานวิจัยอยางสมํ่าเสมอ 

11. การปรับปรุง

หลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีกําหนด  

 

ตองไมเกิน 5 ป (จะตอง 

ปรับปรุงใหเสร็จและอนุมัติ/ให

ความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

หมายเหต ุสาํหรับหลักสูตร 5 ป 

ประกาศ 

ใชในปที่ 7 หรือหลักสูตร 6 ป

ประกาศใชในปท่ี 8 

 

 

 

ตองไมเกิน 5 ป 

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดยสภา

มหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให

หลักสูตรใชงานในปที่ 6) 

 

ตองไมเกิน 5 ป 

(จะตองปรับปรุงใหเสร็จและ

อนุมัติ/ใหความเห็นชอบโดย

สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 

เพื่อใหหลักสูตรใชงานในปท่ี 6) 
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12. การดําเนินงานให

เปนไปตามตัวบงชี้ผลการ

ดําเนิน 

งานเพื่อการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและ

การเรียนการสอนตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตัวบงชี้ TQF 

ขอ 1 - 5 ตองดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบงชี้ TQF 

ขอ 1 - 5 ตองดําเนินการทุกตัว 

 

ตัวบงชี้ TQF 

ขอ 1 - 5 ตองดําเนินการทุกตัว 

 

การงดใชเกณฑขอ 12 

 เนื่องจากคณะกรรมการที่เกี่ยวของอยู

ระหวางการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดของตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานของหลักสูตรดังกลาวขางตนเพื่อให

สะทอนเจตนารมณของกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติยิ่งขึ้น ประกอบกับคูมือการ

ประกันคุณภาพภายใน ระดับอดุมศึกษา พ.ศ.2557 

ก็ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการดําเนินงาน

หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา

แหงชาตไิวแลวในตัวบงชี้ที ่5.4 ขององคประกอบที ่5 

หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ซึ่ง

ผลการดําเนินงานตองเปนไปตามตัวบงชี้ที่ 1-5 และ

อยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชีผ้ลการดําเนินงานที่

ระบุไวในแตละป 

รวม เกณฑ 4 ขอ เกณฑ 12 ขอ เกณฑ 12 ขอ  

เกณฑการประเมินดังกลาวเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 หากมีการประกาศใชเกณฑ

มาตรฐานตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหม เกณฑการประเมินตามตัวบงชี้นี้จะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานใหม ฉบับที่ประกาศใชลาสุด 

ผลการประเมินตัวบงชี้ที่ 1.1  กําหนดไวเปน “ผาน” และ “ไมผาน” หากไมผานเกณฑขอใดขอหนึ่ง ถือวาหลักสูตรไมไดมาตรฐาน และผลเปน “ไมผาน” (คะแนนเปน 0) 

หลักฐานเอกสารที่ตองการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแตละรายตัวบงชี ้

         1. เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

 2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจงรับทราบหลักสูตร (ถามี) 

3. กรณีหลักสูตรยังไมไดแจงการรับทราบ ใหมีหนังสือนําสง สกอ. หรือหนังสือสงคืนจาก สกอ. และรายงานการประชุมสภาที่อนุมัติ / ใหความเห็นชอบหลักสูตร
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ตัวบงชี้ที่ 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF) ไดมีการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามท่ีหลักสูตรกําหนดไวใน มคอ.2  

ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรูอยางนอย 5 ดานคือ 1) ดานคุณธรรมจริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทาง

ปญญา 4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบงชี้น้ีจะเปนการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง 

ของผูใชบัณฑิต 

เกณฑการประเมิน 

 ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการคํานวณ 

  

คะแนนที่ได = 

 

ขอมูลประกอบ 

 จํานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตที่

สําเร็จการศึกษา

  ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 

      จาํนวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทัง้หมด 

องคประกอบที่  2 บัณฑิต 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาตรี)     รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  

     1 ป  (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้          ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ  

ที่ไดงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายในระยะเวลา 1 ป นับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษาเมื่อ

เทียบกับบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษาน้ัน การนับการมีงานทํา นับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภท

ที่สามารถสรางรายไดเขามาเปนประจําเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได การคํานวณรอยละของผูมีงานทําของผูสําเร็จ

การศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหคํานวณเฉพาะผูท่ีเปลี่ยนงานใหมหลังสําเร็จ

การศึกษาเทานั้น 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

เปนคะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดให คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ตามสูตร 

 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรท่ีีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

X 100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด 

 

 การคํานวณคารอยละนี้ไมนําบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแต

ไมไดเปลี่ยนงาน มาพิจารณา 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับ คะแนนเต็ม 5 

 

คะแนนที่ได  =  
 
 
 

หมายเหตุ :  จํานวนบัณฑิตทีต่อบแบบสํารวจจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตที่สําเร็จ 

           การศึกษา 

 
 
 
 
 
 

 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชพีอิสระภายใน 1 ป 

            100 
X 5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาโท)   ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีไดรับการ    

         ตีพิมพหรือเผยแพร (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้          ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัยเพื่อหาคําตอบที่มีความ

นาเชื่อถือ ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทําผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรู

อยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอสาธารณะ ตัวบงชี้น้ีจะเปนการประเมินคุณภาพของ

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษาเปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 

 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

    คะแนนที่ได =  
  

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.10 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  

0.20 บทความฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

0.40 - บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาตทิี่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท      

        จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด 
X100 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา     

        40 
X5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.80 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

ใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

1.00 - บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ผลงานท่ีไดรับการจดสิทธิบัตร  

การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 กําหนดระดับคุณภาพสรางสรรค ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  

0.40 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ 

0.80 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

     ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ 

1. ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้น้ีแลว สามารถนําไปนับในตัวบงชี้

ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2. ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นที่มีการตีพิมพเผยแพรในปการประเมิน

นั้นๆ 

3. ในกรณีที่ไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้น้ี 
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ตัวบงชี้ที่ 2.2 (ปริญญาเอก)    ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ     

          ตีพิมพหรือเผยแพร (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้           ผลลัพธ 
การคิดรอบป ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาในระดับปริญญาเอกเปนการศึกษาในระดับสูงจะตองมีการคนควา คิดอยางเปนระบบ วิจัย

เพื่อหาประเด็นความรูใหมท่ีมีความนาเชื่อถือ เปนประโยชน ผูสําเร็จการศึกษาจะตองประมวลความรูเพื่อจัดทํา

ผลงานท่ีแสดงถึงความสามารถในการใชความรูอยางเปนระบบและสามารถนําเผยแพรใหเปนประโยชนตอ

สาธารณะ ตัวบงชี้น้ีจะเปนการประเมินคุณภาพของผลงานของผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา เปน

คะแนนระหวาง 0 – 5 กําหนดใหคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรคํานวณ  

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานที่ตีพิมพเผยแพรตอผูสําเร็จการศึกษา ตามสูตร 

 ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  

X 100 
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนที่ได =  
 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 -  บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ

0.40 -  บทความฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือใน

วารสารทางวิชาการระดับชาตท่ีิไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทาง

วิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ

ทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ   

-  ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

0.80 -  บทความท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนาํเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศ

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานที่ตีพิมพหรือเผยแพรตอผูสาํเร็จการศึกษา      

          80 X5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

ใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม

อยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  

1.00 -  บทความที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลระดับนานาชาติตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสาร

ทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

-  ผลงานที่ไดรับการจดสิทธิบตัร 
 

  การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพสรางสรรค ดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส online  

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

     ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 

หมายเหตุ 

1.  ผลงานวิจัยที่มีชื่อนักศึกษาและอาจารยรวมกันและนับในตัวบงชี้นี้แลว สามารถนําไปนับในตัว

บงชี้ผลงานทางวิชาการของอาจารย 

2.  ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาใหนับผลงานทุกชิ้นท่ีมีการตีพิมพเผยแพรในปการ

ประเมินนั้นๆ  

3.  ในกรณีท่ีไมมีผูสําเร็จการศึกษาไมพิจารณาตัวบงชี้นี ้
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 ตัวบงชี้ที่  3.1  การรรับนักศึกษา (สกอ.3.1)  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเขาศึกษาในหลักสูตร เปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จ แตละหลักสูตร  

จะมีแนวคิดปรัชญาในการออกแบบหลักสูตร ซ่ึงจําเปนตองมีการกําหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคลองกับ

ลักษณะธรรมชาติของหลักสูตร การกําหนดเกณฑที่ใชในการคัดเลือกตองมีความโปรงใส ชัดเจน และสอดคลอง

กับคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีกําหนดในหลักสูตร มีเครื่องมือทีใชในการคัดเลือก ขอมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา

ใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมทางปญญา สุขภาพกายและจิต ความมุงมั่นที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ 

เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลาท่ีหลักสูตรกําหนด 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

 - การรับนักศึกษา 

 - การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมด ที่ทําใหไดนักศึกษาท่ีมีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิด

ในการ

กํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบ มี

กลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบ

กลไกไปสู

การ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ มี

กลไก 

• มีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา

กระบวนการ

จากผลการ

ประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบตัิ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา/

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น

ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 

และกรรมการผูตรวจประเมิน

สามารถใหเหตผุลอธิบายการ

เปนแนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
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ตัวบงชี้ที่  3.2  การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (สกอ.3.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ในชวงปแรกของการศึกษา ตองมีกลไกในการพัฒนาความรูพื้นฐานหรือการเตรียมความพรอมทางการ

เรียนแกนักศึกษา เพื่อใหมีความสามารถในการเรียนรูระดับอุดมศึกษาไดอยางมีความสุข อัตราการลาออก

กลางคันนอย ในระหวางการศึกษามีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรูความสามารถในรูปแบบตางๆ ท้ัง

