
	 การประกันคุณภาพการศึกษากำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ	

และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ		ประกอบด้วย	ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	(Internal	Quality	

Assurance)	 และระบบประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษา	 (External	 Quality	 Assurance)	 และให้ถือว่า															

การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา	ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

	 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ได้พัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้น	 เพื่อให้ทันสมัยและสอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษาต่างๆ	 และให้เกิด	

ความเช่ือมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอก	 โดยกำหนดตัวบ่งช้ีพ้ืนฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	

สำหรับสถาบันอุดมศึกษา	จำนวน	23	 ตัวบ่งช้ี	 ซ่ึงแต่ละสถาบันจะมีจำนวนตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินแตกต่างกัน	

ขึ้นอยู่กับจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษานั้น	 ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา	 สามารถกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมเพื่อใช้ในการ             

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ตามจุดเน้น	หรือเอกลักษณ์ของสถาบัน

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน		เปน็สถาบนัทีเ่นน้การผลติบณัฑติเฉพาะทาง	(กลุม่	ค2)	ไดก้ำหนด																				

ตวับง่ชีใ้นเปา้หมายคณุภาพ	ประจำปี	เพือ่ใชใ้นการประกนัคณุภาพการศกึษา	ประกอบดว้ยตวับง่ชีพ้ืน้ฐานตาม	สกอ.	

จำนวน	23	ตัวบ่งชี	้สมศ.	จำนวน	19	ตัวบ่งชี้	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	จำนวน	6	ตัวบ่งชี้	อัตลักษณ์	

มทร.อีสาน	 จำนวน	 1	 ตัวบ่งชี้	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จำนวน	 2	 ตัวบ่งชี้	 รวมทั้งสิ้น	 51	 ตัวบ่งชี้	 และได้จัดทำ	

คูม่อืการประกนัคณุภาพ การศกึษาภายใน มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน ปกีารศกึษา 2555	ฉบบันีข้ึน้	

เพ่ือให้หน่วยงานภายใน	ของมหาวิทยาลัยฯ	 ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	

ให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน	ท้ังน้ี	หน่วยงานควรศึกษารายละเอียดในส่วนอ่ืนๆ	เพ่ิมเติมจากเอกสารคู่มือการประกันคุณภาพ	

การศึกษาภายใน	สถานศึกษา	ระดับอุดมศึกษา	(สกอ.)	และคู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา 

(สมศ.)	โดยเฉพาะ	แนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้แต่ละตัว	รวมทั้งแนวทางในการใช้ข้อมูล	

หลักฐานอ้างอิง	เพื่อใช้ในการประเมินตนเองและมีความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพต่อไป

	 มหาวทิยาลยัฯ	หวงัเปน็อยา่งยิง่วา่	คูม่อืเลม่นีจ้ะชว่ยใหผู้บ้รหิาร	บคุลากร	ของหนว่ยงานมคีวามรู้	ความเขา้ใจ	

เร่ือง	การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ซ่ึงจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก	

ระดับอุดมศึกษาต่อไป	หากท่านพบข้อบกพร่องประการใด	โปรดให้ข้อเสนอแนะ	เพื่อปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

คำนำ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิโรจน	์ลิ้มไขแสง)

รักษาราชการแทนอธิการบดี
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ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน

1.1 บทนำ
	 โดยที่มาตรา	 36	 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐ																							

ทีจ่ดัการศกึษาระดบัอดุมศกึษาเปน็นติบิคุคล	เพือ่ใหส้ามารถดำเนนิกจิการไดโ้ดยอสิระ	สามารถพฒันาระบบบรหิาร	

และการจัดการท่ีเป็นของตนเอง	มีความคล่องตัว	มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับของสภาสถานศึกษา	

ดังนั้นสมควรจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลจำนวน	9	แห่ง	ขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐด้านวิชาชีพ	

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

มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ	 ทำการวิจัยผลิตครูวิชาชีพ																																														

ให้บริการทางวิชาการ	ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานประกอบด้วย	5	 วิทยาเขต	กระจายอยู่ท่ัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	

ของประเทศไทย	ประกอบด้วย

 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	(www.rmuti.ac.th)

	 	 เลขที่	744	ถ.สุรนารายณ์	อ.เมือง	จ.นครราชสีมา	30000

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

 วิทยาเขตขอนแก่น	(www.kkc.rmuti.ac.th)

	 	 เลขที่	150	ถ.ศรีจันทร	์อ.เมือง	จ.ขอนแก่น	40000

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

 วิทยาเขตกาฬสินธุ์ (www.ksc.rmuti.ac.th)

	 	 เลขที่	62/1	ถ.เกษตรสมบูรณ์	ต.กาฬสินธุ	์อ.เมือง	จ.กาฬสินธุ	์46000

	 	 โทรศัพท	์0-4381-1128,	0-4381-4530	โทรสาร	0-4381-2972

 วิทยาเขตสุรินทร์  (www.surin.rmuti.ac.th)

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

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

ส่วนที่ 1



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25551-2
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 วิทยาเขตสกลนคร	(www.skc.rmuti.ac.th)

	 	 เลขที่	199	หมู่	3	ถ.พังโคน-วาริชภูม	ิต.พังโคน	อ.พังโคน	จ.สกลนคร	47160

	 	 โทรศัพท์	0-4273-4724-5	โทรสาร	0-4273-4723

1.2 ประวัติของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และสถานที่ตั้ง

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล							

พ.ศ.	2548	เหตผุลโดยทีม่าตรา	36	แหง่พระราชบญัญตั	ิการศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	บญัญตัใิหส้ถานศกึษาของรฐั	

ทีจ่ดัการศกึษา	ระดบัปรญิญาเปน็นติบิคุคล	เพือ่ใหส้ถานศกึษาของรฐัดำเนนิกจิการไดโ้ดยอสิระ	สามารถพฒันาระบบบรหิาร	

และการจัดการที่เป็นของตนเอง	มีความคล่องตัว	มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหา	

วทิยาลยัฯ	ดงันัน้	สมควรจดัตัง้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	จำนวน	9	แหง่	ขึน้แทนสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล	

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เป็นหนึ่งในจำนวนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง	 9	 แห่ง	

เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ	ที่เน้นด้านวิชาชีพและเทคโนโลย	ีที่มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา	ส่งเสริมวิชาการ	และ

วชิาชพีชัน้สงูทีมุ่ง่เนน้การปฏบิตัิ	ทำการสอน	ทำการวจิยั	ผลติครวูชิาชพี	ใหบ้รกิารทางวชิาการ	ในดา้นวทิยาศาสตร์	

และเทคโนโลยี	 และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	 โดยต่อยอดให้ผู้สำเร็จการอาชีวศึกษา	 มีโอกาสในการศึกษา																											

ต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญา
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 1.2.1  ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย นครราชสีมา

  

  

	 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

อยู่ห่างจากศูนย์กลางเมืองประมาณ	3	กิโลเมตร	มีเน้ือท่ีประมาณ	330	ไร่	

ทิศเหนือติดถนนสุรนารายณ์	 ทิศใต้ติดคลองลำตะคอง	 ทิศตะวันตก	

ตดิมหาวทิยาลยัราชภฏันครราชสมีา	และทศิตะวนัออก	ตดิทีด่นิของเอกชน		

บรเิวณนีแ้ตเ่ดมิมตีน้ตะโกขึน้อยูเ่ปน็จำนวนมาก	ดงันัน้	จงึมชีือ่สามญั	เรยีกกนัวา่	

“ทุ่งตะโกราย”	ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยฯ	มีความเป็นมาดังนี้

	 	 พ.ศ.	2499	 วิทยาลัยเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

นครราชสีมา	(กรมอาชีวศึกษา)

	 	 พ.ศ.	2518	 วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา																

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา

	 	 พ.ศ.	2531	 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขต	

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	นครราชสีมา

	 	 พ.ศ.	2548	 ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	

ราชมงคลอีสาน	จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา		 	 	

	 เมื่อวันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2548

 ปัจจุบันเปิดสอน 4 คณะ

  	 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาตร์

  	คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

  	คณะบริหารธุรกิจ

  	คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
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 1.2.2   วิทยาเขตสุรินทร์

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 ตั้งอยู่ระหว่างกิโลเมตรที่	 2/400-3/200							

ด้านทิศตะวันออกของถนน	สายสุรินทร์-ช่องจอม	ในเขตพื้นที่ตำบลนอกเมือง	อำเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์

		 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตสุรินทร์	 เดิมตั้งขึ้นตามนโยบายของเสนาบดี	

กระทรวงธรรมการในสมยันัน้	คอื	เจา้พระยาธรรมศกัดิม์นตรี	ทีไ่ดก้ำหนดใหม้ณฑล	และจงัหวดัจดัตัง้	สรุยิราชวราภยั	

(ธานี	 วิเศษโกสินทร์)	 ข้าหลวงประจำจังหวัดสุรินทร์และขุนพิสุทธิวรวาทธรรมการจังหวัดสุรินทร์	 จึงได้กำหนด	

ให้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อ	 พ.ศ.	 2470	 ที่บริเวณทุ่งนาด้านทิศตะวันออกของกำแพงเมืองชั้นนอกของเมืองสุรินทร์	

ที่เรียกว่า	ทุ่งยาง	(เวียลเวง)	ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสุรวิทยาคาร	โรงเรียนสิรินธร	โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์	

โรงเรียนเมืองสุรินทร์	 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์	 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์	 และโรงพยาบาลสุรินทร์	

รวมพื้นที่ประมาณ	 300	 ไร่	 ชื่อ	 “โรงเรียนศรีสุรินทร์กสิกรรม”	 เป็นโรงเรียนประเภทประถมวิสามัญกสิกรรม	

