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สวนที่ 2

การประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน

วิทยาเขตสกลนคร
2.1 ระบบประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดเร่ิมดําเนินการประกันคุณภาพตั้งแตป 2545 โดยระยะแรกไดนํา
ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9000 มาใชในการปฏิบัติงานในบางคณะวิชาในรูปของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  ตอมาไดดําเนินการอยางจริงจังและกําหนดใหทุกหนวยงานดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยพิจารณาจากปจจัย 4 ดาน  ประกอบดวย ปจจัยนําเขา (Input) ปจจัยกระบวนการ
(Process) ปจจัยการผลิต (Output) และปจจัยผลกระทบ (Impact)

สาระสําคัญของการดําเนินการระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 คือ การดําเนินการตามวงจร
คุณภาพ PDCA คือ มีการวางแผน (Plan) การสรางกลไกควบคุมของการปฏิบัติงาน (Do) ตามองคประกอบคุณภาพจัดให
มีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงาน (Check) เพื่อทราบถึงจุดแข็งและจุดออน เพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุง
(Adjust/Action) อยางตอเนื่อง

ข้ันตอนของการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มีการ
ดําเนินการตั้งแต การวิเคราะหสถานการณ การจัดทําวิสัยทัศน  ภารกิจ  เปาหมาย  แผนกลยุทธ  การกําหนดนโยบาย
คุณภาพ การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพ  การวิเคราะหความตองการของนักศึกษา สถานประกอบการและ
ผูมีสวนไดสวนเสีย  การนําระบบมาตรฐาน 5 ส. มาประยุกตใช การจัดทําคูมือคุณภาพ (QM) สําหรับระบบการบริหาร
จัดการ และเอกสารคุณภาพในการปฏิบัติการ ไดแก คูมือ ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (PM) วิธีการปฏิบัติงาน (WI) แบบฟอรม
(FM) เอกสารอางอิงและเอกสารสนับสนุน (A) จากนั้นนําผลลัพธจาการปฏิบัติงาน มาเขียนรายงานประเมินตนเอง (Self
Assessment Report :SAR) โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง

นโยบายประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนดนโยบายเพื่อเปนการแสดงความมุงมั่นวามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดใหความสําคัญดานการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพอย างแทจริง  ดังนั้น
เพื่อใหทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน ไดกําหนดนโยบายคุณภาพ  ไวดังนี้ “เรามุงม่ันจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ
ตอบสนองความพึงพอใจของผูรับบริการดวยการพัฒนาอยางตอเน่ือง”

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดกําหนดแนวทางการ
ปฏิบัติโดยเนนการมสีวนรวมของทุกหนวยงาน โดยกําหนดเปนนโยบายคุณภาพ ดังนี้

1. พัฒนาใหทุกหนวยงานในมหาวทิยาลัยฯ  มีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหได
มาตรฐานตามองคประกอบคุณภาพที่กําหนดข้ึน

2. มีระบบติดตาม – ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยฯ  ระดับวิทยาเขต ระดับ
คณะและสาขาวชิา

3. พัฒนาใหทุกหนวยงานมีความพรอมรับการตรวจสอบและประเมินจากหนวยงานภายนอก
4. พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพทั้งดานระบบและกลไกประกันคุณภาพดานการติดตามและการประเมิน

คุณภาพภายใน
5. ใหทุกหนวยงานมีการนาํผลการดําเนินงาน  การประกันคุณภาพมาใชเพื่อปรับปรุงและพฒันาอยางตอเนื่อง
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2.2 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
การประเมินภายในเปนกระบวนการบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตองดําเนินการอยาง

ตอเนื่อง ทั้งการวางแผนการกําหนดเปาหมายและวิธีการลงมือทําตามแผนและจัดทํารายงานประเมินตนเองทุกป โดยใช
ระบบ ISO 9001:2000 มาประยุกตใชควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม รูปแบบการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอกดวยสอดคลองกับปรัชญาพหุนิยม (Pluralism) และมี
แนวโนมที่จะประเมินตามลัทธิอัตนัยนิยม (Subjectivism) ซึ่งแมวาจะมีมาตรฐานการประเมินภายในที่กําหนดข้ึน จากตน
สังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  แตไมไดกําหนดวิธีการที่ชัดเจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ไดกําหนดให  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการการศึกษา  และการดําเนินการโดย
บุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัยฯ  ประกอบดวย