กิจกรรมในหองเรียนและนอกหองเรียน มีกิจกรรมเสริมสรางความเปนพลเมืองดีที่มีจิตสํานึกสาธารณะ  

มีการวางระบบการดูแลใหคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิชาการ (ระดับปริญญาตรี โท เอก) ระบบการ

ปองกันหรือการบริหารจัดการความเสี่ยงของนักศึกษา เพื่อใหสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามระยะเวลา 

ที่หลักสูตรกําหนด รวมท้ังการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิชาการของนักศึกษา การสรางโอกาสการเรียนรู 

ที่สงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ใหไดมาตรฐานสากล 

 ในการรายงานการดาํเนินงานตามตัวบงชี้น้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นที่เก่ียวของอยางนอยดังตอไปน้ี 

 - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวชิาการและแนะแนวแกนักศึกษาปริญญาตร ี

 - การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ แกบัณฑิตศึกษา 

 - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสงเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุขและมีทักษะที่จําเปนตอการประกอบอาชีพในอนาคต 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิด
ในการ
กํากับ
ติดตาม
และ
ปรับปรุง 

• ไมมขีอมลู
หลักฐาน 

• มีระบบ มี
กลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผล
การประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปน
รูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ
ผูตรวจประเมินสามารถ
ใหเหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา (สกอ.3.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพควรทําใหนักศึกษามีความพรอมทางการเรียน มีอัตราการคงอยูของนักศึกษาใน

หลักสูตรสูง อัตราการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสูง นักศึกษามีความพึงพอใจตอหลักสูตร และผลการ

จัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 

 ในการายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้ น้ีใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นตอไปนี้ 

 - การคงอยู 

 - การสาํเร็จการศึกษา 

 - ความพึงพอใจและผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการ
รายงานผลการ
ดําเนินงาน 
 

• มีการรายงาน
ผลการ
ดําเนินงานใน
บางเร่ือง 
 

• มีการรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัวบงชี ้
 

• มกีารรายงานผล
การดําเนินงานครบ
ทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานท่ีดีขึ้นใน
บางเร่ือง 
 

 

• มีการรายงานผล
การดําเนินงาน
ครบทุกเร่ืองตาม
คําอธิบายในตัว
บงชี้ 
• มีแนวโนมผล
การดําเนินงานท่ีดี
ขึ้นในทุกเร่ือง 

 

• มีการรายงานผลการ
ดําเนินงานครบทุก
เร่ืองตามคําอธิบายใน
ตัวบงชี ้

• มีแนวโนมผลการ
ดําเนินงานที่ดีขึ้นใน
ทุกเร่ือง 

• มีผลการดําเนินงาน
ที่โดดเดน เทียบเคียง
กับหลักสตูรนั้นใน
สถาบันกลุมเดียวกัน 
โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษยืนยัน และ
กรรมการผูตรวจ
ประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายวาเปน
ผลการดําเนินงานที่
โดดเดนอยางแทจริง 
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ตัวบงชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย (สกอ.4.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงชี ้

 การบริหารและพัฒนาอาจารย เริ่มตนตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม ตองกําหนดเกณฑคุณสมบัติ

อาจารยท่ีสอดคลองกับสภาพบริบท ปรัชญา วิสัยทัศนของสถาบัน และของหลักสูตร มีกลไกการคัดเลือก

อาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส นอกจากนี้ตองมีระบบการบริหารอาจารย โดยการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว 

เพื่อใหไดอาจารย ท่ี มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

ที่กําหนด โดยสํานกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย มีการวางแผน

และการลงทุนงบประมาณและทรัพยากรและกิจกรรมการดําเนินงาน ตลอดจนการกํากับดูแล และการพัฒนา

คุณภาพอาจารย 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 - ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจาํหลักสูตร 

 - ระบบการบริหารอาจารย 

 - ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหหลักสูตรมีอาจารยที่มีคุณสมบัติเหมาะสมท้ังในดานวุฒิการศึกษาและตาํแหนงทางวิชาการ

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอยางตอเนื่อง และมีการสงเสริมใหมีการเพิ่มพูนความรูความสามารถของ

อาจารยเพื่อสรางความเขมแข็งทางวิชาการของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 
• ไมมีกลไก 
• ไมมีแนวคิดใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 
• ไมมขีอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มี
กลไก 
• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 
• มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน
เปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 
• มีการนําระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 
• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 
• มีผลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
• มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีโดย
มีหลักฐานเชิงประจักษ
ยืนยัน และกรรมการ

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 
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0 1 2 3 4 5 

ผูตรวจประเมินสามารถให
เหตุผลอธิบายการเปน
แนวปฏิบัติที่ดีไดชัดเจน 

 

ตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย (สกอ.4.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การสงเสริมและพัฒนาอาจารยตองทําใหอาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ โดย

ทําใหอาจารยมีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาที่เปดใหบริการ และมีประสบการณที่เหมาะสมกับการผลิต

บัณฑิต อันสะทอนจากวุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชาการ และความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการ

อยางตอเนื่อง 

 ประเด็นในการพิจารณาตัวบงชี้นี้จะประกอบดวย 

    - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

       - รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

    - ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

    - จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล  

      TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นหลักสูตรจึงควรมีอาจารยท่ีมีคุณวุฒิทางการศึกษา

ระดับปริญยาเอกที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของ

หลักสูตรนั้นๆ 

เกณฑการประเมนิ 

โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง  

0 – 5 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

  คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5=รอยละ 

20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

  คารอยละของอาจารยประจาหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให  เปนคะแนนเต็ม  

5 = รอยละ 100 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจาํหลักสูตรทีม่วีุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

    คะแนนท่ีได =  

 

หมายเหตุ 

 คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ทั้งน้ีอาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่

เหมาะสมกวา ท้ังน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเน่ือง เพื่อ

นําไปใชในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน      

ระหวาง 0 – 5 

หลกัสูตรระดับปริญญาตร ี

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

 

 

  จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก 

           จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

         รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X5 
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หลักสูตรระดับปริญญาเอก   

คารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกันท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 100 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 
 
 
 
  

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

           คะแนนที่ได =  

 

ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคขึ้นเพื่อแสดง

ใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา สมควร

สงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการ

อยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาต ิตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร

หรือสิทธิบัตร หรือเปนผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานวิจัยที่

หนวยงานหรือองคการระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและ

ผานการพิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว รวมทั้งงานสรางสรรคตาง ๆ โดยมีวิธีการคิด ดังนี้ 

เกณฑการประเมิน 

 หลักสูตรระดบัปรญิญาตร ี

 คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปน 

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึ้นไป 

หลักสูตรระดบัปรญิญาโท 

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให  

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ข้ึนไป 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 

 คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดให  

เปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

 

  จํานวนอาจารยประจําหลักสตูรทีด่ํารงตําแหนงทางวิชาการ 

           จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด X 100 

      รอยละของอาจารยประจําหลกัสูตรท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รอยละของอาจารยประจําหลักสตูรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 
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สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํหลักสูตร ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร  

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังน้ี 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับชาต ิ

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณา

วารสารทางวิชาการสําหรับเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภา

สถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานทีไ่ดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI 

กลุมที่ 2 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑ

การพิจารณาวารสารทางวชิาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./

กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยุใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการ ที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

- ผลงานทีไ่ดรับการจดสิทธิบตัร 

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

- ผลงานคนพบพันธุพชื พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสตูร                    

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 
X 100 

X 5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 26 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคณุภาพสรางสรรค ดังนี ้

 ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน 

โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันรวมพจิารณาดวย 

จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปรญิญาเอกที่ไดรบัการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ 

Scopus ตอจํานวนอาจารยประจาํหลักสูตร 

 หลักสูตรในระดับปริญญาเอกถือไดวาเปนหลักสูตรสูงสุดของสถาบันการศึกษา เปนหลักสูตรท่ีสําคัญ

และเนนการสรางองคืความรูใหม เพื่อเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศ ดังน้ัน อาจารยประจําหลักสูตร

ระดับปริญญาเอกจึงมีความสําคัญอยางมากตอหลักสูตรนั้นๆ 

 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอก

ท่ีไดรับการอางอิง ยอมแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกมีความสามารถในการทําวิจัย 

มีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานขอมูล TCI และ Scupus และบทความที่

ตีพิมพไดรับการอางอิง แสดงใหเห็นวามีการนําไปใชประโยชนและเปนฐานในการพัฒนางานวิจัยใหมๆใหมี

ความกาวหนามากขึ้น จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรับการอางอิงมากยอมแสดงใหเห็นวา

อาจารยประจําหลักสูตร เปนผูที่มีผลงานและไดรับการยอมรับในวงวิชาการน้ันๆ 

 การคํานวณตัวบงชี้น้ี ใหเปรียบเทียบจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิง ตั้งแตหน่ึงครั้งขึ้นไป รวมท้ัง

การอางอิงตนเอง ท่ีเปนผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร ท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกนั้น โดยนําเสนอในรูปสัดสวน ทั้งนี้ พิจารณาผลการ

ดําเนินงาน 5 ป ยอนหลังตามปปฏิทิน ซึ่งนับรวมปที่ประเมิน 

 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

 - ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

- ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการ แตไมไดนาํมาขอรับการประเมนิตาํแหนงทางวิชาการ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 - งานสรางสรรคที่มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลกัษณะหน่ึง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

Online 

0.40 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 - งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ
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เกณฑการประเมิน กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่  

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 2.5 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

อัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา หลักสูตรที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 3.0 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชามนุษณศาสตรและสังคมศาสตร 