สังกัดกรมวิสามัญ	 เปิดสอนทั้งระดับประถมสามัญ	 คืออยู่ในเกณฑ์บังคับเรียน	 (ประถม	 1-3)	 และประถมวิสามัญ																																				

(4-6)	 รวมเรียกว่าประถมบริบูรณ์	 โดยมีครูประจำการ	และครูใหญ่คนแรก	 เมื่อเดือน	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2472	ชื่อ	

นายมั่น	เพชรศรีสม	และได้เปิดรับนักเรียน	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2473

 	 วันที	่1	พฤษภาคม	พ.ศ.	2481	จัดตั้งโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร	์	สังกัดกรมอาชีวศึกษาที่บริเวณ

ริมฝั่งห้วยเสนง	ฝั่งขวา	ด้านทิศตะวันตกของถนนสายสุรินทร์-ช่องจอม

 	 พ.ศ.	2483	 ย้ายโรงเรียนเกษตรกรรมสุรินทร์มาอยู่ฝั่งทิศตะวันออกของถนน	สุรินทร์-ช่องจอม	คือ																					

ที่ตั้งปัจจุบัน	ในปีเดียวกันนั่นเองได้เริ่มบุกเบิกพื้นที่เป็นเวลา	2	ป	ีได้พื้นที่ทั้งหมด	1,500	ไร่

 	 พ.ศ.	2498	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโรงเรียน	

เกษตรกรรมสุรินทร์	 ซึ่งทางโรงเรียนจัดสร้างศาลาที่ประทับแบบจตุรมุขทรงโปร่งทั้ง	 4	 ด้าน																		

และตกแต่งบริเวณโดยรอบให้สวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ	 ซึ่งต่อมาขนานนามสถานที่แห่งนี้ว่า	

“เกาะเสด็จประภาส”
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 	 พ.ศ.	2508	 โรงเรียนเกษตรสุรินทร์ได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร์	พ.ศ.	2518	

วทิยาลยัเกษตรกรรมสรุนิทร	์เขา้สงักดักรมวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา	กระทรวงศกึษาธกิาร	

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น	“วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตเกษตรสุรินทร์”

 	 พ.ศ.	2531	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 ได้มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า	

โปรดกระหม่อม	พระราชทานนามใหม่เป็น	“สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	วิทยาเขตสุรินทร์”	

 	 พ.ศ.	2548	 ได้ยกฐานะเป็น	 “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์” 

ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา	เมื่อวันที่	18	มกราคม	พ.ศ.	2548

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ

 	 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี

 	 คณะเทคโนโลยีการจัดการ

 1.2.3  วิทยาเขตขอนแก่น

  

 

	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาเขตขอนแก่น	ก่อต้ังจากสัญญาความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย	

และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน	ในนาม	“วิทยาลัยเทคนิคไทย-เยอรมัน	ขอนแก่น”	(2506-2518)	

 	 ป	ี2518	เขา้รว่มเปน็วทิยาเขตหนึง่ในสงักดัวทิยาลยัเทคโนโลยแีละอาชวีศกึษา	ไดร้บัพระราชทานนาม	

เป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	ในป	ี2531	

 	 ปี	 2548	 มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 พ.ศ.	 2548	 ให้สถาบันเทคโนโลยี																																											

ราชมงคล		(เดิม)	จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัย	รวม	9	แห่ง	แต่ละแห่งมีลักษณะเป็นนิติบุคคล	

	 ปัจจุบันวิทยาเขตขอนแก่น	 เป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 สังกัด	

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 จัดการศึกษาทั้งในระดับต่ำกว่าปริญญา	 และ	

ระดับปริญญาตรีจากสถาบันในอนาคต	 มีเป้าหมายที่จะจัดการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีจากสถาบัน	

การศึกษา	ที่จัดการเรียนการสอนในระดับอาชีวศึกษา	สายช่างอุตสาหกรรม	เมื่อ	40	ปีเศษที่ผ่านมาภายใต้คำขวัญ	

“ฝีมือ	 ระเบียบวินัย	 น้ำใจ”	 ชื่อเสียงของเทคนิคไทย-เยอรมัน	 ขอนแก่น	 เป็นที่ประจักษ์ในด้านฝีมือ																																																														

ความรู้	ความสามารถ	ศิษย์ของเราเป็นที่ยอมรับของสถานประกอบการ	ทั้งในภาครัฐและเอกชนเสมอมา

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ

 	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 	คณะวิศวกรรมศาสตร์
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 1.2.4  วิทยาเขตกาฬสินธุ์

 	 พ.ศ.	2482	 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม	เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	แผนกเกษตรกรรม

 	 พ.ศ.	2482	 ก่อตั้งเป็นโรงเรียนเกษตรกรรม	เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	แผนกเกษตรกรรม	

 	 พ.ศ.	2497	 เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพแผนกเกษตรกรรม

 	 พ.ศ.	2508	 เป็นวิทยาลัยเกษตรกรรม	สังกัดกรมอาชีวศึกษา	สอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ชั้นสูง

 	 พ.ศ.	2518	 เป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา	วิทยาเขตกาฬสินธุ์	

 	 พ.ศ.	2531	 ได้รับพระราชทานนามสถาบันต้นสังกัดเป็น	 “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล”		

วิทยาเขตกาฬสินธุ์จึงได้ชื่อว่า	 “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล	 วิทยาเขตกาฬสินธุ์”	

มีการจัดการศึกษาเป็นสหวิทยาการ	 เปิดสอนกลุ่มเกษตรศาสตร์	 บริหารธุรกิจ	 และอุตสาหกรรม							

ทั้งในระดับปริญญาตรีและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

 	 พ.ศ.	2548	 เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 วิทยาเขตกาฬสินธุ์	 สังกัดสำนักงานคณะ	

กรรมการการอุดมศึกษา	กระทรวงศึกษาธิการ				

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ

 	คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

 	คณะเทคโนโลยีสังคม

 1.2.5  วิทยาเขตสกลนคร

  

 	 พ.ศ.	2535	 ได้รับที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์จากสภาตำบลพังโคนซึ่งมีพื้นที่	 293	 ไร่	 โดยการอนุมัติของ		

กระทรวงมหาดไทย	พ.ศ.	 2536	 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าเชื้อเพลิงในการปรับปรุง	

พื้นที่จำนวน	100,000	บาท	จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอกพร	รักความสุข	
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 	 พ.ศ.	2537	 ได้รับงบประมาณเพิ่มอีก	 1,000,000	 บาท	 จากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเอกพร	

รักความสุข	 เพื่อสร้างรั้วล้อมพื้นที่และสร้างถนนดินลูกรังทางเข้าวิทยาเขตพร้อมทั้งได้รับความ

ร่วมมือจาก	 วิทยาเขตขอนแก่น	 และวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการวางแผนแม่บท	

ออกแบบสร้างอาคารต่างๆ

 	 พ.ศ.	2538	 ประกาศจัดตั้งวิทยาเขตสกลนคร

 	 พ.ศ.	2539	 ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการ	 โดยหลวงพ่อคูณ	 ปริสุทฺโธ	 (พระราชวิทยาคม)										

และดำเนินการเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2539

	 	 18	มกราคม	2548	เปลี่ยนสถานภาพของวิทยาเขต	มาอยู่ภายในสังกัดของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี																								

ราชมงคลอีสาน	จากประกาศในราชกิจจานุเบกษา

 ปัจจุบันเปิดสอน 2 คณะ

 	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 	คณะทรัพยากรธรรมชาติ

1.3 แผนที่ภาคอีสาน แสดงจังหวัดที่มีหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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1.4 พื้นที่ในความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 1.4.1 ศูนย์ฝึกภาคสนามหนองระเวียง

	 ศูนย์กลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 นครราชสีมา	 ยังมีพื้นที่เพื่อจัดการศึกษารองรับ	

การขยายตวัของมหาวทิยาลยัฯ	อกีแหง่หนึง่จำนวน	2,500	ไร	่ทีต่ำบลหนองระเวยีง	อำเภอเมอืง	จงัหวดันครราชสมีา	

ซึ่งพื้นที่ดังกล่าววิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 นครราชสีมา	 ได้รับมอบจากประชาชนใกล้เคียง	 3	 ตำบล	

เมื่อ	 ปี	 พ.ศ.	 2512	 เพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาของวิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา	

และตอ่สาธารณชนทัว่ไป	พืน้ทีส่ว่นใหญเ่ปน็พืน้ทีร่าบ	มพีรรณไมเ้ดมิอายุ	25-30		ป	ีขึน้อยูต่ามขอบเขตโดยรอบและ	

ภายในและบางพื้นที่เป็นป่าโปร่ง
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	 วิทยาเขตฯ	ได้ดำเนินการวางผังแม่บทการใช้พื้นที่โดยแบ่งออกเป็น	4	ส่วนใหญ่ๆ	ดังนี้

 	 พืน้ทีส่วนเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนินีาถ	200	ไร	่เปดิใหป้ระชาชนทัว่ไปเขา้มา		

	 	 พักผ่อนและเรียนรู้ด้านชนิดพืช

 	 พื้นที่ฝึกอบรมด้านศิลปาชีพ	200	ไร่

 	 พื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	1,000	ไร่

 	 พื้นที่รองรับการขยายการศึกษาของวิทยาเขตฯ	1,100	ไร่

	 พื้นที่ดังกล่าวได้รับการพัฒนามาเป็นลำดับ	 โดยจัดทำแผนพัฒนาตามระยะเวลา	 และงบประมาณที่มีอยู่	

กระท่ังเม่ือปี	พ.ศ.	 2536	 เน่ืองในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษา	ครบ	5	 รอบ		