1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การมีระบบและกลไกในการควบคุมภายในแตละ
องคประกอบคุณภาพ  เพื่อใหไดผลตามเกณฑคุณภาพที่กําหนด  โดยแตละองคประกอบไดกําหนด  ตัวบงชี้คุณภาพ
ข้ันตอนการดําเนนิงานที่เปนวงจรคุณภาพ PDCA มีเกณฑคุณภาพ และเปาหมายคุณภาพ  ซึง่ข้ันตอนการดําเนนิงานตาง
ๆ มีความสัมพนัธและเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ  โดยอาศัยกลไกใหมีบุคลากรและหนวยงานรับผิดชอบตัง้แตระดับ
นโยบายจนถึงระดับปฏิบัติการ

2. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality  Audit) คือ การตรวจติดตามหรือตรวจสอบระบบและกลไก
ของการดําเนินงานที่กําหนดไว  ทําใหทราบถึงประสิทธิภาพของระบบและกลไกวาสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องและ
มีประสิทธิภาพของการดําเนนิการมากนอยเพียงไร

3. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) คือ กระบวนการวิเคราะหและเปรียบเทียบผล
การดําเนินการตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดกับเปาหมาย  และนําผลประเมินมาปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื่องภารกิจหลักที่
สถาบันอุดมศึกษาตองปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การจัดการเรียนการสอน  การวิจัย  การใหบริการทางวิชาการแกสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ประการ  ดังกลาว  มีความสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนา
ประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ประกอบกับมีปจจัยภายนอกและปจจัยในหลายประการที่ทําใหการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาเปนสิ่งจําเปนที่ตองเรงดําเนินการ  ปจจัยดังกลาวประกอบดวยรายละเอียดตอไปนี้

1. คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต มีแนวโนมที่จะมีความแตกตางกันมากซึ่งจะกอใหเกิดผลเสียแก
ประเทศไทยโดยสวนรวมในระยะยาว

2. มีการแขงขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษาทั้ง
ภายในประเทศและนอกประเทศมากข้ึน

3. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองมีการพัฒนาองคความรูใหเปนสากล เพื่อใหไดรับการยอมรับจาก
นานาชาติมากข้ึน

4. สถาบันอุดมศึกษามีความจําเปนที่จะตองสรางความมั่นใจใหแกสังคมวาสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
5. สถาบันอุดมศึกษาจะตองใชขอมูลสาธารณะ (Public Information) ที่เปนประโยชนตอนักศึกษา  ผูจางงาน

ผูปกครอง  รัฐบาล  และประชาชนทั่วไป
6. สังคมตองการระบบอุดมศึกษาที่มีความโปรงใส (Transparency) และความรับผิดชอบซึ่งตรวจสอบได

(Accountability)
7. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดให

สถานศึกษาทุกแหงจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  รวมถึงใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก โดยการประเมินผลการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา

8. คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2547 ไดใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของชาติที่
เสนอโดยสภาการศึกษา  และใหหนวยงานดานการศึกษาทุกระดับนําไปเปนแนวทางปฏิบัติในการจัด
การศึกษา
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9. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดประกาศใชมาตรฐานการอุดมศึกษา  เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม
2549 เพื่อเปนกลไกกํากับมาตรฐานระดับกระทรวง ระดับคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระดับ
หนวยงาน โดยทุกหนวยงานระดับอุดมศึกษาจะไดเปนกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาดวย
ความจําเปนดังกลาวสถาบันอุดมศึกษารวมกับตนสังกัดจึงจําเปนตองพัฒนาระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้
1. เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของคณะวิชา  หนวยงานและสถาบันอุดมศึกษาภายใน

ภาพรวมตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้น กําหนดข้ึน โดยวิเคราะห เปรียบเทียบผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกองคประกอบคุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน

2. เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพองตนเองอันจะนาํไปสู
การกําหนดแนวทางในการพฒันาคุณภาพไปสูเปาหมาย (Targets) และเปาประสงค (Goals) ที่ตั้งไว
และเปนสากล

3. เพื่อใหคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน
ไดรับ ขอเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนนิงานเพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของ
สถาบนัอยางตอเนื่อง

4. เพื่อใหขอมูลสาธารณะที่เปนประโยชนตอผูมีสวนไดสวนเสีย ทําใหมั่นใจวาสถาบนัอุดมศึกษาสามารถ
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