อัตราสวน จํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจํา หลักสูตรที่

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 0.25 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร =  

 

 

 

 

 2. แปลงคาทีค่ํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 

  คะแนนที่ได =  

 

 

ตัวอยางการหาอัตราสวนจํานวนบทความที่ไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 ถาอาจารยประจําหลักสูตรระดับปริญญาเอกของหลักสูตรหนึ่งในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี มีจํานวน 5 คน โดยอาจารยทั้ ง 5 คนมีผลงานตีพิมพบทความวิจัยหรือ Review article  

ในฐานขอมูล TCI และ Scopus ในป พ.ศ. 2553-2557 (ค.ศ. 2010-2014) ซึ่งดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ของหลักสูตรใน พ.ศ. 2557 (ประเมินในป ค.ศ. 2014) เปนดังนี ้

- จํานวนบทความท่ีตีพิมพของอาจารยทั้ง 5 คนในฐานขอมูล Scopus ระหวาง ค.ศ.2010-2014 

เทากับ 15 บทความ และจํานวนบทความท่ีตีพิมพในฐานขอมูล TCI เทากับ 5 บทความ 

- ในจํานวนนี้มีบทความ 8 บทความในฐานขอมูล Scopus ท่ีไดรับการอางอิง อยางนอย 1 ครั้ง 

และมีบทความ 2 บทความที่ตีพิมพในฐานขอมูล TCI ไดรับการอางอิงอยางนอย 1 ครั้ง 

ดังนั้น อัตราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร = 
 
 
 

นํามาคาํนวณคะแนน    =                =  4.0  คะแนน 

 จํานวนบทความทีไ่ดรับการอางองิอยางนอย 1 คร้ัง   8+2            10 

       จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด                      5               5 = = = 2.0 

2.0  

2.5 
X 5        

  จํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิง 
 

   จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

  อตัราสวนจํานวนบทความท่ีไดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 
 

   อตัราสวนจํานวนบทความทีไ่ดรับการอางอิงตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

                           ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

X 5 
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ตัวบงชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย (สกอ.4.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการประกันคุณภาพ ตองนําไปสูการมีอัตรากําลังอาจารยท่ีมีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่

รับเขาในหลักสูตร อัตราคงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตร 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานใน

ประเด็นท่ีเกี่ยวของดังตอไปนี้ 

 -  การคงอยูของอาจารย 

 -  ความพึงพอใจของอาจารย 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ในบางเร่ือง 

• มีการรายงาน

ผลการ

ดําเนินงานครบ

ทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

• มีแนวโนมผล

การดําเนินงานที่ดี

ขึ้นในบางเร่ือง 

• มีการรายงาน

ผลการดําเนินงาน

ครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัว

บงชี้ 

• มีแนวโนมผล

การดําเนินงานที่ดี

ขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีการรายงานผลการ

ดําเนินงานครบทุกเร่ืองตาม

คําอธิบายในตัวบงชี้ 

• มีแนวโนมผลการ

ดําเนินงานท่ีดีขึ้นในทุกเร่ือง 

• มีผลการดําเนินงานที่โดด

เดน เทียบเคียงกับหลักสูตร

นั้นในสถาบันกลุมเดียวกัน 

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ

ยืนยัน และกรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถใหเหตุผล

อธิบายวาเปนผลการ

ดําเนินงานท่ีโดดเดนอยาง

แทจริง 
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ตัวบงชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 แมทุกหลักสูตรท่ีสถาบันการศึกษาเปดใหบริการตองผานการรับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และมีการปรับปรุงทุก 5 ป แตผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีการออกแบบหลักสูตร ควบคุมกํากับการ

จัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย กาวทันความกาวหนาทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีการ

บริหารจัดการการเปดรายวิชาตาง ๆ ทั้งวิชาบังคับและวิชาเลือกท่ีเนนนักศึกษาเปนสําคัญ โดยสนองความ

ตองการของนักศึกษา และตลาดแรงงาน สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตองเนนการพัฒนาทักษะดานการ

วิจัยและการเรียนรูดวยตนเอง  

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้นี้ ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปน้ี 

 -  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร 

 -  การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาน้ัน ๆ  

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ท่ีทําใหหลักสูตรมีความทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและความตองการของ

ประเทศ 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 
• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมี

แนวคิดใน

การกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

• มีระบบ มี

กลไก 

• ไมมีการนํา

ระบบกลไก

ไปสูการ

ปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ  

มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนากระบวนการ

จากผลการประเมิน 

• มผีลจากการ

ปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 

• มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน

เปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติที่ดี โดยมีหลัก

บานเชิงประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปนแนวปฏิบัตทิี่

ดีไดชัดเจน 

 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
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ตัวบงชี้ที่  5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (สกอ.5.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 หลักสูตรตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ

และความเชี่ยวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูที่ทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมายใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อให

นักศึกษาไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจากผูรูจริง สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ตองใหความสําคัญกับการกําหนดหัวขอวิทยานิพนธ การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

การคนควานอิสระท่ีเหมาะสมกับหัวขอวิทยานิพนธ การคนควาอิสระ และลักษณะของนักศึกษา ใหนักศึกษา

ไดรับโอกาสและการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ การคนควาอิสระตอง

สามารถใหคําปรึกษาวิทยานิพนธการคนควาอิสระตั้งแตกระบวนการพัฒนาหัวขอจนถึงการทําวิทยานิพนธ  

การคนควาอิสระ การสอบปองกัน และการเผยแพรผลงานวิจัยจนสําเร็จการศึกษา 

 กระบวนการเรียนการสอนสําหรับยุค ศตวรรษท่ี 21 ตองเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตาม

โครงสรางหลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะ 

การเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ 

ทักษะการทํางานแบบมีสวนรวม ความสามรถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ  

การเรียนการสอนสมัยใหมตองใชสื่อเทคโนโลยี และทําใหนักศึกษาเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได 

ผูสอนมีหนาที่เปนผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู สําหรับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา เทคนิคการสอนจะเนนการวิจัยเปนฐาน การเรียนแบบใชปญหาเปนฐาน เปนตน 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การกําหนดผูสอน 

- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) 

และการจัดการเรียนการสอน 

- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย 

การบริการวชิาการทางสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 

- การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับ

สาขาวิชาและความกาวหนาของศาสตร 

- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความ

เชี่ยวชาญสอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ 

- การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตพีิมพผลงานใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
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 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ทั้งหมด ที่ทําใหกระบวนการจัดการเรียนการสอนตอบสนองความแตกตางของผูเรียน การจัดการเรียนการสอน

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ กอใหเกิดผลการเรียนรูบรรลุตามเปาหมาย 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิด
ในการกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมขีอมลู
หลักฐาน 

• มีระบบ มี
กลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไก
ไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มี
กลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ
ปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 
 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก
ไปสูการปฏิบัต/ิ
ดําเนินงาน 
• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการ
ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง
เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมินกระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ีโดยมี
หลักฐานเชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผลอธิบายเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีไดชัดเจน 

 
 

ตัวบงชี้ที ่ 5.3  การประเมินผูเรียน (สกอ.5.3)  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 การประเมินนักศึกษามีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลนักศึกษาเพื่อใหขอมูลสารสนเทศ 

ที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 

(assessment for learning) การประเมินที่ทําใหนักศึกษาสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการ

ประเมินไปใชในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู (assessment as learning) และการ

ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่แสดงผลลัพธการเรียนรู ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (assessment of 

learning) การประเมินสวนใหญจะใชเพื่อจุดมุงหมายประการหลัง คือ เนนการไดขอมูลเก่ียวกับสัมฤทธิผลการ

เรียนรูของนักศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงควรสงเสริมใหมีการประเมินเพื่อจุดมุงหมายสองประการแรก

ดวย ทั้งนี้ ความเหมาะสมของระบบประเมินตองใหความสําคัญกับการกําหนดเกณฑการประเมิน วิธีการ

ประเมิน เครื่องมือการประเมินที่มีคุณภาพ และวิธีการใหเกรดที่สะทอนผลการเรียนรูไดอยางเหมาะสม  

มีการกํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใชวิธีการประเมินที่หลากหลาย 

ใหผลการประเมินที่สะทอนความสามารถในการปฏิบัติงานในโลกของความเปนจริง (real world) และวิธีการ

ใหขอมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทําใหนักศึกษาสามารถแกไขจุดออนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได ใหผลการ
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ประเมินที่สะทอนระดับความสามารถที่แทจริงของนักศึกษา สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตองให

ความสําคัญกับการวางระบบประเมนิวิทยานิพนธ การคนควาอิสระที่คุณภาพดวย 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ี ใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

- การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ      

มคอ.7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน 

ท้ังหมดท่ีสะทอนสภาพจริงดวยวิธีการหรือเครื่องมือประเมินที่เชื่อถือได ใหขอมูลที่ชวยใหผูสอนและผูเรียนมี

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนตอไป 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคิด

ในการกํากับ

ติดตามและ

ปรับปรุง 

• ไมมขีอมูล

หลักฐาน 

• มรีะบบ มี

กลไก 

• ไมมีการ

นําระบบ

กลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีระบบ มี

กลไก 

• มีการนํา

ระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• ไมมีการ

ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ

กลไกไปสูการ

ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/

พัฒนา 

กระบวนการจาก

ผลการประเมิน 

 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไกไปสู

การปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบกลไก

ไปสูการปฏิบตัิ/

ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน

กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการ

ประเมิน 

• มผีลจากการปรับปรุง

เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติท่ีด ี

โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษยืนยัน และ

กรรมการผูตรวจ

ประเมินสามารถให

เหตุผลอธิบายการเปน

แนวปฏิบัติท่ีดไีดชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที ่ 5.4 ผลการดาํเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ               