วิทยาเขตฯ	 ได้จัดทำสวนเฉลิมพระเกียรติและจัดทำศูนย์ศิลปาชีพสำหรับการฝึกอบรมให้กับประชาชนทั่วไป	

อีกทั้งเป็นปอดอีกแห่งหนึ่งของชาวนครราชสีมา	 สามารถเข้าไปใช้ได้	 และปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการขยายตัว	

ทางด้านการศึกษามากขึ้น	มหาวิทยาลัยฯ	จึงมีนโยบายขยายพื้นที่เพื่อการศึกษาบางส่วนที่เป็นอาจารย	์เจ้าหน้าที	่

และนักศึกษาที่มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 ไปจัดตั้งในพื้นที่ดังกล่าวโดยได้มีการจัดทำแผนการ	

ดำเนินการไว้เรียบร้อยแล้ว

	 นอกจากนั้น	 วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมา	 ได้สำรวจพื้นที่บางส่วน	 พบว่าเป็นป่าไม้																																				

ที่ควรอนุรักษ	์จึงมีปณิธานที่จะอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	ไว้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม	จึงได้สนองพระราชดำร	ิ																

ทูลเกล้าฯ	ถวายพื้นที่จำนวน	1,000	ไร่	ในบริเวณศูนย์ฝึกภาคสนามดังกล่าว	เข้าเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ	์																

พันธุกรรมพืช	อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี

 1.4.2 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ

	 ศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีชุณหะวัณ	 วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ตั้งอยู่บริเวณ	 ถนนนครราชสีมา-

โชคชัย	อำเภอเมือง	จังหวัดนครราชสีมา

	 ศูนย์ฯ	 เริ่มดำเนินการเมื่อเดือนมกราคม	2534	โดยเขตอุตสาหกรรมสุรนารีได้บริจาคที่ดินจำนวน	12	ไร่	

คดิเปน็มลูคา่ประมาณ	8.4	ลา้นบาท	เพือ่ใหบ้รษิทัมติซบูชิิ	มอเตอรค์อเปอรเ์รชัน่และบรษิทั	เอม็	เอม็	ซ	ีสทิธผิล	จำกดั	

จัดสร้างอาคารเรียน	อาคารฝึกงาน	ยิมเนเซี่ยม	และหอพักจำนวน	4	หลัง	นอกจากนั้น	บริษัทได้บริจาคเครื่องจักร	

เครื่องมือ	และอุปกรณ์ต่างๆ	รวมมูลค่าประมาณ	55	ล้านบาท	เพื่อจัดตั้งศูนย์ขึ้น	โดยศูนย์ฝึกอบรม	เริ่มเปิดสอน	

เมื่อวันที่	1	เมษายน	2534	จนถึงวันที	่1	เมษายน	2547	ประกอบด้วยนักศึกษา

 	 รุ่นที	่1-รุ่นที่	4	หลักสูตร	2	ป	ีโดยรับนักศึกษาระดับ	ปวช.	ปวส.	รวมทั้งสิ้น	177	คน	เข้าเรียนปีแรก	

เรียนที่ศูนย์ฯ	ปีที	่2	ส่งไปเรียนที่ศูนย์ฝึกอบรมมิตซูบิชิ	คอเปอร์เรชั่น	ประเทศญี่ปุ่น	เป็นเวลา	1	ปี	

โดยบริษัทออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

 	 รุ่นที่	 5-รุ่นที่	 11	 ใช้หลักสูตร	 1	 ปี	 โดยรับนักศึกษาระดับ	 ปวส.	 ทั้งสิ้น	 100	 คน	 ไปฝึกอบรม												

ที่ญี่ปุ่น	 6	 เดือน	 นักศึกษาที่จบหลักสูตรจะได้ประกาศนียบัตรหลักสูตรพิเศษสาขาอุตสาหกรรม	

การผลิตยานยนต์	โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เป็นผู้ออกประกาศนียบัตรให้	

	 ปัจจุบัน	 ศูนย์ฯ	 ได้งดรับนักศึกษา	 และกำลังปรับปรุงศูนย์ให้เป็นศูนย์วิจัยและฝึกอบรม	 และให้	

ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรม
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 1.4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาชีพ (ไร่ฝึกภูสิงห์)

	 ตั้งอยู่ตำบลลำปาว	 อำเภอเมือง	 จังหวัดกาฬสินธุ์	 มีเนื้อที่ประมาณ	 1,000	 ไร่	 ห่างจากตัวเมืองประมาณ	

26		กิโลเมตร	ใช้เป็นสถานที่ฝึกงานของนักศึกษา	ฝึกอบรมด้านวิชาการแก่เกษตรกรทั่วไป	โดยมี	3	แผนกงานฟาร์ม	

คือ	สัตวศาสตร	์พืชศาสตร์และประมง	ซึ่งแผนกงานฟาร์มของสัตวศาสตร์ประกอบด้วย	หมวดงานสุกร	(สุกรพันธุ	์

สุกรขุน	สุกรเหมยซาน	สุกรพื้นเมือง	และสุกรป่า)	สัตว์เคี้ยวเอื้อง	(โคเนื้อ	โคพื้นเมือง	4	ภาค	กระบือ	แพะ	แกะ)	

นกกระจอกเทศและม้า	แผนกงานฟาร์มพืชศาสตร์	ประกอบด้วยสวนยางพารา	มะม่วง	มะพร้าว	มะขาม	กระท้อน	

และแปลงหญ้าพืชอาหารสัตว์	 สำหรับแผนกประมงกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างอาคารปฏิบัติการกลางประมงและ	

โรงเพาะฟักสัตว์น้ำ	 พร้อมทั้งโครงการขุดบ่อเก็บน้ำขนาด	 100,000	 ลูกบาศก์เมตร	 จำนวน	 2	 บ่อ	 เพื่อผลิตและ	

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	(ปลาและกุ้งก้ามกราม)

	 นอกจากนีศ้นูยว์จิยัและพฒันาวชิาชพี	(ไรฝ่กึภสูงิห)์	ยงัมแีผนในการพฒันาเปน็ศนูยก์ารถา่ยทอด	เทคโนโลยี

ดา้นการเกษตรสูป่ระชาชนในประเทศแถบอนิโดจนี	ศนูยอ์นรุกัษแ์ละพฒันาพนัธกุรรมศาสตร์	สตัวบ์กและสตัวน์ำ้จดื	

ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดกาฬสินธุ์		

1.5 ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ นโยบายและประเด็นยุทธศาสตร์
 1.5.1 ปณิธาน (Determination)

	 	 สร้างคนสู่งาน		เชี่ยวชาญเทคโนโลยี

 1.5.2 วิสัยทัศน์

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	เป็นมหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคุณภาพ

	 ชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ที่มุ่งเน้นการผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพ	เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 1.5.3 พันธกิจ

  	 จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาบนพื้นฐาน	 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ																																					

ตามมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

  	 สร้างงานวิจัย	 สิ่งประดิษฐ์	 และนวัตกรรม	 บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี																																									

สู่การผลิตการบริการ	และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศ

   	มุ่งบริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่สังคม

  	ทำนุบำรุงศาสนา	อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม	และรักษาสิ่งแวดล้อม

  	บริหารจัดการด้วยระบบธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์กร

 1.5.4 เป้าประสงค์ (Goals)

  	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 เป็นแหล่งการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยี																												

เชิงบูรณาการ	ที่มีความเข้มแข็งด้านวิชาการ	เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกพื้นที	่ให้สามารถ																	

เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต
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  	 ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ	 ที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลย	ี มีคุณธรรม	 และปฏิบัติงาน																																		

ได้อย่างมืออาชีพ

  	 ประชาชนมีศักยภาพในการสร้างงานด้านวิชาชีพ	ด้านเทคโนโลย	ีที่สามารถแข่งขันได้

 1.5.5 นโยบาย (Policy)

  	 สร้างความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง	(Relevance)

  	 สร้างความผูกพัน	(รัก	เชื่อมั่น	ศรัทธา)	ต่อองค์กร	(Involvement)

  	 สร้างความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เสียสละให้กับองค์กร	(Dedication)

  	 สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ	(Income	Oriented)

  	 ส่งเสริม	สนับสนุน	การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ	(Networking)

  	 จัดระบบบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล	(Good	Governances)

  	 พัฒนาคุณภาพทุกด้าน	(Quality)

  	 ยึดมั่นในการพัฒนาภาวะผู้นำทุกระดับ	(Accumulated	Leadership)

 1.5.6 ประเด็นยุทธศาสตร์

  	 ศูนย์กลางการศึกษาและความรู	้(Hub)	ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง

  	 สร้างคนดี	 คนเก่ง	 ที่มีทักษะในการทำงานทำให้เป็นทุนมนุษย์	 (Human	 capital)		

ของประเทศ

  	 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิง	

บูรณาการที่ได้มาตรฐาน	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

 1.5.7 อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

  	อัตลักษณ์บัณฑิต	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 	 	 “บัณฑิตนักปฏิบัติ”

  	อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 	 	 “ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน”

  	เอกลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 	 	 “เป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งการสร้างอาชีพเฉพาะทาง”
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2.1 ความเป็นมา
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 (มาตรา	 47	

และมาตรา	 48)	 ได้บัญญัติเรื่องมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด	 6	 ว่าด้วยมาตรฐาน	

และการประกันคุณภาพการศึกษา	โดยกำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื ่อพัฒนาคุณภาพ	

และ	มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ	ประกอบด้วย	“ระบบการประกันคุณภาพภายใน”	และ	“ระบบการประกันคุณภาพ	

ภายนอก”	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมและกำหนดให้หน่วยงาน													

ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	 และให้ถือว่าการประกันคุณภาพ									

ภายในเปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการบรหิารการศกึษาทีต่อ้งดำเนนิการอยา่งตอ่เนือ่ง	โดยมกีารจดัทำรายงานประจำป	ี

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน	เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ	และ	

มาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก

	 สำนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษาในฐานะหนว่ยงานตน้สงักดัซึง่มหีนา้ทีส่ง่เสรมิและสนบัสนนุ		สถาบนั	

อุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง	

ไดม้ปีระกาศเรือ่ง	ระบบ	หลกัเกณฑ	์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา	พ.ศ.	2545	โดยกำหนด	

ใหส้ถาบนัอดุมศกึษาทกุแหง่จดัใหม้รีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษา	ของคณะวชิา/สถาบนัอดุมศกึษา		

โดยคำนงึถงึองคป์ระกอบคณุภาพทีใ่ชเ้ปน็แนวทางในการควบคมุการตรวจสอบ	และการประเมนิคณุภาพการศกึษา			

ทัง้	9	ดา้น	คอื	1)	ปรชัญา	ปณธิาน	วตัถปุระสงค	์และแผนดำเนนิการ	2)	การผลติบณัฑติ	3)	กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา	

4)	การวิจัย	5)	การบริการทางวิชาการแก่สังคม	6)	การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		7)	การบริหารและการจัดการ	

8)	 การเงินและงบประมาณ	 9)	 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาได้ใช้เป็น					

แนวทางในการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบัน	 ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาสามารถกำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้									

ในการประเมินตนเองได้โดยอิสระเพื่อให้เกิดคุณภาพภายในสถาบันอย่างเต็มที	่ ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาต้องพร้อม

ที่จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกตามหลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้

ส่วนที่ 2

หลักการและนโยบายในการประกันคุณภาพการศึกษา
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2.2  การประกันคุณภาพการศึกษากับมาตรฐานการศึกษา
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	ในหมวด	5	ที่ว่าด้วย	

การบรหิารและการจดัการศกึษา	มาตรา	34	ไดก้ำหนดให	้คณะกรรมการการอดุมศกึษามหีนา้ที	่พจิารณาเสนอมาตรฐาน	

การอดุมศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัความตอ้งการตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ	และสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

การศกึษาของชาติ	โดยคำนงึถงึความเปน็อสิระและความเปน็เลศิทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษา	คณะกรรมการ	

การอดุมศกึษาจงึไดจ้ดัทำมาตรฐานการอดุมศกึษาเพือ่ใชเ้ปน็กลไกระดบักระทรวง	ระดบัคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

และระดบัหนว่ยงาน	เพือ่นำไปสูก่ารกำหนดนโยบายการพฒันาการอดุมศกึษา	ของสถาบนัอดุมศกึษาตอ่ไป	มาตรฐาน	

การอุดมศึกษาที่จัดทำขึ้นฉบับนี้ได้ใช้มาตรฐานการศึกษาของชาติที่เปรียบเสมือนร่มใหญ่เป็นกรอบในการพัฒนา		

โดยมีสาระสำคัญที่ครอบคลุมเป้าหมายและหลักการของการจัดการศึกษา	 ระดับอุดมศึกษาของไทยและเป็น													

มาตรฐานที่คำนึงถึงความหลากหลายของกลุ่มหรือประเภทของสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อให้ทุกสถาบันสามารถ	

นำไปใช้กำหนดพันธกิจและมาตรฐานของการปฏิบัติงานได้

	 มาตรฐานการอดุมศกึษาทีป่รากฏตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร	ลงวนัที	่7	สงิหาคม	2549	ประกอบดว้ย	

มาตรฐาน	3	ด้าน	ได้แก่	มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต	มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษาและมาตรฐาน	

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้มาตรฐานย่อยทั้ง	3	ด้านนี้	อยู่ในมาตรฐาน     

การศึกษาของชาติท่ีประกอบด้วยมาตรฐานย่อย	3	มาตรฐานเช่นกัน	คือ	มาตรฐานท่ี	1	คุณลักษณะของคนไทยท่ีพึงประสงค์	

ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก	มาตรฐานท่ี	2	แนวการจัดการศึกษา	มาตรฐานท่ี	3	แนวการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้/ 

สังคมแห่งความรู้แต่ละมาตรฐานย่อยของมาตรฐาน	 การอุดมศึกษาจะมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับมาตรฐาน	

ย่อยของมาตรฐานการศึกษาของชาติเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพและ	 มาตรฐานการศึกษาบรรลุตามจุดมุ่งหมาย	

และหลักการของการจัดการศึกษาของชาติ	

	 นอกจากมาตรฐานการอดุมศกึษาแลว้	คณะกรรมการการอดุมศกึษาไดจ้ดัทาํเกณฑม์าตรฐานอืน่ๆ	ทีส่ง่เสรมิ	

ความเปน็อิสระและความเปน็เลิศของสถาบนัอดุมศกึษา	อาท	ิเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดบัอดุมศกึษาหลักเกณฑ์	

การขอเปิดและดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล	เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษา	

ได้พัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ	 รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับ										

อุดมศึกษาให้มีความทัดเทียมกันและพัฒนาสู่สากล	 ซ่ึงทําให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้อย่างยืดหยุ่น	

คล่องตัว	 และต่อเน่ืองในทุกระดับการศึกษา	 ตลอดจนสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับ	

อุดมศึกษา	

	 เพื่อให้การจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนดพระราชบัญญัติ	

การศึกษาแห่งชาติฯ	 ในหมวด	6	จึงได้กําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	ซึ่งประกอบด้วยระบบ													

การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก	 เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร	

จัดการศึกษา	การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาได้คํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของชาติ	

และมาตรฐานการอุดมศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ	 9	 ด้าน	 ที่กําหนด		
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ไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันระดับอุดมศึกษา	

พ.ศ.	2546	ทั้งยังสัมพันธ์กับมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาอื่นๆ	รวมถึงกรอบมาตรฐาน		

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	 โดยมุ่งเป้าหมายไปยังการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน																								

ตามท่ีคาดหวังความเช่ือมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษา	 หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องและการประกันคุณภาพการศึกษา	

สามารถ	แสดงในแผนภาพที่	2.1

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ 1

คุณลักษณะของคนไทยที่พึง

ประสงค์ทั้งในฐานะพลเมือง

และพลโลก

มาตรฐานที่ 2

แนวทางการจัดการศึกษา

มาตรฐาน

การอุดมศึกษา

หลักเกณฑ์กำกับ

มาตรฐาน	รวมถึง

มาตรฐานสถาบัน

อุดมศึกษาและกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับ

อุดมศึกษาแห่งชาติ

มาตรฐานด้าน

คุณภาพบัณฑิต

การประกันคุณภาพภายใน	ภายใต้ตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ	9	ด้าน

ผลผลิตทางการศึกษาที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน

มาตรฐานด้านการบริหาร

จัดการการอุดมศึกษา

มาตรฐานด้านการสร้างและ

พัฒนาสังคมฐานความรู้และ

สังคมแห่งการเรียนรู้

มาตรฐานที่ 3

แนวทางสร้างสังคมแห่งการ

เรียนรู้/สังคมแห่งความรู้

แผนภาพที่ 2.1 ความเชื่อมโยงระหว่างมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพ
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2.3 การประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพภายนอก
	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545	ได้กําหนดจุดมุ่งหมาย							

และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน	 โดยกําหนดรายละเอียดไว้ในหมวด	 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา	 ซึ่งประกอบด้วย	 “ระบบการประกันคุณภาพภายใน”	 และ	

“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก”	 เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน	

อุดมศึกษา	

	 การประกนัคณุภาพภายใน	เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม	ตรวจสอบและประเมนิการดําเนนิงาน	

ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย	 เป้าหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด	 โดยสถานศึกษาและ	

หรือหน่วยงานต้นสังกัด	 โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากําหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน										

สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดําเนินการ	

อย่างต่อเน่ือง	 มีการจัดทํารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อ	

รองรับการประกันคุณภาพภายนอก	

	 การประกันคุณภาพภายนอก	 เป็นการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	

ของสถานศึกษาโดย	 “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)”	 หรือเรียก	

ชื่อย่อว่า	“สมศ.”	พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่2)	พ.ศ.	2545	ได้กําหนดให้

สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย	1	ครั้ง	ในทุกรอบ	5	ปี	นับตั้งแต่การประเมิน	

ครัง้สดุทา้ย	และเสนอผลการประเมนิตอ่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งและสาธารณชน	สมศ.	ไดด้าํเนนิการประเมนิคณุภาพ	

ภายนอกรอบแรก	 (พ.ศ.	 2544-2548)	 เสร็จสิ้นไปแล้ว	 ปัจจุบันอยู่ระหว่างประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สอง					

(พ.ศ.	 2549-2553)	 การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สองมีความแตกต่าง	 ที่สําคัญจากการประเมินรอบแรก	

3	 ประการ	 ประการแรกเป็นการประเมินทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา	 ประการที่สอง	 เป็นการประเมิน	

ตามจุดเน้นของสถาบัน	ว่าสถาบันจะเลือกเน้นด้านการวิจัย	หรือพัฒนาสังคม	หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม		

หรือจะเลือกเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต	 ทั้งนี้	 ได้มีการกําหนดตัวบ่งชี้เฉพาะจํานวนหนึ่งที่สถาบันจะต้องถูกประเมิน   

ตามจุดเน้นนอกเหนือจากตัวบ่งชี้ร่วม	 ประการที่สาม	 การประเมินภายนอกรอบที่สองเป็นการประเมินเพื่อรับรอง	