5. เพื่อใหหนวยงานตนสงักัดของสถาบันอุดมศึกษา มีขอมูลพืน้ฐานที่จําเปนสาํหรับการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

2.2.1 ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใหการดําเนินการ   เร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา

บรรลุผลสําเร็จและเกิดประสิทธิผล  สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษา  และการกําหนดตัวบงชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อใชเปนสารสนเทศในการตัดสินใจ
ดําเนินการปรับปรุง แกไข  และพัฒนาใหการดําเนินงานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด

2.2.2 แนวทางการดําเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน
จากนโยบายการประกันคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพที่กําหนด  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

อีสาน ไดกําหนดแนวทางการดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในดงันี้
1. ใหทุกหนวยงานเขารวมในการพฒันาและจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ  ตัง้แตระดบัมหาวิทยาลัยฯ  ระดบัคณะ  หนวยงาน

เทียบเทา ระดบักองและหนวยงานเทียบเทา จนถึงระดับสาขา
3. จัดตั้งหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน และระดบัวิทยาเขต
4. กําหนดบทบาทหนาที่ของกลไกระดับตาง ๆ ดังนี้

4.1 ผูบริหารสูงสุด คือ  อธิการบดี  มีหนาที่ใหคํามั่นสัญญากับบุคลากรทุกคน โดยการ
แถลงนโยบายคุณภาพตอบุคลากรทุกระดับ  แตงตั้งคณะกรรมการในระบบประกันคุณภาพ  เปนประธานคณะ
กรรมการบริหารคุณภาพ (QMRC) ของมหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนสงเสริมทรัพยากรตาง ๆ เพื่อใหกิจกรรมคุณภาพเปนไป
ตามวัตถุประสงค ติดตามผลการดําเนินงานในระบบประกันคุณภาพและรายงานตอสภามหาวิทยาลัย

4.2 คณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ  มีหนาที่กําหนดนโยบายการ
ประกันคุณภาพกํากับดูแลระบบคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด เปนคณะกรรมการการประชุมทบทวนของฝาย
บริหาร (Management Review) ของมหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนหนวยที่จัดทําระบบประกันคุณภาพ และชวยแกไข
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดจาการปฏิบัติงาน และเปนที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพใหกับหนวยงาน
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4.3 คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ)
และฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย  มีหนาที่พัฒนาใหมีระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในของหนวยงานทุกระดับ  พัฒนามาตรฐานตัวบงชี้และ เกณฑคุณภาพตามองคประกอบคุณภาพทาง
การศึกษากําหนดเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดทําคูมือการประกันคุณภาพ พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรดานประกันคุณภาพ  จัดใหมีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินคุณภาพการศึกษา  รายงานผลการ
ดําเนินงานตอคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําปซึ่งเปนผลจาก
การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  สรางระบบขอมูลสารสนเทศดานประกันคุณภาพเพื่อ
ประชาสัมพันธและเผยแพรแกผูเก่ียวของและสารธารณชนประสานงานเพื่อรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากหนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ

4.4 คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ (ผูแทนฝายบริหารดานคุณภาพ)
และฝายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับวิทยาเขต  มีหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
ของหนวยงานในระดับวิทยาเขตใหสอดคลองกับนโยบายและเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯ

4.5 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการบริหารระดับ
คณะและหนวยงานหรือเทียบเทา ระดับกองและหนวยงานเทียบเทามีหนาที กําหนดนโยบาย เปาหมาย และแผนงานของ
หนวยงานใหสอดคลองกับนโยบาย  และเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จัดทําระบบและ
กลไก การดําเนินงานการประกันคุณภาพของหนวยงาน  ติดตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานของ
หนวยงาน จัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง  เตรียมความพรอมในดานขอมูล  หลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบ ติดตาม
และการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และการประเมินคุณภาพภายนอก จัดทําแผนเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง
ตอไป

4.6 หนวยงานระดับสาขาวิชาและหนวยงานหรือเทียบ  มีหนาที่จัดทําแผนงาน
โครงการและกิจกรรมตามองคประกอบคุณภาพที่เก่ียวของ  ดําเนินงาน ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของหนวยงานเตรียมความพรอมของขอมูลหลักฐานเพื่อรับการ
ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก  จัดทําแผนงานโครงการ เพื่อพัฒนา
และปรับปรุงตอไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดวางระบบและกลไก และแนวทางการดําเนินงานโดยคํานึงถึง
ความสัมพันธของโครงสรางหนวยงานในรูปของโครงสรางการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ตามแผนภาพ  ดังนี้
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2.2.3 ตัวบงชี้และเกณฑการประเมินของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

การประกันคุณภพการศึกษาภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ  การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยฯ  เปนไปตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2546 คือ กําหนดใหมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินในแตละองคประกอบ
คุณภาพโดยคํานึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ  สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา  ตลอดจน
มาตรฐานและกฎเกณฑอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  เชน  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  มาตรฐานเพื่อการ
ประกันคุณภาพภายนอกโดยองคประกอบตาง ๆ และครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพครบถ วนทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการ  ผลผลิตหรือผลลัพธ

2.2.4 แนวทางการพัฒนาตัวบงชี้โดยสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาองคประกอบ

และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุมดศึกษา ไดพัฒนาตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพ
โดยแนวทางการพัฒนาตัวบงชี้  ดังนี้
หลักการการพัฒนาตัวบงชี้

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษามีหลักการพัฒนาตัวบงชี้ที่สําคัญ 6 ประการ
ดังรายละเอียดดังตอไปนี้

1. เปนตัวบงชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวงวาดวยระบบหลักเกณฑวิธีการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546

2. เปนตัวบงชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานตาง ๆ ที่
เก่ียวของ รวมทั้งระบบราชการ (ก.พ.ร.) ภายใตหลักการสําคัญ คือ  ไมใหเปนภาระซ้ําซอนในการ
ปฏิบัติงานแกสถาบันอุดมศึกษา

3. เปนตัวบงชี้ที่สามารถประเมินไดครบทุกมิติของระบบประกันคุณภาพ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการ
ผลผลิตและผลลัพธ  สําหรับตัวบงชี้ที่ใชประเมินกระบวนการจะกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีพรอมทั้งเสนอแนะ
ตัวอยางแนวทางการพัฒนาไวดวย

4. เปนตัวบงชี้ที่มีความสมดุลระหวางมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน  คือ  ดานนักศึกษาและผูมีสวนได
สวนเสีย  ดานกระบวนการภายใน  ดานการเงิน  และดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

5. จํานวนตัวบงชี้และเกณฑกํากับแตละตัวบงชี้ที่พัฒนาข้ึน เปนเพียงจํานวนและเกณฑข้ันต่ํา
สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมตัวบงชี้และเกณฑไดตามความเหมาะสมกับระดับการพัฒนา

ของสถาบัน
6. ตัวบงชี้และเกณฑที่พัฒนาข้ึนมีทั้งประเภททั่วไปที่ใชกับทุกสถาบันอุดมศึกษา และประเภทที่แยกใชเฉพาะ

กับสถาบันที่มีจุดเนนตางกัน  ไดแก  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย  สถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิต
และพัฒนาสังคม  สถาบันทีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสถาบันที่เนนการผลิต
บัณฑิตอยางเดียว ตามนิยามที่กําหนดโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

วิธีการพัฒนาตัวบงชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีวิธีการพัฒนาตัวบงชี้  ที่สําคัญ 5 ประการ

ดังรายละเอียดดังตอไปนี้
1. ศึกษากฎหมาย  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ  ไดแก

1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
1.2 กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546
1.3 มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
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1.4 มาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1.5 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1.6 มาตรฐานและตัวบงชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพภายนอก (องคการมหาชน)
1.7 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาของ

สํานักงานคระกรรมการพัฒนาระบบราชการ
1.8 รายงานผลการวิจัย เร่ือง  การวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํามาตรฐานการอุดมศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา
1.9 รางกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของไทย  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
1.10 Benchmarking : A manual for Australian Universities

2. วิเคราะหและประมวลขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของในขอ 1 เพื่อนํามาพัฒนาตัวบงชี้
โดยจําแนกตามมิติของระบบ ไดแก ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ  ทั้งนี้ไดยึดองคประกอบคุณภาพ 9
ดานตามกฎกระทรวงฯ เปนกรอบในการพัฒนาตัวบงชี้ เพื่อใหครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและสามารถวัดคุณภาพ
ตามาตรฐาน

3. กําหนดตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับอุดมศึกษา จํานวน 44 ตัวบงชี้ ซึ่ง
มีความครอบคลุมทุกองคประกอบคุณภาพและทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา

4. ตรวจสอบความสมดุลของตัวบงชี้ที่กําหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน  คือ ดาน
นักศึกษา และผูมีสวนไดสวนเสีย ดานกระบวนการภายใน ดานการเงิน และดานบุคลากร การเรียนรูและนวัตกรรม