(สกอ.5.4)  

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ผลการดําเนินงานของหลักสูตร หมายถึง รอยละของผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้การดําเนินงาน    

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาที่ปรากฎในหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ขอ 7 ที่หลักสูตรแตละ

หลักสูตรดําเนินงานไดในแตละปการศึกษา อาจารยประจําหลักสูตรจะเปนผูรายงานผลการดําเนินงานประจําป

ในแบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)  

เกณฑการประเมิน 

- มีการดําเนินงานนอยกวารอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน

เทากับ 0 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไวในแตละป มีคาคะแนนเทากับ 

3.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 80.01-89.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนน เทากับ 4.00 

- มีการดําเนินงานรอยละ 90.00-94.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนน เทากับ 4.50 

- มีการดําเนินงานรอยละ 95.00-99.99 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคา

คะแนน เทากับ 4.75 

- มีการดําเนินงานรอยละ 100 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป มีคาคะแนน 

เทากับ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 34 

 
 

 

ตัวบงชี้ที่  6.1  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ.6.1)  

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนมีหลายประการ ไดแก ความพรอมทางกายภาพ เชน 

หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของนักศึกษา ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณ เทคโนโลยี และสิ่งอํานวยความ

สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ 

วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็คทรอนิกส ฯลฯ  สิ่งสนับสนุนเหลาน้ีตองมีปริมาณ

เพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย 

 ในการรายงานการดําเนินงานตามตัวบงชี้น้ีใหอธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงานอยาง

นอยใหครอบคลุมประเด็นตอไปนี้ 

 - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมี

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 - จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 - กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู 

 ในการประเมินเพื่อใหทราบวาอยูในระดับคะแนนใด ใหพิจารณาในภาพรวมของผลการดําเนินงาน

ท้ังหมดที่สะทอนการจัดเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนตอการเรียนการสอน และสงผลใหผู เรียน

สามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผล 

เกณฑการประเมิน 

0 1 2 3 4 5 

• ไมมีระบบ 

• ไมมีกลไก 

• ไมมีแนวคดิใน
การกํากับ
ติดตามและ
ปรับปรุง 

• ไมมีขอมูล
หลักฐาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• ไมมีการนํา
ระบบกลไกไปสู
การปฏิบัติ/
ดําเนินงาน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• ไมมีการ 
ปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการ 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการ
จากผลการประเมิน 

• มผีลจากการ
ปรับปรุงเห็นชัดเจน

• มีระบบ มีกลไก 

• มีการนําระบบ
กลไกไปสูการ
ปฏิบัติ/ดําเนินงาน 

• มีการประเมิน
กระบวนการ 

• มีการปรับปรุง/
พัฒนา
กระบวนการจาก
ผลการประเมิน 
 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
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0 1 2 3 4 5 

เปนรูปธรรม • มีผลจากการ
ปรับปรุงเห็น
ชัดเจนเปน
รูปธรรม 

• มีแนวทางปฏิบัติ
ที่ดี โดยมีหลักฐาน
เชิงประจักษยืนยัน 
และกรรมการ
ผูตรวจประเมิน
สามารถใหเหตุผล
อธิบายการเปน
แนวปฏิบัติท่ีดีได
ชัดเจน 
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ตัวบงชี้ที่ 1.1  ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.1.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ 
  ผลการดําเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ

รับผิดชอบ 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรทีค่ณะรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ 

 

 คะแนนที่ได  =   

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้น้ี แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้นี้ใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

     จํานวนหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะรับผิดชอบ 

องค์ประกอบที� 1 การผลติบณัฑิต 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 37 

ตัวบงชี้ที่ 1.2  อาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.1.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเนนของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

  โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0-5 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

  คารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 

ขึ้นไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

  คารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 

ขึ้นไป 

สูตรคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจาํคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 

 จํานวนอาจารยประจาํคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  

X 100 
 จํานวนอาจารยประจาํคณะทั้งหมด 

 2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5  

    คะแนนท่ีได =  

 

หมายเหตุ : 

 1. คุณวุฒิปริญญเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีท่ีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใชคุณวุฒิอื่นเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืนที่

เหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ  

ในกรณีที่มีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเกี่ยวกับการนับจํานวน

อาจารยประจําและนักวิจัย 

    รอยละของอาจารยประจําคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

     รอยละของอาจารยประจาํคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X 5 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 38 

ตัวบงชี้ที่ 1.3  อาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.1.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะตองสงเสริมใหอาจารย 

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ อยางตอเนื่อง  

เพื่อนําไปใชในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

เปนสิ่งสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง 0-5  

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

  คารอยละของอาจารยประจําคณะที่ ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

  คารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตามสูตร 

 

 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได =  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  จํานวนอาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

          จาํนวนอาจารยประจําคณะทั้งหมด 
X100 

    รอยละของอาจารยประจําคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

  รอยละของอาจารยประจาํคณะที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 
 

X5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4   จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา (สกอ.1.4) 

ชนิดตัวบงชี้   ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป   ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ปจจัยสําคัญประการหน่ึงสําหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดสวนของนักศึกษาตอ

อาจารย ที่จะตองสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมท้ังมีความเชื่อมโยง

ไปสูการวางแผนตาง ๆ เชน การวางแผนอัตรากําลัง ภาระงานอาจารย เปาหมายการผลิตบัณฑิต ดังน้ัน คณะ 

จึงควรมีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงไมเกินจํานวนเหมาะสม 

เกณฑการประเมิน 

 ในกรณีที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํานอยกวาหรือเทากับเกณฑมาตรฐาน กําหนดเปน

คะแนน 5 

ในกรณีท่ีจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํามากกวาเกณฑมาตรฐานใหคํานวณหาคาความ

แตกตางระหวางจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํากับเกณฑมาตรฐาน และนําคาความแตกตางมา

พิจารณาดังนี้ 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 

20 กําหนดเปนคะแนน 0 

คาความแตกตางของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําที่สูงกวาเกณฑมาตรฐานตั้งแตรอยละ 

0.01 และไมเกินรอยละ 20 ใหนํามาเทียบบัญญัติไตรยางศตามสูตรเพื่อเปนคะแนนของหลักสูตรน้ันๆ 

สูตรการคํานวณจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

1. คํานวณคาหนวยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหวางจํานวน

นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนกับจํานวนหนวยกิตแตละรายวิชาที่เปดสอนทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา รวบรวม

หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแลวเสร็จ (หมดกําหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
SCH = ∑nici  

     เม่ือ     ni = จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i  
          ci = จํานวนหนวยกิตของวิชาที่ i  
2. คํานวณคา FTES โดยใชสตูรคํานวณดังน้ี 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) = 

Student Credit Hours (SCH) ทั้งป 

จํานวนหนวยกิตตอปการศกึษาตามเกณฑมาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 

 

การปรบัจํานวนในระหวางปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาใหมีการปรับคาจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาใน

ระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนระดับปริญญาตรี เพื่อนํามารวมคํานวณหาสัดสวนจาํนวนนักศึกษาเต็มเวลาตอ

อาจารยประจาํ 
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นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา  

2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ = FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

3.กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร = FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาตออาจารย

ประจาํ 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 8:1 

2. วิทยาศาสตรกายภาพ 20:1 

3. วิศวกรรมศาสตร 20:1 

4. สถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง 8:1 

5. เกษตร ปาไมและประมง 20:1 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร  25:1 

7. นิติศาสตร 50:1 

8. ครศุาสตร/ศึกษาศาสตร 30:1 

9. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 8:1 

10. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 25:1 

 

สูตรการคํานวณ 

1) คํานวณหาคาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐานและนาํมาคิดเปนคารอยละ ตามสูตร 

 

 

 

 

2) นําคารอยละจากขอ 1 มาคํานวณคะแนนดังนี้ 

2.1) คารอยละที่นอยกวาหรือเทากับรอยละ 0  คิดเปน  5 คะแนน 

2.2) คารอยละที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 คิดเปน  0 คะแนน 

2.3) คารอยละมากกวารอยละ 0 แตนอยกวารอยละ 20 ใหนํามาคิดคะแนนดังนี้ 

 

 

  สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําทีเ่ปนจริง – สดัสวนจํานวน 

                 นักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 

     สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจําตามเกณฑมาตรฐาน 
X100 
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           คะแนนที่ได = 

 

ตัวอยางการคํานวณ 

จํานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษศาสตร = 24  

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =                                = รอยละ - 4 ไดคะแนน 5 คะแนน 

 
 

จํานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษศาสตร = 32 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =                               = รอยละ 28 ไดคะแนน 0 คะแนน 
 

จํานวณนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอป (FTES) ตอจํานวนอาจารยประจําของหลักสูตรหนึ่งทางดาน

สังคมศาสตร/มนุษศาสตร = 28 

คาความแตกตางจากเกณฑมาตรฐาน =                                = รอยละ 12 

 

คะแนน =  5 – (12) = 5 - 3 = 2 คะแนน 

  4         

 

ตัวบงชี้ที่ 1.5   การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(สกอ.1.5) 

ชนิดตัวบงชี้   กระบวนการ 

การคิดรอบป   ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 คณะควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาและศิษยเกาในกิจกรรมที่เปนประโยชนกับนักศึกษา เพื่อ

การดํารงชีวิตอยางมีความสุขและคุมคาในระหวางการใชชีวิตในคณะ ตั้งแตการใหคําปรึกษา ท้ังดานวิชาการ

และการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ การ

บริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา โดยการ

ใหบริการทั้งหมดตองใหความสําคัญกับการบริการทื่มีคุณภาพและเกิดประโยชนแกผูรับบริการอยางแทจริง 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ และการใชชีวิตแกนักศึกษาในคณะ 

2.  มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานทั้งเต็มเวลา  และ

นอกเวลาแกนักศึกษา 

  5 – (คารอยละที่คํานวณไดจากขอ 2.3) 

                   4 

  24 - 25 

     25 
X100 

  32 - 25 

     25 
X 100 

  28 - 25 

     25 
X 100 
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3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ   1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5.  นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6.  ใหขอมูลและความรูท่ีเปนประโยชนในการประกอบอาชีพแกศิษยเกา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน  2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนนิการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.6   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(สกอ.1.6) 

ชนิดตัวบงชี้   กระบวนการ 

การคิดรอบป   ปการศึกษา  

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 คณะตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการทั้งโดยคณะและโดยองคกรนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค ท่ีประกอบดวยมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ 

ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ที่ คณะ สถาบัน และสภา/องคกรวิชาชีพไดกําหนดเพิ่มเติม ตลอดจน

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต และนําหลัก PDSA / PDCA / (Plan, Do, Study/Check, Act)  

ไปใชในชีวิตประจําวันเปนการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยางยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยใหนักศึกษามีสวนรวมในการจัดทํา

แผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหดําเนินกิจกรรมท่ีสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน

ผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 5 ประการ ใหครบถวน ประกอบดวย  

 (1) คุณธรรม จริยธรรม  

(2) ความรู  

 (3) ทักษะทางปญญา  

 (4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
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 (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.  จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

4.  ทุกกิจกรรมท่ีดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5.  ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน  2  คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ  

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ  

6 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.7.1    รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

(มทร.อีสาน 1) 

ชนิดของตัวบงชี้     ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป    ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเรียนท้ังในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตร

ระยะสั้น เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ X 100 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 0.20 เทากับ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 
การคิดรอบป  ปการศึกษา 
คําอธิบายตัวบงชี้ 

  สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง

เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยหรืองาน

สรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคในประเด็นตอไปนี ้

- หองปฏิบัติการหรือหองปฏิบัติงานสรางสรรค หรือหนวยวิจัย หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยให

คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

-  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสรางสรรค 

- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสรางสรรค เชน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการ 

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  เชน การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสรางสรรค  การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ  (visiting 

professor) 

3.  จัดสรรงบประมาณ เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต ิ

5.  มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารยและ

นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชนและ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

องค์ประกอบที� 2 การวจิยั 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 -4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 
การคิดรอบป  ปงบประมาณ 
คําอธิบายตัวบงชี ้

  ปจจัยสําคัญที่สงเสรมิสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือเงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและ 

ที่ ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตาม

สภาพแวดลอมและจุดเนนของสถาบัน 

 นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่คณะไดรับจากแหลงทุนภายนอกสถาบันยังเปนตัวบงชี้ 

ที่สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน   

 โดยการแปลงจํานวนเงินตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

1. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ งานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

       จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปตอคน 

   กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให

เปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปตอคน 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา 

    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปตอคน 
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 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปตอคน 

 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปตอคน 

สูตรการคํานวณ 

 1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน     

อาจารยประจําและนักวิจัย 

  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย =  

 

  

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

 

              คะแนนที่ได = 

 

 

สรุปคะแนนที่ไดในระดับคณะ 

 คะแนนที่ไดในระดับคณะ = คาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดของทุกกลุมสาขาวิชาในคณะ 

หมายเหตุ 

1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยใหนับตามปการศึกษา และนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริงไมนับรวมผูลาศึกษา

ตอ 

2. ใหนับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปการศึกษาหรือปงบประมาณหรือปปฏิทินนั้นๆ ไมใช

จํานวนเงินที่เบิกจายจริง 

3. กรณีท่ีมีหลักฐานการแบงสัดสวนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเปนหลักฐานจากแหลงทุนหรือหลักฐาน

จากการตกลงรวมกันของสถาบันที่รวมโครงการ ใหแบงสัดสวนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไมมี

หลักฐาน ใหแบงเงินตามสัดสวนผูรวมวิจัยของแตละคณะ  

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ไดลงนามในสัญญารับ

ทุนโดยอาจารยประจําหรือนักวิจยั แตไมสามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่

ไมใชนักวิจัยเปนผูดําเนินการ 

 

 

 

  จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

  จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัย 

   จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กําหนดใหเปนคะแนนเตม็ 5 
X5 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.2.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 
การคิดรอบป  ปปฏิทิน 
คําอธิบายตัวบงชี ้

  ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลที่สําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง เปนผลงานที่มีคุณคา

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม

ประกาศก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลวผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกร

ระดับชาติวาจางใหดําเนินการ ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการพิจารณาตาม

เกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิดดังน้ี    

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย

เปนคะแนนระหวาง 0-5 เกณฑแบงกลุมตามสาขาวิชาดังนี้ 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  

     กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป 

  กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 20 ขึน้ไป 

2. เกณฑเฉพาะคณะกลุม ค1 และ ง  

    กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

        รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยที่กําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 
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กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

      รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป 

กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

     รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยท่ีกําหนดไวเปน

คะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัยตามสูตร 

 

  

  

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5  

คะแนนที่ได = 

รอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัย 
X5 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจาํและนักวิจัยที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

กําหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้ 

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 
-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดบัชาต ิ

0.40 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ

ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศให

ทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแตวันท่ีออกประกาศ   

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

0.60 
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI  

กลุมท่ี 2  

0.80 

- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมอยูใน

ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ

พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสภาสถาบัน

นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให ก.พ.อ./กกอ.

ทราบภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพในวารสารวิชาการท่ี

ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1  

   ผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย 

  จํานวนอาจารยประจาํและนักวิจัยท้ังหมด 
X100 
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คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพ 

1.00 

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่ปรากฏ

ในฐานขอมูลระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย 

หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสาํหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

-  ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร 

-  ผลงานวิชาการรับใชสังคมทีไ่ดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว 

-  ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ 

-  ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน 

-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  

-  ตําราหรือหนังสือหรืองานแปลท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ

แตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

 การสงบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกใหนําเสนอในการประชุมวิชาการตองสงเปนฉบับสมบูรณ (Full 

Paper) และเมื่อไดรับการตอบรับและตีพิมพแลว การตีพิมพตองตีพิมพเปนฉบับสมบูรณซึ่งสามารถอยูใน

รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

กําหนดระดับคุณภาพงานสรางสรรคที่เผยแพร ดังนี้ 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 

0.20 งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online  

0.40 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน 

0.60 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ

0.80 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ 

1.00 งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ

ผลงานสรางสรรคทุกชิ้นตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการท่ีมีองคประกอบไมนอยกวา 3 คน โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรวมพิจารณาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริการวชิาการแกสังคม (สกอ.3.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคํานึงถึงกระบวนการ

ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการ

ประจําป ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่คณะจัดทําเพื่อสรางประโยชนแก

ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปนแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการ

สอนแกนักศึกษาใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใชประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอ

ชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน 

1.  จัดทําแผนการบริการวิชาการประจําปท่ีสอดคลองกับความตองการของสังคมและกําหนดตัวบงชี้วัด

ความสําเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมและเสนอกรรมการประจําคณะเพื่อ

พิจารณาอนุมัต ิ

2.  โครงการบริการวิชาการแกสังคมตามแผน มีการจัดทําแผนการใชประโยชนจากการบริการวิชาการ

เพื่อใหเกิดผลตอการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

3.  โครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ1 อยางนอยตองมีโครงการที่บริการแบบใหเปลา            

4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแกสังคมในขอ 1 และนําเสนอ

กรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณา 

5.  นําผลการประเมินตามขอ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการใหบริการวิชาการสังคม 

6.  คณะมีสวนรวมในการบริการวิชาการแกสังคมในระดับสถาบัน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6  ขอ 

 

 

 

 
 

 

องค์ประกอบที� 3 การบริการวชิาการ
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

  สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑมาตรฐาน  

1.  กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทังจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3.  กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

4.  ประเมินความสําเร็จตามตัวบงชี้ท่ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5.  นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

7.  กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

6 - 7 ขอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที� 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 
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ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

   และเอกลักษณของคณะ (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และ

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองดําเนินงานผาน

คณะ ดังนั้น คณะตองมีการพัฒนาแผนเพื่อกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของคณะใหสอดคลอง

กับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการบริหารท้ังดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกัน

คุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจหลักใหบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน  

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนของคณะและสอดคลอง

กับวิสัยทัศนของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคลองกับกลุมสถาบันและเอกลักษณของคณะ และพัฒนา

ไปสูแผนกลยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้

และเปาหมายของแผนกลยุทธและเสนอผูบริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินที่ประกอบไปดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวน

คาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อ

วิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และ

โอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยที่ไมสามารถควบคุมไดที่สงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะ

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. คนหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง และแหลง

เรียนรูอ่ืนๆ ตามประเด็นความรู อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิต และดานการวิจัย 

จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงาน

จริง 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

7. ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอง

กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ไดปรับใหการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพเปนสวนหน่ึง

องค์ประกอบที� 5 การบริหารจดัการ 
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ของการบริหารงานคณะตามปกติท่ีประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ

การประเมินคุณภาพ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 – 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 7 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที ่5.2   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (สกอ.5.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 บทบาทหนาท่ีของคณะในการกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดําเนินการ

ตั้งแตการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑ

การประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อใหสามารถสงเสริม 

สนับสนุน กํากับ ติดตาม การดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีกําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกในการกํากับดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรใหเปนไปตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกํากับ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบท่ีกําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรใหเกิดผลตามองคประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกําหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให

กรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากกรรมการประจําคณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพดีขึ้น

อยางตอเน่ือง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 5.3.1  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร 

    การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 2) 

ชนิดตัวบงชี้   ผลผลิต 

การคิดรอบป   ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงาน 

ของหนวยงาน / สถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  

โดยประเด็นการประเมินผล  มุงเนนผลงานที่สะทอนบทบาทตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ จากการนํา

ประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 5 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน 

2) สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 3) เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการอยางบูรณาการ  

4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และสนองโครงการพระราชดําริฯ 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ    

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 
 
X 100 

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ  50 - 59 รอยละ  60 - 69 รอยละ  70 – 79 รอยละ  80 – 89 รอยละ  90 – 100 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4.1    ระดับความสาํเร็จในการดาํเนินการกิจกรรม 7ส (มทร.อีสาน 3) 

ชนิดตัวบงชี้     กระบวนการ 

การคิดรอบป     ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเปนระบบ 

ระเบียบ เกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน โดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 7ส เปนกิจกรรมพื้นฐานของการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหนวยงานและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอยางตอเนื่อง และ

เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ จึงมี

การพัฒนาคุณภาพ โดยนําระบบ 7ส มาใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายใตสังกัด คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 
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เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ของหนวยงาน 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ของหนวยงาน โดยระบุหนาที่ความรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 

3. มกีารดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส 

4. มีผลการประเมินของหนวยงานภายในสังกัดผานเกณฑการประเมินกิจกรรม 7ส (รอยละ 85)                     

ทุกหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประเมินกิจกรรม 7ส และขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.5.1    ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM)  

  ที่หนวยงานรับผิดชอบ (สายสนับสนุน 4.3) 

ชนิดตัวบงชี้      กระบวนการ 

การคิดรอบป    ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้  

 เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาการดําเนินงานระบบบริหารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งถือ

เปนนโยบายท่ีสําคัญของมหาวิทยาลัย อันจะนําไปสูการบรรลุพันธกิจหลักของหนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) และผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ (QMR) 

ของหนวยงาน และมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ที่หนวยงานรับผิดชอบ 

ครบถวน 

2. มีแผนการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ท่ีหนวยงานรับผิดชอบครบถวนและเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหนวยงาน ใหความเห็นชอบ 

3. มีการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ที่หนวยงานรับผิดชอบ 

ครบถวน ทั้งกิจกรรมและชวงเวลาที่ระบไุวในแผน 

4. มกีารรายงานผลการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ที่หนวยงานรับผิดชอบตอคณะ

กรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหนวยงาน ครบถวน 

5. มีการนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของหนวยงาน หรือจากผลการ

ดําเนินงานตามแผนไปปรับปรงุหรือพัฒนาหรือบริหาร แผนและผลการดาํเนินงานใหดียิ่งขึ้น 
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6. มีผลการดําเนินงานตามคูมือขั้นตอนการทํางาน (PM) ถูกตอง ครบถวน และเปนไปตาม

ขอกําหนด ISO 9001 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 1 และ 2 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ขอที่ 1, 2 และ 3 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ขอที่ 1, 2, 3  

และ 4 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ขอท่ี 1, 2, 3, 4  

และ 5 

ดําเนินการตาม

เกณฑมาตรฐาน 

ขอที่ 1, 2, 3, 4, 

5 และ 6 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 57 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 6.1.1  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต 

นักปฏิบัติ (Hands-on) (อัตลักษณ มทร.อีสาน 1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 

แหง ใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถพัฒนาศักยภาพดาน

ทักษะการปฏิบัติใหนักศึกษามีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรที่

เปนผูสอนใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 

2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ 

3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL  เปนแนวทางในการพัฒนา 

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับการยกยอง 

คํานิยาม 

 สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท องคการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหนวยงานที่องคกรวิชาชีพ

ยอมรับ 

 เพิ่มประสบการณตรง หมายถึง การฝกประสบการณเสมือนพนักงานของสถานประกอบการใน

ระยะเวลาหน่ึงเพื่อใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 

 Work Integreated Learning หมายถึง การสงนักศึกษาไปฝกประสบการณ ในสถานประกอบ 

การทุกหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 อัตลกัษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2.1   กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based  

    Education - Training) (มทร.อีสาน 4) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

เปนตัวบงชี้ท่ีจะตอบอัตลักษณของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีใหความสําคัญกับการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใช รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาเปนฐานในการพัฒนาทางดานทักษะตางๆ ในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อฝกนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในสาขาวิชาชีพ  

เพื่อทําใหบัณฑิตของราชมงคลมีศักยภาพ สามารถทํางานในสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน  

1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based และฝกทักษะในการทํางาน 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณ ในแตละสาขาวิชาชีพ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. นั กศึ กษ ามี ก ารแลก เป ลี่ ย น เรี ยน รู ด าน  Technology Based กั บ ชุ มชน  สั งคมภาย ใต 

การใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน 

4. นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 

5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมท่ีไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ 

คํานิยาม 

 Technology Based หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology – based learning)  

ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer – based 

learning) การเรียนรูบนเว็บ(Web – based learning) หองเรียนเสมือนจริง(Virtual classrooms) และ 

ความรวมมือดิจิท่ัล (Digital collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

อาทิ อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การถายทอดผานดาวเทียม 

(Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน (Auto/Video tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได 

(Interactive TV) และซีดีรอม (CD – ROM) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3.1   มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  

    ใหกับนักศึกษา (มทร.อีสาน 5) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

เปนตัวบงชี้ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดจัดทําระบบและกลไกในการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหนักศึกษา เพื่อเปนบัณฑิตที่มีความสามารถดานการออกแบบ การวางแผน สามารถคิด

วิเคราะห แกปญหาและปฏิบัติได  เปนคนดีของสังคม มีความฉลาดทางอารมณ ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะใน

ความเปนมนุษย ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ สรางงานใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

เกณฑมาตรฐาน  

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติ

และมีผลลัพธชัดเจน 

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ไดกําหนดไว  

4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดี 

ของสังคม  

5. มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

คํานิยาม 

 ความเชี่ยวชาญดานวิชาชพี คือ ความรูความสามารถในดานวชิาการและวิชาชีพดานการศึกษา คนควา 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่ อง จนสามารถประยุกต ใชความรู เชิ งวิชาการและเทคโนโลยีต างๆ  

เขากับการปฏิบัติงาน/หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนเกิดผลลัพธท่ีดีตอ

มหาวิทยาลัย 

 ความเปนคนดีของสังคม คือ คุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดี การสื่อสาร ใชหลัก

ประชาธิปไตยใหถูกตอง ตลอดจนการไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ระดับสถาบัน ประกอบดวยการดําเนินงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบงชี้ท่ีดําเนินการใน  

ระดับสถาบัน จํานวนรวม 13 ตัวบงชี้ ดังนี้ 

องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพ

สถาบัน 

 

ตัวบงชี ้

 

เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉล่ียของคะแนนประเมินของ

ทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญา

เอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบัน

ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําสถาบัน

ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ

นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนนประเมิน

ระดับคณะและหนวยงานวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4 . ก า ร ทํ า นุ บํ า รุ ง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่ อการกํากับ

ติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและ

เอกลักษณของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
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องคประกอบในการ

ประกันคุณภาพ

สถาบัน 

 

ตัวบงชี้ 

 

เกณฑพิจารณา 

5.3 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

และคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

 

  

 

ตัวบงชี้ที ่1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (สกอ.1.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

  ผลการดําเนินการของแตละหลักสูตรในสถาบัน ซึ่งสามารถสะทอนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่

สถาบันรับผิดชอบ 

เกณฑการประเมิน 

 คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนที่ได = 

 

 

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ไดรับการรับรองโดยระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไมตองนําคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงาน

ผลการรับรองตามระบบนั้น ๆ ในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที� 1 การผลติบณัฑิต 

   ผลรวมของคาคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

    จาํนวนหลักสูตรท้ังหมดที่สถาบันรับผิดชอบ 
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ตัวบงชี้ที่ 1.2   อาจารยประจาํสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (สกอ.1.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดที่ตองการบุคลากรที่มีความรูความสามารถ 

และความลุมลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ัน สถาบันจึงควรมีอาจารยท่ีมีระดับคุณวุฒิทาง

การศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธกับหลักสูตรที่เปดสอนในสัดสวนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเนนของหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0 – 5 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2  

  คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 

40 ขึ้นไป 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ

80 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 
  
 
 
 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดในขอ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 

คะแนนที่ได = 
 
 

หมายเหตุ : 

 1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ไดรับหรือเทียบเทาตามหลักเกณฑการพิจารณา

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาใหมีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบป

การศึกษานั้น ทั้งน้ี อาจใชคุณวุฒิอ่ืนเทียบเทาคุณวุฒิปริญญาเอกไดสําหรับกรณีท่ีบางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอ่ืน

ท่ีเหมาะสมกวา และตองไดรับความเห็นชอบจากการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

จํานวนอาจารยประจาํสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

        จาํนวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด X100 

  รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 

 

X5 
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 2. การนับจํานวนอาจารยประจํา ใหนับตามปการศึกษาและนับท้ังท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอใน

กรณีท่ีมีอาจารยบรรจุใหมใหคํานวณตามเกณฑอาจารยประจําที่ระบุในคําชี้แจงเก่ียวกับการนับจํานวนอาจารย

ประจําและนักวิจัย 
 
 

ตัวบงชี้ที ่1.3   อาจารยประจาํสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.1.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยใน

สถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆ อยางตอเน่ือง เพื่อ

นําไปใชในการเร ียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนสิ่ง

สะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจ 

เกณฑการประเมิน 

 โดยการแปลงคารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนนระหวาง   

0 – 5 

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค 2 

คารอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป  

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

 คารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 80 ขึ้นไป  

สูตรการคํานวณ 

1. คํานวณคารอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการตามสูตร 

 

 
 
 

2. แปลงคารอยละที่คํานวณไดใน 1 ขอ เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

       

 

คะแนนที่ได  = 

 

 

 

รอยละของอาจารยประจําสถาบันที่ดํารงตาํแหนงทางวิชาการ  

รอยละของอาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม 5 

จํานวนอาจารยประจาํสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

            จาํนวนอาจารยประจําสถาบันทั้งหมด X100 

X 5 
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ตัวบงชี้ที่ 1.4   การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี(สกอ.1.4) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการดานตาง ๆ ใหนักศึกษาอยางครบถวนตั้งแตการใหคําปรึกษาทั้งดาน

วิชาการและการใชชีวิต จัดบริการขอมูลหนวยงานที่ใหบริการ เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ การเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเม่ือสําเร็จ

การศึกษา ขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

เกณฑมาตรฐาน 

1.  จัดบริการใหคําปรึกษา แนะแนวดานการใชชีวิต และการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาในสถาบัน 

2. มีการใหขอมูลของหนวยงานท่ีใหบริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลงงานท้ังเต็มเวลาและนอก

เวลาแกนักศึกษา 

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอมเพื่อการทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในขอ   1-3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5 

5.  นําผลการประเมินจากขอ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการใหบริการและการใหขอมูล เพื่อสงใหผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเปนไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6.  ใหขอมูลและความรูที่เปนประโยชนแกศิษยเกา  

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 

 

 

ตัวบงชี้ที่ 1.5   กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี(สกอ.1.5) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาง ๆ อยางเหมาะสมและครบถวน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคกรนักศึกษา เปน

กิจกรรมที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
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เกณฑมาตรฐาน 

1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยใหนักศึกษามีสวนรวมใน

การจัดทําแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหดําเนินกิจกรรมในประเภทตอไปนี้ใหครบถวน 

     - กิจกรรมสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคที่กําหนดโดยสถาบัน  

  - กิจกรรมกีฬา หรือการสงเสริมสุขภาพ 

     - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน หรือรักษาส่ิงแวดลอม 

  - กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม 

     - กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3. จัดกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ มีการประเมินผลความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรมและนําผล

การประเมินมาปรับปรุงการดําเนินงานครั้งตอไป 

5. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 1.6.1    รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

(มทร.อีสาน 1) 

ชนิดของตัวบงชี้     ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป    ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

รอยละของจํานวนนักศึกษาตางชาติที่ลงทะเบียนเรียนท้ังในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ หลักสูตร

ระยะสั้น เทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดในปการศึกษาน้ัน 

สูตรการคํานวณ 

 จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ X 100 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 0.20 เทากับ 5 คะแนน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.1   ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (สกอ.2.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว 

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันใหกับบุคลากร 

สงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกอาจารยและนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเกี่ยวของตาง ๆ ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยาง

เหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใช

ประโยชน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในการบริหารงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

2. สนับสนุนพันธกจิดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางนอยในประเด็นตอไปนี้ 

       -  หองปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือหนวยวิจัยหรืองานสรางสรรค หรือศูนย 

     เคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

       -  หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองานสรางสรรค       

  -  สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน  

     ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย      

  -  กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เชน การจัดประชุมวิชาการ  

   การจัดแสดงงานสรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ   

   (visiting  professor)   

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัย หรืองาน

สรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารยและนักวิจัย มีการสรางขวัญและกําลังใจตลอดจนยกยองอาจารย

และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน

และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

องค์ประกอบที� 2 การวจิยั 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 
 
 

ตัวบงชี้ที ่2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค (สกอ.2.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ปจจัยนําเขา 

การคิดรอบป  ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 ปจจัยสําคัญที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในสถาบันอุดมศึกษา คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงตองจัดสรรคเงินจากภายในสถาบันและที่

ไดรับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดลอม

และจุดเนนของสถาบัน 

 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สถาบันไดรับจากแหลงทุนภายนอกยังเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ

ที่แสดงถึงศักยภาพดานการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันท่ีอยูในกลุมท่ีเนนการวิจัย 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนที่ไดในระดับสถาบัน เปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรคํานวณ 

 
           คะแนนที่ได   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

     จาํนวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดของสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 2.3   ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย (สกอ.2.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลงานทางวิชาการเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําและนักวิจัยไดสรางสรรคขึ้น 

เพื่อแสดงใหเห็นถึงความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานที่มีคุณคา 

สมควรสงเสริมใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ ผลงานทาง

วิชาการอยูในรูปของบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ หรือ ระดับนานาชาติ ตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI หรือ Scopus หรือตาม

ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการ

สําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเปน

ผลงานทางวิชาการรับใชสังคมที่ผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ผลงานท่ีทํารวมกับอุตสาหกรรม 

ท่ีผานการประเมินตําแหนงทางวิชาการแลว ตําราหรือหนังสือท่ีใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว โดยมีวิธีการคิด ดังน้ี 

เกณฑการประเมิน 

  คะแนนที่ไดในระดับสถาบันเปนคาเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย

ประจําและนักวิจัยของทุกคณะและหนวยงานวิจัยในสถาบัน 

สูตรการคํานวณ 

 

คะแนนที่ได   =  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหนวยงานวิจัย 

     จาํนวนคณะและหนวยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ตัวบงชี้ที่ 3.1   การบริการวิชาการแกสังคม (สกอ.3.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 การบริการวิชาการเปนภารกิจหลักอีกอยางหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคํานึงถึง

กระบวนการในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยการศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผน

บริการวิชาการ ทั้งการบริการวิชาการที่ทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการที่สถาบันจัดทําเพื่อสราง

ประโยชนแกชุมชนหรือสังคมโดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเปน

แผนการใชประโยชนจนเกิดผลลัพธที่สรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดชุมชนหรือองคการเปาหมายของการใหบริการทางวิชาการแกสังคมโดยมีความรวมมือ

ระหวางคณะหรือหนวยงานเทียบเทา 

2. จัดทําแผนบริการวิชาการโดยมีสวนรวมจากชุมชนหรือองคการเปาหมายท่ีกําหนดในขอ 1 

3. ชุมชนหรือองคการเปาหมายไดรับการพัฒนาและมีความเขมแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

4. ชุมชนหรือองคการเปาหมายดําเนินการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

5. สถาบันสามารถสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองคการ

เปาหมาย 

6. ทุกคณะตองมีสวนรวมในการดําเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแกสังคมของสถาบันตามขอ 2

โดยมีจํานวนอาจารยเขารวมไมนอยกวารอยละ 5 ของอาจารยทั้งหมดของสถาบัน ท้ังน้ีตองมี   

อาจารยมาจากทุกคณะ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 ขอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที� 3 การบริการวิชาการ 
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ตัวบงชี้ที่ 4.1   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (สกอ.4.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปปฏิทิน 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพรวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยาง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กําหนดผูรับผิดชอบในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. จัดทําแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัว บงชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน 

3. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4. ประเมินความสําเร็จของตามตัวบงชี้ที่วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนดานทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

5. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

6. เผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

7. กําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 6 - 7 ขอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบที� 4 การทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม 



คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

 

4 - 71 

 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.1   การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน 

   และเอกลักษณของสถาบัน (สกอ.5.1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

 สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคมและการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการจัดทําแผนเพื่อกําหนด

ทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบันใหสอดคลองกับเปาหมายและกลุมสถาบันตลอดจนมีการ

บริหารทั้งดานบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตาม

พันธกิจหลักใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว 

เกณฑมาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธจากผลการวิเคราะห SWOT กับวิสัยทัศนของสถาบัน และพัฒนาไปสูแผนกล   

ยุทธทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปตามกรอบเวลาเพื่อใหบรรลุผลตามตัวบงชี้และ

เปาหมายของแผนกลยุทธ 

2. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกคณะดําเนินการวิเคราะหขอมูลทางการเงินท่ีประกอบไป 

ดวยตนทุนตอหนวยในแตละหลักสูตร สัดสวนคาใชจายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย บุคลากร การ

จัดการเรียนการสอน อยางตอเนื่อง เพื่อวิเคราะหความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน 

3. ดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เปนผลจากการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก

ปจจัยภายนอก หรือปจจัยท่ีไมสามารถควบคุมไดท่ีสงผลตอการดําเนินงานตามพันธกิจของสถาบัน

และใหระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4. บริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลอยางครบถวนทั้ง 10 ประการทีอ่ธิบายการดําเนินงานอยางชัดเจน 

5. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินการจัดการความรูตาม

ระบบ 

6. การกํากับติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ

สายสนับสนุน 

7. การกํากับติดตามสงเสริมสนับสนุนใหทุกหนวยงานในสถาบันมีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลไกท่ีสถาบันกําหนด ประกอบดวย การควบคุมคุณภาพ การ

ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 

 

องค์ประกอบที� 5 การบริหารจดัการ 
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เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 - 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 - 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 

  7 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.2   ผลการบริหารงานของคณะ (สกอ.5.2) 

ชนิดของตัวบงชี้  ผลลัพธ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 ผลการดําเนินงานของคณะจะสามารถสะทอนไดวาในแตละสถาบันไดมีการกํากับ ติดตามและ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแตละหลักสูตรของแตละคณะใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