มาตรฐานคุณภาพทั้งระดับสถาบันและกลุ่มสาขาวิชา	 นั่นหมายถึงทุกตัวบ่งชี้	 จําเป็นต้องมีเกณฑ์กํากับเพื่อตัดสิน	

คุณภาพว่าผ่านการรับรองตามมาตรฐานคุณภาพ	หรือผ่านการรับรองแบบมีเงื่อนไข	หรือไม่ผ่านการรับรอง

	 รูปแบบและวิธีการดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด																																																	

โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	โดยมีหลักการสําคัญ	5	ประการ																			

ดังต่อไปนี	้

	 1.	 เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน	 การจับผิด																			

หรือการให้คุณ	-	ให้โทษ	

	 2.	 ยึดหลักความเท่ียงตรง	เป็นธรรม	โปร่งใส	มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง	(evidence	–	based)	

และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้	(accountability)	

	 3.	 มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกํากับควบคุม	
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	 4.	 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	

	 5.	 มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ																	

ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 ให้เอกภาพเชิงนโยบาย	 แต่ยังคง	

มีความหลายหลายในทางปฏิบัติ	 โดยสถาบันสามารถกําหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ																

การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน	

2.4 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

 ระดับอุดมศึกษา 
	 หลงัจากทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2542	มผีลบงัคบัใช้	สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	

(ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ)	ในฐานะหน่วยงานต้นสงักดัทีท่าํหน้าทีก่าํกบัดแูลสถาบนัอดุมศกึษา	ได้เสนอระบบการประกนั	

คุณภาพการศึกษาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	21	มีนาคม	2543	ได้มีมติเห็นชอบกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ		

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(ทบวงมหาวทิยาลยัเดมิ)	ซึง่ต่อมาได้จดัทาํเป็น	ประกาศเรือ่งทบวงมหาวทิยาลยั 

เรือ่ง ระบบหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษาภายในระดบัอดุมศกึษา พ.ศ. 2545	เพือ่ใช้เป็นแนวปฏบิตั	ิ	

สาระสําคัญของประกาศฉบับนี้ระบุมหาวิทยาลัยสนับสนุนและส่งเสริม	 สถาบันอุดมศึกษาจัดทําระบบการประกัน				

คุณภาพการศึกษาภายในตามภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	รวมทั้งให้ม	ี	

การประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาจากภายใน	 หรือโดย		

หน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กํากับดูแลสถาบันการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการประเมินคุณภาพ	

จากภายนอก	 รวมถึงสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาขึ้นในแต่ละ	

คณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา	เพ่ือกําหนดนโยบาย	หลักเกณฑ์	แนวทาง	วิธีการตรวจสอบและประเมินระบบกลไก	

และประเมินผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละคณะวิชาหรือสถาบันอุดมศึกษา

	 หลังจากดำเนินการตามประกาศฉบับปี	พ.ศ.	2545	ไประยะหนึ่ง	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา		

จึงได้จัดทำกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546	เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	

(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	ในมาตรา	5	และมาตรา	47	วรรคสอง	โดยสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกัน	

คณุภาพการศกึษาภายในของกฎกระทรวงฉบบันีย้งัคงไวต้ามประกาศทบวงมหาวทิยาลยัฯ	พ.ศ.	2545	ซึง่สำนกังาน	

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเน่ือง	ต่อมาในปี	2553	กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง 

วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวธิกีารประกนัคณุภาพการศกึษา พ.ศ. 2553	แทนฉบบัเดมิ	โดยรวมการประกนัคณุภาพ	

ภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้ในฉบับเดียวกัน	 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ	

อุดมศึกษาทำหน้าท่ีหลัก	 2	ประการคือ	 1)	 วางระเบียบหรือออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับ				
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การประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา	 เพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายในระดับ	

อุดมศึกษา	โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และ	2)	เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนา	

คณุภาพการศกึษาแกส่ถานศกึษา	โดยนำผลการประเมนิคณุภาพ	ทัง้ภายในและภายนอกไปปรบัปรงุคณุภาพการศกึษา	

อยา่งตอ่เนือ่ง	นอกจากนี้	ยงัมกีารปรบัเปลีย่นใหร้ะบบการประกนัคณุภาพภายในประกอบดว้ย	การประเมนิคณุภาพ	

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ	และการพัฒนาคุณภาพ	และกำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตาม	

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้ง	ในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 

รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน		

 2.4.1 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้	

	 	 1)	 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา		

จะคํานึงถึงองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใช้เป็นแนวทางในการควบคุม	

การตรวจสอบ	และประเมนิคณุภาพการศกึษาทัง้	9	ด้าน	คอื	(1)	ปรชัญา	ปณธิาน	วตัถปุระสงค์	

และแผนดําเนินการ	(2)	การเรียนการสอน	(3)	กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา	(4)	การวิจัย	(5)	

การบริการทางวิชาการแก่สงัคม	(6)	การทาํนบุาํรงุศลิปวฒันธรรม	(7)	การบรหิารและการจดัการ	

(8)	การเงินและงบประมาณ	และ	(9)	ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 2)	 ทั้งนี้	 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง	 (Self	 -	

Study	 Report)	 ท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษาท่ีคณะวิชา					

และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนดเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก	

	 	 3)	 ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบและกลไก	

การประกันคุณภาพที่กําหนดไว้

	 	 4)	 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ														

ที่ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษา

 2.4.2 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี	้

	 	 1)	 ให้คณะวิชา/สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบ						

การดาํเนนิการด้านการประกนัคณุภาพขึน้	โดยมหีน้าทีพ่ฒันาบรหิารและตดิตามการดาํเนนิการ	

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก	

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาระดับต่างๆ	จะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	

	 	 2)	 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	

การศึกษาภายในของสถานศึกษา	 เพื่อใช้กํากับ	 ตรวจสอบ	 และประเมินคุณภาพการศึกษา		

ให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบนโยบายและหลักการท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

กําหนด	
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	 	 3)	 ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพของ

องค์ประกอบต่างๆ	 ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต	 ดังนี้	 (1)	 หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ	

(2)	 คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์	 (3)	 สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน																					

(4)	ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น	(5)	อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ	(6)	สภาพแวดล้อมในการ

เรียนรู้และบริการการศึกษา	(7)	การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา	

(8)	องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร	

	 	 ทั้งนี้	 แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและ															

ประเมินผลการดําเนินการขึ้นเป็นการภายในได้ตามที่จะเห็นสมควร	 โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา						

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษาระดับ	

อุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง	

 2.4.3 การรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษา

	 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่คณะวิชา	

และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องดําเนินการอย่างมีระบบและต่อเนื่อง	 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องจัดทํา	

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี	 (ซึ่งอาจใช้รายงานการศึกษาตนเองที่สถานศึกษา	

จัดทําไว้แล้ว)	เสนอต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน	120	วัน	นับจากวันสิ้นปีการศึกษาของ 

แต่ละสถานศึกษาและเปิดเผยต่อสาธารณชน	 โดยให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์และแนวทางของพระราชบัญญัติ	

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545	

2.5 ความจําเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
	 ภารกิจหลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติมี	 4	 ประการ	 คือ	 การจัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	

การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	 และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม	 การดําเนินการตาม	ภารกิจทั้ง	 4	 ประการ																										

ดังกล่าว	มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว	ประกอบกับมีปัจจัยภายนอก	และ

ภายในหลายประการที่ทําให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องเร่งดําเนินการ	

ปัจจัยดังกล่าว	ประกอบด้วยรายละเอียดต่อไปนี	้

	 1)	 คุณภาพของสถาบันอุดมศึกษาและบัณฑิต	มีแนวโน้มที่จะมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งจะก่อให้เกิด

ผลเสียแก่ประเทศไทยโดยส่วนรวมในระยะยาว	

	 2)	 มีการแข่งขันกันในเชิงคุณภาพของการจัดการศึกษาและคุณภาพของบัณฑิตในวงการอุดมศึกษา												

ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศมากขึ้น	

	 3)	 สถาบนัอดุมศกึษามคีวามจาํเป็นทีจ่ะต้องมกีารพฒันาองค์ความรูใ้ห้เป็นสากล	เพือ่ให้ได้รบัการยอมรบั	

จากนานาชาติมากขึ้น	

	 4)	 สถาบันอุดมศึกษามีความจําเป็นท่ีจะต้องสร้างความม่ันใจให้แก่สังคมว่าสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25552-8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

	 5)	 สถาบันอุดมศึกษาจะต้องให้ข้อมูลสาธารณะ	 (public	 information)	 ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา	

ผู้จ้างงาน	ผู้ปกครอง	รัฐบาล	และประชาชนทั่วไป	

	 6)	 สงัคมต้องการระบบอดุมศกึษาทีม่คีวามโปร่งใส	(transparency)	และความรบัผดิชอบซึง่ตรวจสอบได้	

(accountability)	

	 7)	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 กําหนดให้																			

สถานศกึษาทกุแห่งจดัให้มรีะบบการประกนัคณุภาพภายใน	รวมถงึให้มสีาํนกังานรบัรองมาตรฐานและ																									

ประเมินคุณภาพการศึกษาทํา	หน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอก	โดยการประเมินผลการจัดการศึกษา	

ของสถานศึกษา	

	 8)	 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่	 26	 ตุลาคม	 2547	 ได้ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา	

ของชาติท่ีเสนอโดยสภาการศึกษา	 และให้หน่วยงานด้านการศึกษาทุกระดับนําไปเป็นแนวทางปฏิบัติ	

ในการจัดการศึกษา	

	 9)	 คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้มาตรฐานการอุดมศึกษา	 เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 2549																														