5. กําหนดเกณฑการประเมินตัวบงชี้เปน 5 ระดับ  มีคะแนนตั้งแต 1 ถึง 5 โดยมีความหมายดังนี้
คะแนน 1 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในระดับตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 2 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในระดับตองปรับปรุง
คะแนน 3 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในระดับตองพอใช
คะแนน 4 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในระดับดี
คะแนน 5 หมายถึง มีการดําเนินการตามตัวบงชี้ที่กําหนดอยูในระดับดีมาก
ในกรณีที่ยังไมมีการดําเนินการ หรือไมมีผลการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานไมถึงเกณฑ

การประเมินคะแนน 1 ใหถือวาไดคะแนน 0

2.2.5 การพัฒนาตัวบงชี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ไดกําหนดตัวบงชี้เพื่อใชในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ  โดยพิจารณานําตัวบงชี้ที่ สกอ. พัฒนาข้ึน และจากตัวบงชี้ของ สมศ. ซึง่เปนตัวบงชี้
ที่สอดคลองกับจุดเนนของสถานบัน  คือเปนมหาวิทยาลัยในกลุม ค2 สถาบันเนนการผลิตบัณฑิตเฉพาะทางหรือเฉพาะ
กลุมสาขาวิชา เปนสถาบันที่เนนผลิตบัณฑิตและการพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จํานวนทั้งสิ้น 49 ตัว
บงชี้ ซึ่งสามารถจําแนกไดดังนี้
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ตารางที่ 2.1 การจําแนกองคประกอบ / ตัวบงชี้ โดยแยกตามเปาหมายของคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สูการปฏิบัติ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

หลักการจําแนก องคประกอบ / ตัวบงชี้
จําแนกตามเกณฑการประเมิน 1. ตัวบงชี้เชิงคุณภาพ

 ประเมินจากจํานวนขอ
 ประเมินจากประเด็นที่ปฏิบัติไดของเกณฑมาตรฐาน จํานวน 38 ตัวบงชี้
2. ตัวบงชี้เชิงปริมาณ
 ประเมินจากผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมายเชิงปริมาณ เชน จํานวน

นับ รอยละ หรือสัดสวน จํานวน 11 ตัวบงชี้
จําแนกตามปจจัยที่มีผลตอคุณภาพ 1. ปจจัยนําเขา   จํานวน 5 ตัวบงชี้   จําแนกเปน

- สกอ. จํานวน 4 ตัวบงชี้
- มทร.อีสาน  จํานวน 1 ตัวบงชี้

2. ปจจัยกระบวนการ  จํานวน 22 ตัวบง ชี้จําแนกเปน
- สกอ. จํานวน 18 ตัวบงชี้
- มทร.อีสาน จํานวน 3 ตัวบงชี้
- สมศ. จํานวน 18 ตัวบงชี้
- ศธ. จํานวน 1 ตัวบงชี้

3. ปจจัยผลผลิตและผลลัพธ จํานวน 22 ตัวบงชี้
- สกอ. จํานวน 1 ตัวบงชี้
- มทร.อีสาน จํานวน 3 ตัวบงชี้
- สมศ. จํานวน 17 ตัวบงชี้
- ศธ. จํานวน 1 ตัวบงชี้

จําแนกตามองคประกอบคุณภาพ 1. องคประกอบที่ 1 จํานวน 2 ตัวบงชี้
2. องคประกอบที่ 2 จํานวน 13 ตัวบงชี้
3. องคประกอบที่ 3 จํานวน 2 ตัวบงชี้
4. องคประกอบที่ 4 จํานวน 6 ตัวบงชี้
5. องคประกอบที่ 5 จํานวน 5 ตัวบงชี้
6. องคประกอบที่ 6 จํานวน 3 ตัวบงชี้
7. องคประกอบที่ 7 จํานวน 7 ตัวบงชี้
8. องคประกอบที่ 8 จํานวน 1 ตัวบงชี้
9. องคประกอบที่ 9 จํานวน 3 ตัวบงชี้
10. องคประกอบที่ 10 จํานวน 2 ตัวบงชี้
11. องคประกอบที่ 11 จํานวน 8 ตัวบงชี้

2.3 การถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของมหาวิทยาลัยฯสูการปฏิบัติ
ตัวบงชีท้ี่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จดัทําข้ึนใชระบบถายทอดไปยังกลไกหนวยงานหรือบุคคลแต