เกณฑมาตรฐานที่เกี่ยวของและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมท้ังมีผลการดําเนินงานใน

แตละพันธกิจ การบริหารจัดการอยูในระดับใด 

เกณฑการประเมิน 

 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
 

           คะแนนที่ได  = 
 
 

หมายเหตุ : คณะที่ไดดําเนินการตามระบบคุณภาพระบบอ่ืน ๆ ที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ และมีการประเมินตามระบบดังกลาว ไมตองนําคะแนนผลการประเมินของคณะน้ัน

มาคํานวณในตัวบงชี้นี้ แตตองรายงานผลในตัวบงชี้น้ีใหครบถวน 
 
 

ตัวบงชี้ที่ 5.3   ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (สกอ.5.3) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

  สถาบันมีหนาที่กํากับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ โดยมีการ

ดําเนินการต้ังแต การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัว

บงชี้และเกณฑการประเมินจะมุงไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกวาการประเมินคุณภาพ เพื่อให

สามารถสงเสริม สนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามที่กําหนด สะทอนการจัดการศึกษาอยาง

มีคุณภาพ 

 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

     จาํนวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
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เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะใหเปนไป

ตามองคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

2. มีคณะกรรมการกํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามระบบที่กําหนดในขอ 1 และรายงานผล

การติดตามใหกรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของหลักสูตรและคณะ ใหเกิดผลตาม

องคประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4. นําผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะ ท่ีผานการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

5. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการดําเนินงานของ

คณะใหมีคุณภาพดีขึ้นอยางตอเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผานองคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

 1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

 2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 3 – 4   ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

  6 ขอ 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.4.1  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร 

    การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร.อีสาน 2) 

ชนิดตัวบงชี้   ผลผลิต 

การคิดรอบป   ปงบประมาณ 

คําอธิบายตัวบงชี ้

  พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวบงชี้ที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติงานของ

หนวยงาน / สถาบันอุดมศึกษา ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดย

ประเด็นการประเมินผล  มุงเนนผลงานท่ีสะทอนบทบาทตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยฯ จากการนําประเด็น

ยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 5 ประเด็นยุทธศาสตร  ไดแก 1) ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองตลาดแรงงาน  

2) สงเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ และนวัตกรรม 3) เพิ่มศักยภาพการบริการวิชาการอยางบูรณาการ  

4) ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น อนุรักษพลังงาน สิ่งแวดลอม และสนองโครงการพระราชดําริฯ 

5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ และระบบเครือขายความรวมมือทั้งในและตางประเทศใหมีประสิทธิภาพ    
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ตรการคํานวณ 

 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณที่บรรลุเปาหมาย 

 

 

X 100 
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรการพฒันามหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลอีสานประจาํปงบประมาณทั้งหมด 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

รอยละ  50 - 59 รอยละ  60 - 69 รอยละ  70 – 79 รอยละ  80 – 89 รอยละ  90 – 100 

 

ตัวบงชี้ที่ 5.5.1    ระดับความสาํเร็จในการดาํเนินการกิจกรรม 7ส (มทร.อีสาน 3) 

ชนิดตัวบงชี้     กระบวนการ 

การคิดรอบป     ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดมีนโยบายที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เพื่อความเปนระบบ 

ระเบียบ เกิดสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน โดยกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม 7ส เปนกิจกรรมพื้นฐานของการ

ปฏิบัติงานตามกระบวนการ PDCA ของทุกหนวยงานและทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ มาอยางตอเนื่อง และ

เพื่อเปนการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายดานสิ่งแวดลอมของมหาวิทยาลัยฯ จึงมี

การพัฒนาคุณภาพ โดยนําระบบ 7ส มาใชเปนเครื่องมือในการกํากับ ดูแล ทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัยฯ 

 หนวยงานภายใน หมายถึง หนวยงานภายใตสังกัด คณะ/สํานัก/สถาบัน/กอง 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีการกําหนดนโยบาย/แนวทาง และแผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ของหนวยงาน 

2. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม 7ส ของหนวยงาน โดยระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ

อยางชัดเจน 

3. มกีารดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานกิจกรรม 7ส 

4. มีผลการประเมินของหนวยงานภายในสังกัดผานเกณฑการประเมินกิจกรรม 7ส (รอยละ 85)                     

ทุกหนวยงาน 

5. มีการนําผลการประเมินกิจกรรม 7ส และขอเสนอแนะไปปรับปรุงการดําเนินงาน 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 1 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 2 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 3 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 4 ขอ 

ดําเนินการตามเกณฑ

มาตรฐาน 5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.1.1  ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใหเปนบัณฑิต 

นักปฏิบัติ (Hands-on) (อัตลักษณ มทร.อีสาน 1) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

เปนการกําหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 

แหง ใหมีคุณสมบัติตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ในการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ สามารถพัฒนาศักยภาพดาน

ทักษะการปฏิบัติใหนักศึกษามีประสบการณ สามารถเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริง รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรที่

เปนผูสอนใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา 

2. มกีารพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพิ่มประสบการณตรงในสถานประกอบการ 

3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใชหลักของ WIL  เปนแนวทางในการพัฒนา 

4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมท่ีดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง 

5. มีผลลัพธท่ีเกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติท่ีดีเปนท่ียอมรับหรือไดรับการยกยอง 

คํานิยาม 

 สถานประกอบการ หมายถึง บริษัท องคการทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนหนวยงานที่องคกรวิชาชีพ

ยอมรับ 

 เพิ่มประสบการณตรง หมายถึง การฝกประสบการณเสมือนพนักงานของสถานประกอบการใน

ระยะเวลาหน่ึงเพื่อใหมีศักยภาพสามารถใหความรูดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาได 

 Work Integreated Learning หมายถึง การสงนักศึกษาไปฝกประสบการณ ในสถานประกอบ 

การทุกหลักสูตร 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 

 

 

 

องคประกอบที่ 6 อัตลกัษณมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
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ตัวบงชี้ที่ 6.2.1   กระบวนการจัดการเรียนการสอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยีเปนฐาน (Technology Based  

    Education - Training) (มทร.อีสาน 4) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

เปนตัวบงชี้ท่ีจะตอบอัตลักษณของกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท่ีใหความสําคัญกับการนํา

เทคโนโลยีมาประยุกตใช รวมทั้งนําเทคโนโลยีมาเปนฐานในการพัฒนาทางดานทักษะตางๆ ในการจัดการเรียน

การสอน เพื่อฝกนักศึกษาใหมีความรู ความสามารถในการใชเครื่องมือ เครื่องจักร ในสาขาวิชาชีพ  

เพื่อทําใหบัณฑิตของราชมงคลมีศักยภาพ สามารถทํางานในสถานประกอบการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เกณฑมาตรฐาน 

1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology Based และฝกทักษะในการทํางาน 

2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เครื่องมือ อุปกรณ ในแตละสาขาวิชาชีพ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology Based กับชุมชน สังคมภายใตการให

คําแนะนําของอาจารยผูสอน 

4. นักศึกษาใชหลัก Technology Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา 

5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําให

นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ 

คํานิยาม 

 Technology Based หมายถึง การเรียนรูบนฐานเทคโนโลยี (Technology – based learning)  

ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรูหลากหลายรูปแบบ อาทิ การเรียนรูบนคอมพิวเตอร (Computer – based 

learning) การเรียนรูบนเว็บ(Web – based learning) หองเรียนเสมือนจริง(Virtual classrooms) และ 

ความรวมมือดิจิท่ัล (Digital collaboration) เปนตน ผูเรียนสามารถเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกสทุกประเภท 

อาทิ อินเทอรเน็ต (Internet) อินทราเน็ต (Intranet) เอ็กซทราเน็ต (Extranet) การถายทอดผานดาวเทียม 

(Satellite broadcast) แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน (Auto/Video tape) โทรทัศนที่สามารถโตตอบกันได 

(Interactive TV) และซีดีรอม (CD – ROM) 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
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ตัวบงชี้ที่ 6.3.1   มีระบบและกลไกการสรางความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented)  

    ใหกับนักศึกษา (มทร.อีสาน 5) 

ชนิดของตัวบงชี้  กระบวนการ 

การคิดรอบป  ปการศึกษา 

คําอธิบายตัวบงชี ้

เปนตัวบงชี้ที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลไดจัดทําระบบและกลไกในการพัฒนาความ

เชี่ยวชาญดานวิชาชีพใหนักศึกษา เพื่อเปนบัณฑิตที่มีความสามารถดานการออกแบบ การวางแผน สามารถคิด

วิเคราะห แกปญหาและปฏิบัติได  เปนคนดีของสังคม มีความฉลาดทางอารมณ ทักษะดานวิชาชีพ ทักษะใน

ความเปนมนุษย ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ สรางงานใหเกิดประโยชนแกตนเองและสังคม 

เกณฑมาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการนําสูการปฏิบัติ

และมีผลลัพธชัดเจน 

2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ไดกําหนดไว  

4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริมความเปนคนดี 

ของสังคม  

5. มีการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

คํานิยาม 

 ความเชี่ยวชาญดานวิชาชพี คือ ความรูความสามารถในดานวชิาการและวิชาชีพดานการศึกษา คนควา 

และพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการ

ปฏิบัติงาน/หนาที่ตางๆ ที่ไดรับมอบหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จนเกิดผลลัพธ ท่ีดีตอ

มหาวิทยาลัย 

 ความเปนคนดีของสังคม คือ คุณคาทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความดี การสื่อสาร ใชหลัก

ประชาธิปไตยใหถูกตอง ตลอดจนการไมละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น 

เกณฑการประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2  ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 
 