เพือ่เป็นกลไกกาํกบัมาตรฐานระดบักระทรวง	ระดบัคณะกรรมการการอดุมศกึษา	และระดบัหน่วยงาน	

โดยทุกหน่วยงานระดับอุดมศึกษาจะได้ใช้เป็นกรอบการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

	 ด้วยความจําเป็นดังกล่าวสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจําเป็นต้องพัฒนาระบบและกลไก																																						

การประกันคุณภาพภายในโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้	

	 1)	 เพือ่ตรวจสอบและประเมนิการดําเนนิงานของคณะวิชา	หน่วยงานและสถาบันอุดมศกึษาในภาพรวม	

ตามระบบคุณภาพและกลไกที่สถาบันนั้นๆ	กําหนดขึ้น	โดยวิเคราะห์	เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน

ตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐาน	

	 2)	 เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนํา

ไปสู่การกําหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย	 (targets)	 และเป้าประสงค์	 (goals)	

ที่ตั้งไว้และเป็นสากล

	 3)	 เพื่อให้คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าในสถาบันอุดมศึกษาทราบจุดแข็ง	 จุดที่ควรปรับปรุง																	

ตลอดจนไดร้บัข้อเสนอแนะในการพฒันาการดาํเนนิงานเพือ่เสรมิจดุแขง็	และพฒันาจดุทีค่วรปรบัปรงุ	

ของสถาบันอย่างต่อเนื่อง	

	 4)	 เพื่อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ทําให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษา																					

สามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ	

	 5)	 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จําเป็นสําหรับการส่งเสริม																									

สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม	
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2.6 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 เพื่อให้การดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาบรรลุผลสําเร็จ																			

และเกิดประสิทธิผล	สถาบันอุดมศึกษาพึงพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา	

และการกําหนดตัวบ่งชี้ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพการศึกษา	เพื่อใช้เป็นสารสนเทศในการตัดสินใจ																									

ดําเนินการ	ปรับปรุง	แก้ไข	และพัฒนาให้การดําเนินงานประกันคุณภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุด	

	 กิตติยา	 สีอ่อน	 (2547)	 ทําการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน			

ของสถาบันอุดมศึกษา	 โดยสังเคราะห์งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ	 พบว่า	 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล		

ของการประกันคุณภาพการศึกษา	 ได้แก่	 คุณลักษณะของบุคลากรด้านความตระหนักถึงความสําคัญและการมีทัศนคติ	

ที่ดีต่อการประกันคุณภาพภายใน	 การทํางานเป็นทีม	 การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร	 ความพร้อม	 ด้านทรัพยากร	

ทัง้ด้านจาํนวนบคุลากร	งบประมาณ	วสัดอุปุกรณ์และระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	โครงสร้างองค์กร	และการกาํหนด

ให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานประกันคุณภาพ	วัฒนธรรมคุณภาพ	ภาวะผู้นําของผู้บริหาร	และขนาดขององค์กร	

ส่วนประสทิธผิลการประกนั	คณุภาพการศกึษาม	ี2	ส่วน	คอื	ประสทิธผิลระหว่างทาง	(intermediate	outcome)	ได้แก่	

การบรหิารจดัการแบบกระจายอาํนาจ	การจดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีน	เป็นสาํคญั	การปฏบิตังิานแบบวงจรคณุภาพ	

และความพงึพอใจในงานของบคุลากร	สาํหรบัประสทิธผิลสดุทา้ย	(end	outcome	or	ultimate	outcome)	ไดแ้ก่	

การบรรลุพันธกิจของสถาบัน	

2.7 แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 2.7.1 ระบบการประกันคุณภาพ

	 	 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการพัฒนา  

ของสถาบัน	 โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติหรือนานาชาติ	 หรือเป็นระบบ	

เฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง	 แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบคุณภาพแบบใดจะต้องมีกระบวนการทํางานที่เริ่มต้นจาก	

การวางแผน	การดาํเนนิงานตามแผน	การตรวจสอบประเมนิ	และการปรบัปรงุพฒันา	ทัง้นี	้เพือ่ให้การดาํเนนิภารกจิ	

ของสถาบันบรรลุเป้าประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง	 ขณะเดียวกันก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชน																											

ให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 2.7.2 มาตรฐาน ตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ

	 	 มาตรฐานสาํคญัทีเ่ป็นกรอบในการดาํเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา	คอื	มาตรฐานการอดุมศกึษา           

อย่างไรกต็ามในปัจจบุนัสถาบนัอดุมศกึษาต่างๆ	ยงัต้องดาํเนนิการให้ได้ตามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์อืน่ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	

อกีมาก	เช่น	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มาตรฐานเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ	สมศ.	กรอบการปฏิบัติราชการ			

ตามมิติด้านต่างๆ	ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ	เป็นต้น	
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	 	 ด้วยเหตุดังกล่าวตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในทุกองค์ประกอบคุณภาพทั้ง	10	ด้าน	จึงต้องสามารถชี้วัด		

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา	มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบ	

คุณภาพนั้นๆ	 ได้ทั้งหมด	 ดังนั้นในบทที่	 2	 ของคู่มือฉบับนี้จึงได้พัฒนาตัวบ่งชี้ที่สถาบันอุดมศึกษา	 จําเป็นต้องใช้	

ประเมินคุณภาพภายใน	 ตัวบ่งชี้ตลอดจนข้อมูลที่ใช้กํากับแต่ละตัวบ่งชี้เหล่านี้จะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งเพื่อ																		

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก	 โดยเฉพาะการประเมินของ	 สมศ.	 และ	 ก.พ.ร.	 นอกจากนั้น						

สําหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการยังได้นําเสนอแนวปฏิบัติที่ดีและตัวอย่างแนวทางการพัฒนาไว้ด้วย	 ทั้งนี้			

เพื่อประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการนําตัวบ่งชี้ดังกล่าวไปใช้

	 	 สาํหรบัเกณฑ์การประเมนิในแต่ละตวับ่งชีไ้ด้กาํหนดเป็นเกณฑ์ขัน้ตำ่	ส่วนหนึง่พฒันาจากแนวปฏบิตั	ิ

ที่ดีอีกส่วนหนึ่งเป็นเกณฑ์ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 และหรือโดยหน่วยงาน																																								

ที่เกี่ยวข้อง	อาท	ิสมศ.	ก.พ.ร.	เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน	

 2.7.3 กลไกการประกันคุณภาพ

	 	 ในดา้นของกลไกการประกนัคณุภาพ	ผูท้ีม่คีวามสาํคญัสง่ผลใหก้ารดาํเนนิงานประสบความสาํเรจ็	

และนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง	คือ	คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

ที่จะต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ	โดย			

มอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบในการติดตาม	ตรวจสอบ	ประเมินและ	กระตุ้นให้เกิดการพัฒนา	

คณุภาพอยา่งต่อเนือ่ง	หน้าทีส่าํคญัประการหนึง่ของคณะกรรมการหรอืหนว่ยงานนี	้คอืการจดัระบบประกนัคณุภาพ	

พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมสําหรับสถาบัน	ระบบประกันคุณภาพที่ใช้ต้องสามารถ					

เชือ่มโยงให้เกดิคณุภาพการปฏบิตังิาน	ตัง้แต่ระดบับคุคล	ระดบัภาควชิาหรอืสาขาวชิา	ระดบัคณะไปจนถงึระดบัสถาบนั	

โดยอาจจําเป็นต้องจัดทําคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับ	 การดําเนินงาน	 แต่ที่สําคัญคณะกรรมการหรือ	

หน่วยงานนี้ต้องประสานงานและผลักดันให้เกิดระบบฐานข้อมูล	 และสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพซึ่งสามารถ	

ใช้งานร่วมกันได้ในทุกระดับ	

 2.7.4 ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ

	 	 เป็นท่ีทราบกันดีว่าการวิเคราะห์และวัดผลดําเนินงานเป็นส่ิงจําเป็นในกระบวนการประกันคุณภาพ	

การวัดและวิเคราะห์ผลการดําเนินงานจะไม่สามารถทําได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพหากปราศจากฐานข้อมูล	

และสารสนเทศที่เป็นจริง	ถูกต้องตรงกันทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล	ภาควิชา	คณะ	และสถาบันตลอดจนเป็นข้อมูล	

ที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว	 ดังนั้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี	 มีประสิทธิภาพจึงเป็นปัจจัยสําคัญยิ่ง																												

ที่จะส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา	 และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการดําเนินงาน																				

ตั้งแต่การวางแผน	การปฏิบัติงานประจํา	การตรวจสอบประเมิน	ตลอดจนถึงการปรับปรุงและพัฒนา	



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 2-11

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

2.8 การเช่ือมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
	 ตามมาตรา	48	ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต	ิพ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที	่2)	พ.ศ.	2545	

ระบุว่า	 “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ	 ให้ถือ

ว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง”	

ในขณะที่มาตรา	 49	 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า	 “ให้มีสํานักงาน			

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”	

	 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร							

การศึกษาปกติที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง	โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ	มีการตรวจสอบ	

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ	 ด้วยเหตุนี้ระบบ															

ประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนําเข้า	 (input)	 กระบวนการ	 (process)	 และผลผลิตหรือผลลัพธ์								

(output/outcome)	 ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา	 (output/

outcome)	 ดังนั้น	 ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก	

จึงเป็นสิ่งจําเป็น	โดยได้เชื่อมโยงให้เห็นจากแผนภาพในรูปที่	2.2

แผนภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายใน

ข้อมูลป้อนกลับ

การประกันคุณภาพภายนอก

การปฏิบัติงาน

ของสถาบัน

รายงานผลการ

ประเมิน

การประเมิน

ตนเองของ

สถาบัน

รายงานประจำปี

ข้อมูลป้อนกลับ

การตรวจเยี่ยม การติดตามผล

ติดตามตรวจสอบโดยต้นสังกัด

ทุก	3	ปี
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 จากแผนภาพที่ 2.2	 จะเห็นว่า	 เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว	