ละระดับที่เก่ียวของในรูปของการกําหนดเปนเปาหมายประจําป เรียกวา เปาหมายคุณภาพ ที่ระบุตัวบงชี้และเปาหมาย
ในแตละระดบัการรับผิดชอบ ดงันี้

1. ผูบริหารระดับมหาวทิยาลัย
2. ระดับหนวยงานศูนยกลางมหาวทิยาลัยฯ
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3. ระดับหนวยงานวทิยาเขต
4. ระดับหนวยงาน คณะ / สาขาวชิา
5. ระดับหนวยงาน  สถาบนั / สํานัก / กอง / ฝาย
ตัวบงชี้และเปาหมายที่กลไกแตละระดับรับผิดชอบตามที่ระบุในเอกสารเปาหมายคุณภาพของ

มหาวิทยาลยัฯ ใหแตละกลไกมกีารดําเนินการตามขอบขายหนาที่ระบไุวในหัวขอที่ 2.2.4

2.4 การดําเนินการตามตัวบงชี้โดยใชคูมือการปฏิบัตงิาน
ในกระบวนการดาํเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายของตัวบงชี้ มหาวิทยาลยัไดนําระบบบริหารคุณภาพ ISO

9001:2008 มาใช โดยมีคูมือคุณภาพ (QM) คูมือการปฏิบัติการ (PM) วิธีปฏิบัติ (WI) ทําใหมีกระบวนการในการ
ปฏิบัติงานเปนข้ันตอนชัดเจน มกีารบันทึกคุณภาพซึง่ใชเปนหลกัฐานและรองรอยสําหรับการอางอิง ซึ่งสามารถดูไดจาก
ความสัมพันธระหวางตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัยฯ กับคูมือการปฏิบัติ

2.5 กระบวนการประเมินตนเอง และจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
มหาวิทยาลยัฯ  มีระบบการติดตาม  ตรวจสอบ  การดาํเนินงานตามตัวบงชี้ขององคประกอบคุณภาพทั้งในระดบั

สถาบนั  คณะวชิา / หนวยงานเทียบเทา  และสาขาวชิา ในรูปของรายงานความกาวหนาของการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  เปนรายไตรมาศเพื่อใหเกิดการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพอยางสม่ําเสมอ เมื่อดําเนินการครบ
กําหนดหนวยงานจะตองดําเนนิงานการประเมินตนเองและจัดทาํรายงานการประเมินตนเองตอไปนี้

2.5.1 กระบวนการประเมินตนเอง
กระบวนการตรวจประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย และของหนวยงาน  ประกอบดวยข้ันตอนหลัก 2 ข้ันตอน คือ

การตรวจประเมินตนเองและการจัดทํารายงานประเมินตนเอง
การตรวจประเมินตนเอง เปนกระบวนการศึกษา ติดตาม และตรวจประเมินการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

ตนเองของหนวยงานวาไดปฏิบตัิภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  มีข้ันตอนดังนี้
1. หลักการตรวจประเมินตนเอง

- จัดใหหนวยงานมีคณะกรรมการที่ทําหนาที่โดยตรงเรียนกวา “คณะกรรมการการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” เพื่อวางระบบการประกันคุณภาพภายในของหนวยงานไดเปนวงจรคุณภาพ PDCA ไดแก

1.1 มีการวางแผน
- กําหนดระบบและกลไกการปฏิบัติงานในแตละองคประกอบ
- มีคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
- ดําเนินงานตามแนวปฏิบตัิ
- ประเมินผลการดําเนนิงาน เพื่อปรับปรุง / พัฒนา
- จัดทํารายงานการประเมินตนเอง

1.2 การมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย
- บุคคลในหนวยงานตองรวมกัน  ประชุม  ปรึกษาหารือและวิเคราะหตนเอง

1.3 มีการเก็บรวบรวมขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลปกติในรอบปที่ผานมาอยางเปนระบบ
- มีการหาขอมูลดวยการวิจัย

1.4 มีการดําเนินงานที่เปนกระบวนการสองทาง  คือ
- กระบวนการจากบนลงลาง  เชน  มหาวิทยาลัยและคณะจัดทําการดําเนินงานบางสวนเพื่อเปน

แนวทางใหหนวยงานระดับ สาขา / เทียบเทา นําไปเปนแบบ
- กระบวนการจากลางข้ึนบน  คือ  หนวยงานระดบั  สาขา / เทยีบเทาจัดทาํงานและประเมนิตนเอง