จําเป็นต้องจัดทํา	 รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจําปี ซึ่งเป็นผลจากการประกัน	

คณุภาพภายในหรอืเรยีกว่า	รายงานการประเมินตนเอง	(Self-Assessment	Report	:	SAR)	เพือ่นาํเสนอหน่วยงาน	

ต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน	

และการประเมินคุณภาพภายนอก	โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)	

หรือ	สมศ.	 จะนําไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินคุณภาพภายนอก	ดังนั้น	 สถาบันอุดมศึกษาจําเป็นต้องจัดทํา				

รายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก	สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์์ประกอบคุณภาพ
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3.1 ความเป็นมา
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้เริ่มดำเนินการในการประกันคุณภาพตั้งแต่ปี	 2545	

โดยระยะแรกได้นำระบบบริหารคุณภาพ	ตามมาตรฐาน	ISO	9000	มาใช้ในการปฏิบัติงานในบางคณะวิชา	ในรูปของ	

การนำรอ่งของสำนกังานมาตรฐานผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม	ตอ่มาไดด้ำเนินการอยา่งจรงิจงัและกำหนด	ใหท้กุหน่วยงาน	

ดำเนนิการประกนัคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน	ISO	9001	:		2000	ปจัจุบนัดำเนนิการ	ตามระบบบรหิารคณุภาพ	

ISO	9001	:	2008	โดยพิจารณาจากปัจจัย	4	ด้าน	ประกอบด้วย	ปัจจัยนำเข้า	(Input)	ปัจจัยกระบวนการ	(Process)	

ปัจจัยผลผลิต	(Output)	และปัจจัยผลกระทบ	(Impact)	

	 สาระสำคญัของการดำเนนิการระบบคณุภาพตามมาตรฐาน	ISO	9001	:	2008	คอื	การดำเนนิการ	ตามวงจร	

คุณภาพ	PDCA	คือ	มีการวางแผน	(Plan)	การสร้างกลไกควบคุมของการปฏิบัติงาน	(Do)	ตามองค์ประกอบคุณภาพ		

จดัใหม้กีารตรวจสอบและประเมนิผลการดำเนนิงาน	(Check)	เพือ่ทราบถงึจดุออ่น	จดุแขง็	เพือ่นำไปสูก่ารพฒันาปรบัปรงุ	

(Adjust/Action)	อย่างต่อเนื่อง

	 ขั้นตอนของการจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ	 มีการดำเนินการตั้งแต่	

การวเิคราะหส์ถานการณ	์การจดัทำวสิยัทศัน	์ภารกจิ	เปา้หมาย	แผนกลยทุธ	์การกำหนดนโยบายคณุภาพ	การจดัตัง้	

คณะกรรมการพฒันาระบบคณุภาพ	การวเิคราะหค์วามตอ้งการของนกัศกึษา	สถานประกอบการ	และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี	

การนำระบบมาตรฐาน	 5	 ส.	 มาประยุกต์ใช้การจัดทำคู่มือคุณภาพ	 (QM)	 สำหรับระบบการบริหารจัดการ	 และ									

เอกสารคุณภาพในการปฏิบัติการได้แก่คู่มือ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	(PM)	วิธีการปฏิบัติงาน	(WI)	แบบฟอร์ม	(FM)	

เอกสารอ้างอิงและสนับสนุน	 (A)	จากนั้นนำผลลัพธ์จากการปฏิบัติงาน	มาเขียนรายงานการประเมินตนเอง	 (Self	

Assessment	Report	:	SAR)	โดยมีการตรวจประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 3

การประกันคุณภาพการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
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3.2 นโยบายการประกันคุณภาพ
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้กำหนดนโยบายเพ่ือเป็นการแสดงความมุ่งม่ันว่ามหาวิทยาลัยฯ	

ได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพอย่างแท้จริง	 ดังนั้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย		

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานได้กำหนด	

นโยบายคุณภาพ	ไว้ดังนี้

         

 

 

 

	 การดำเนินการการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้กำหนด																		

แนวทางปฏิบัติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงาน	โดยกำหนดเป็นนโยบายการประกันคุณภาพ	ดังนี้

	 1)	 พัฒนาได้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ	 มีระบบและกลไกในการดำเนินการการประกันคุณภาพ																			

ภายในให้ได้มาตรฐานตามองค์ประกอบคุณภาพที่กำหนดขึ้น

	 2)	 มีระบบติดตาม-ตรวจสอบ	 และประเมินคุณภาพภายในทั้งระดับมหาวิทยาลัยฯ	 ระดับวิทยาเขต	

ระดับคณะและสาขาวิชา

	 3)	 พัฒนาได้ทุกหน่วยงานมีความพร้อมรับการตรวจสอบและประเมินจากหน่วยงานภายนอก

	 4)	 พัฒนาบุคลากรในระบบคุณภาพทั้งด้านระบบและกลไกประกันคุณภาพด้านการติดตามและ	

การประเมินคุณภาพภายใน

	 5)	 ให้ทุกหน่วยงานมีการนำผลการดำเนินงาน	 การประกันคุณภาพมาใช้เพื่อปรับปรุงและพัฒนา	

อย่างต่อเนื่อง

3.3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกำหนดให้	การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของ

กระบวนการบริหารการศึกษา	และดำเนินการโดยบุคลากรและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ	ประกอบด้วย

  “การประเมินคุณภาพภายใน”	 หมายความว่า	 การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	 การติดตาม					

และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ	ประกาศ	

กำหนดสำหรบัการประกนัคณุภาพภายใน	ซึง่กระทำโดยบคุลากรของสถานศกึษานัน้	หรอืโดยหนว่ยงาน	

ต้นสังกัดที่มีหน้าที่กำกับดูแลสถานศึกษา

เรามุ่งมั่นจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยี

ที่มีคุณภาพ ตอบสนองความพึงพอใจของ

ผู้รับบริการด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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  “การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา”	 หมายความว่า	 กระบวนการติดตามตรวจสอบ																			

ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และจัดทำรายงานติดตาม	

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา	พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  “การพฒันาคณุภาพการศกึษา”	หมายความวา่	กระบวนการพฒันาการศกึษาเขา้สูค่ณุภาพ	ทีส่อดคลอ้ง	

กับมาตรฐานการศึกษาของชาต	ิ โดยมีการกำหนดมาตรฐานการศึกษา	การจัดระบบ	และโครงสร้าง	

การวางแผน	 และการดำเนินงานตามแผน	 รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่า	 การพัฒนาคุณภาพ									

การศึกษาจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน

3.4 แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 จากนโยบายการประกนัคณุภาพและระบบการประกนัคณุภาพทีก่ำหนด	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล	

อีสาน	ได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในดังนี้

	 3.4.1	 ให้ทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการพัฒนาและจัดทำระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 3.4.2	 กำหนดใหม้คีณะกรรมการในระบบประกนัคณุภาพ	ตัง้แตร่ะดบัมหาวทิยาลยัฯ	ระดบัคณะและหนว่ยงาน	

เทียบเท่าระดับกองและหน่วยงานเทียบเท่า	จนถึงระดับสาขาวิชา

	 3.4.3	 จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยฯ	

และระดับวิทยาเขต

	 3.4.4	 กำหนดบทบาทหน้าที่ของกลไกระดับต่างๆ	ดังนี้

  	 ผู้บริหารสูงสุด	 คือ	 อธิการบดี	 มีหน้าที่ให้คำมั่นสัญญากับบุคลากรทุกคน	 โดยการแถลง																	

นโยบายคณุภาพตอ่บคุลากรทกุระดบั		แตง่ตัง้คณะกรรมการในระบบประกนัคณุภาพ	เปน็ประธาน	

คณะกรรมการบริหารคุณภาพ		(QMRC)		ของมหาวทิยาลยัฯ	สนบัสนนุสง่เสรมิทรพัยากรตา่งๆ	

เพือ่ใหก้จิกรรมคณุภาพเปน็ไปตามวตัถปุระสงค	์ตดิตามผลการดำเนนิงาน	ในระบบประกนัคณุภาพ	

และรายงานต่อสภามหาวิทยาลัย

  	 คณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ	 มีหน้าที่กำหนดนโยบายการประกัน	

คุณภาพ	 กำกับดูแลระบบคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	 เป็นคณะกรรมการ	

การประชมุทบทวนของฝา่ยบรหิาร	(Management	Review)	ของมหาวทิยาลยัฯ	ใหก้ารสนบัสนนุ	

หน่วยที่จัดทำระบบประกันคุณภาพ	 และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน									

ติดตามดูแลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	 แก้ไขและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง					

กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นที่ปรึกษาระบบประกันคุณภาพให้กับหน่วยงาน

  	 คณะกรรมการดำเนินงานการประกันคุณภาพ	 (ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ)	 และฝ่าย												

ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย	 มีหน้าที่พัฒนาให้มีระบบ	 และ											

กลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในของหนว่ยงานทกุระดบั	พฒันามาตรฐาน	ตวับง่ชีแ้ละ			

เกณฑค์ณุภาพตามองคป์ระกอบคณุภาพการศกึษา		กำหนดเปา้หมายคณุภาพ	ของมหาวทิยาลยัฯ	
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จดัทำคูม่อืการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	พฒันาศกัยภาพบคุลากร	ดา้นประกนัคณุภาพ	

จัดให้มีการติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินคุณภาพการประกันคุณภาพ	การศึกษา	รายงานผล