จากรายงานใหคณะนาํไปใชเปนขอมูล
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1.5 เปนกระบวนการตอเนื่อง
- เมื่อตรวจประเมินตนเองแลวตองนําผลมาปรับปรุง  พัฒนางานใหดีข้ึนเปนลําดับ
- การพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง

2. ขั้นตอนการประเมินตนเอง
2.1 ประเมินวาหนวยงานตาง ๆ มีระบบและกลไกการกํากับควบคุมคุณภาพในแตละองคประกอบหรือไม
2.2 ศึกษาวาหนวยงานมีการดําเนนิการตามระบบและกลไกดังกลาวหรือไม
2.3 ศึกษาวาการดาํเนินการใหผลลพัธเปนไปตามตัวบงชี้คุณภาพหรือไมเพียงใด
2.4 แสวงหาขอมูลเพื่อสนับสนนุการศึกษา
2.5 วิเคราะหจุดออนจุดแข็งในการดําเนินงาน  ตลอดจนเสนอการพัฒนาและแนวทางแกไข

2.5.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report: SAR) เปนเอกสารที่หนวยงาน

ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  ไดแก มหาวิทยาลัย / คณะ / สํานัก / สถาบัน / กองและสาขาวิชา จัดข้ึนเพื่อ
รายงานการประเมินตนเอง  เพื่อการตรวจสอบคุณภาพของการดําเนินงานของหนวยงานรายงานการประเมินตนเองนับวา
เปนเอกสารสําคัญในการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
รูปแบบการรายงาน

รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน  ประกอบดวย
1. คํานํา  สารบัญ  สารบัญเร่ือง  สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี)
2. ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย

ประกอบดวย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ  ระบบและกลไกประกัน
คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายสําคัญในรอบปปจจุบัน (ควร
สรุปเปนตาราง)

3. ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและเทียบกับเปาหมายในรอบป
ปจจุบันตามตัวบงชี้ในแตละองคประกอบคุณภาพ  ไดแก

1. องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน
2. องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
3. องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. องคประกอบที่ 4 การวิจัย
5. องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
6. องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
8. องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
9. องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. องคประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
11. องคประกอบที่ 11 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

4. สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  โดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของแตละ
องคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง แผนและเปาหมายการ
พัฒนาในปตอไป

การเขียนรายงาน
ขอมูลเบื้องตนของมหาวิทยาลัย ประกอบดวยรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญของสถาบันการศึกษา  โดยสาระ

ประกอบดวย  ประวัติ  ปรัชญา  ปณิธาน จุดเนน (วิจัย  หรือพัฒนาสังคม  หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือ เนน
เฉพาะบัณฑิต) โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการ
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ประเมินในรอบปที่ผานมา  ตลอดจนเปาหมายที่สําคัญในปปจจุบัน  ลักษณะการเขียนแบบบรรยายสําหรับผลกาปรับปรุง
ตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมาและเปาหมายปปจจุบัน  ควรสรุปเปนตารางเพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน

ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนที่เขียนถึงการดําเนินงานจริงเพื่อเปนขอมูลสําหรับการ
ประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กําหนดไว  โดยมีรูปแบบการนําเสนอตามตัวบงชี้ใน
แตละองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนใหสั้น
กะทัดรัด โดยยึดการอางอิงจากแหลงขอมูลตาง ๆ ประกอบ

ลักษณะการเรียนรายงาน เปนการบรรยาย  สังเคราะห  และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑที่ชี้ใหเปนถึง
การประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบดวยสิ่งที่ตองรายงานตอไปนี้

1. กิจกรรมที่สถาบันดําเนินการในแตละตัวบงชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้นั้น ๆ
4. จุดแข็ง จุดออนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตละตัวบงชี้

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  เปนสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบ
และมาตรฐานการอุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดียิ่งข้ึน
การเขียนรายงานในบทนี้  จะเปนการสังเคราะหและการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพของสถานศึกษาตามองคประกอบคุณภาพและตามมาตรฐานอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเปาหมายการ
ดําเนินงานระยะสั้น  ระยะยาวในอนาคต

การจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน ใหดําเนินการตามคูมือการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง และแบบฟอรมรายงานการประเมินตนเองที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กําหนด

2.6 เปาหมายคุณภาพ ปการศึกษา 2555