การดำเนนิงานตอ่คณะกรรมการบรหิารคุณภาพของมหาวิทยาลัยฯ	จดัทำรายงานการประเมนิ	

ตนเองประจำปีซึ่งเป็นผลจากการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ	 การศึกษาของมหาวิทยาลัย							

สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ	 เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่ผู้เก่ียวข้อง 

และสาธารณชนประสานงานเพ่ือรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายนอกจากหน่วยงาน 

และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

  	 คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ	 (ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ)	และฝ่ายประกัน	

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับวิทยาเขต	 มีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงาน																												

การประกันคุณภาพของหน่วยงานในระดับวิทยาเขตให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมาย

ของมหาวิทยาลัยฯ

  	 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและคณะกรรมการบริหารระดับคณะ	

และหน่วยงานเทียบเท่า	 ระดับกองและหน่วยงานเทียบเท่ามีหน้าที่	 กำหนดนโยบาย																		

เป้าหมาย	 และแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบาย	 และเป้าหมายคุณภาพ	

ของมหาวทิยาลยัฯ	จดัทำระบบและกลไกการดำเนินงานการประกนัคุณภาพภายในของหนว่ยงาน	

ตดิตาม	ตรวจสอบ	และประเมนิผลการดำเนนิงานของหนว่ยงาน	จดัทำรายงานผลการประเมนิตนเอง	

เตรียมความพร้อมในด้านข้อมูล	 หลักฐานเพื่อรับการตรวจสอบ	 ติดตามและการประเมิน	

คุณภาพการศึกษาภายใน	 และการประเมินคุณภาพภายนอก	 จัดทำแผนเพื่อการพัฒนาและ																																		

ปรับปรุงต่อไป

  	 หน่วยงานระดับสาขาวิชาและหน่วยงานเทียบเท่า	 มีหน้าที่จัดทำแผนงานโครงการและ													

กิจกรรมตามองค์ประกอบคุณภาพที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินงาน	ติดตาม	ตรวจสอบ	และประเมินผล	

การดำเนินงานของหน่วยงาน	 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหน่วยงานเตรียมความ

พร้อมของข้อมูลหลักฐานเพื่อรับการตรวจติดตาม	 และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	

และการประเมินคุณภาพภายนอก	จัดทำแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงต่อไป

	 มหาวิทยาลัยฯ	ได้วางระบบและกลไก	และแนวทางการดำเนินงานโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้าง

หนว่ยงาน	ในรปูของโครงสรา้งการดำเนนิงานการประกันคณุภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ	ตามแผนภาพ	

ดังนี้
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3.5 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
	 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งการควบคุมคุณภาพ	 การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ	

ของมหาวิทยาลัยฯ	 เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	

ภายในสถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษา	 พ.ศ.	 2553	 คือ	 กำหนดให้มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินในแต่ละองค์	

ประกอบคุณภาพ	โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัยฯ	สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา	

ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ	เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	มาตรฐาน	

เพื่อการประกันคุณภาพภายนอกโดยองค์ประกอบต่างๆ	และครอบคลุมปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพครบถ้วนทั้งปัจจัย	

นำเข้า	กระบวนการ	ผลผลิตหรือผลลัพธ์

 3.5.1 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 	 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาองค์ประกอบและ												

ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 ได้พัฒนาตัวบ่งช้ีขององค์ประกอบคุณภาพ	

โดยมีแนวทางการพัฒนาตัวบ่งชี้	ดังนี้

 หลักการ

	 การพัฒนาตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	 ระดับอุดมศึกษามีหลักการสำคัญ																										

6	ประการ	คือ

	 1)	 ตัวบ่งชี้พัฒนาขึ้นภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ	 9	 ด้าน	 ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก	 4	 ประการ																					

ของการอุดมศึกษาและพันธกิจสนับสนุน	 ซ่ึงมีความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง	

ว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ	์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2553

	 2)	 ตัวบ่งชี้ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2542	 แก้ไขเพิ่มเติม										

(ฉบับที่	 2)	 พ.ศ.	 2545	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2551-2565)	

มาตรฐานการศึกษาของชาติ	 มาตรฐานการอุดมศึกษา	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	 กรอบมาตรฐาน	

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	และมาตรฐานต่างๆ	ที่เกี่ยวข้อง	รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียว	

กับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายนอกของ	สมศ.	ภายใต้หลักการสำคัญ	คือ	ไม่ให้เป็นภาระซํ้าซ้อน	

ในการปฏิบัติงานแก่สถาบันอุดมศึกษา

	 3)	 ตัวบ่งชี้ประเมินปัจจัยนำเข้า	 กระบวนการ	 ผลผลิตหรือผลลัพธ์	 โดยตัวบ่งชี้ผลผลิตและผลลัพธ์																													

จะมีทั้งที่	 สกอ.พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ที่	 สมศ.	 ใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอก	 ทั้งนี้	 เพื่อความ									

เช่ือมโยงและความเป็นเอกภาพของระบบประกันคุณภาพอุดมศึกษาไทยและเพ่ือรองรับการประเมิน	

ภายนอกของ	สมศ.

	 4)	 ตัวบ่งชี้มีความสมดุลระหว่างมุมมองการบริหารจัดการทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	 ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้	

ส่วนเสีย	ด้านกระบวนการภายใน	ด้านการเงิน	และด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม

	 5)	 จำนวนตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นเป็นเพียงจำนวนตัวบ่งชี้ขั้นตํ่า	สถาบันอุดมศึกษา
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	 6)	 เกณฑ์ที่พัฒนาขึ้นมีทั้งประเภทเกณฑ์มาตรฐานทั่วไปที่ใช้กับทุกกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	 และเกณฑ์											

มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา	ได้แก่	กลุ่ม	ข	สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี	กลุ่ม			

ค	1	สถาบันเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา	กลุ่ม	ค	2	สถาบันเฉพาะทางที่เน้น	ระดับ	ปริญญาตรี	

และกลุม่	ง	สถาบนัทีเ่นน้	การวจิยัขัน้สงูและผลติบณัฑติระดบับณัฑติศกึษา	โดยเฉพาะระดบัปรญิญาเอก	

ตามนิยามที่กำหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน	สถาบันอุดมศึกษา

วิธีการพัฒนาตัวบ่งชี้

	 1)	 ศึกษากฎหมาย	เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่

  	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2545

  	 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	หลักเกณฑ์	และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	พ.ศ.	2553

  	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	15	ปี	 ฉบับที่	 2	 (พ.ศ.	 2551-2565)	สำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา

  	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ	พ.ศ.	2547	สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

  	 มาตรฐานการอุดมศึกษา	พ.ศ.	2549	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  	 มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา	พ.ศ.	2551	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  	 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 พ.ศ.	 2552	 สำนักงาน	 คณะกรรมการ	

การอุดมศึกษา

  	 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	2548	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  	 มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก	 ระดับอุดมศึกษาของสำนักงานรับรอง	

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	(องค์การมหาชน)

  	 Benchmarking	:	A	manual	for	Australian	Universities

	 2)	 วิเคราะห์และประมวลข้อมูลจากเอกสารต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องในข้อ	 1	 เพื่อนำมาพัฒนาตัวบ่งชี้				

โดยจำแนกตามปัจจัยนำเข้า	 กระบวนการ	 ผลผลิตและผลลัพธ์	 โดยใช้องค์ประกอบคุณภาพ	 9	 ด้านที่ครอบคลุม																		

พันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาเป็นกรอบในการพัฒนาตัวบ่งชี	้ เพื่อให้สามารถวัดคุณภาพตามมาตรฐานการอุดม	

ศึกษา	และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ	ได้ครบทุกมาตรฐาน

	 3)	 กำหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	 ระดับอุดมศึกษาที่เป็นตัวบ่งชี้ด้านปัจจัย									

นำเข้า	 ตัวบ่งช้ีด้านกระบวนการ	และตัวบ่งช้ีด้านผลผลิตและผลลัพธ์	 ซ่ึงมีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพ	

ทุกมาตรฐานการอุดมศึกษา	และทุกมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

	 4)	 ตรวจสอบความสมดุลของตัวบ่งชี้ที ่กำหนดตามมุมมองการบริหารจัดการทั้ง	 4	 ด้าน	 คือ	

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 ด้านกระบวนการภายใน	 ด้านการเงิน	 และด้านบุคลากร	 การเรียนรู้																																			

และนวัตกรรม



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25553-8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

	 5)	 กำหนดตัวบ่งชี้เป็น	2	ประเภท	คือ	ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพและตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ	ดังนี้

	 	 -	 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ	 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น	 5	

ระดับ	มีคะแนนตั้งแต่	1	ถึง	5	การประเมินจะนับจำนวนข้อและระบุว่าผลการดำเนินงานได้กี่ข้อ	ได้คะแนนเท่าใด	

กรณีที่ไม่ดำเนินการใดๆ	หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได	้1	คะแนน	ให้ถือว่าได้	0	คะแนน

	 	 -	 ตัวบ่งช้ีเชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉล่ีย	กำหนดเกณฑ์การประเมินเป็นคะแนนระหว่าง	1	

ถึง	 5	 โดยเป็นค่าต่อเนื่อง	 (มีจุดทศนิยม)	 สำหรับการแปลงผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี	้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือ	

ค่าเฉลี่ย)	 เป็นคะแนนทำโดยการเทียบบัญญัติไตรยางศ	์ โดยที่แต่ละตัวบ่งชี้จะกำหนดค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่คิด	

เป็น	คะแนน	5	ไว้	ตัวอย่าง	เช่น

  ตัวอย่างท่ี 1	กำหนดร้อยละ	100	เป็นคะแนน	5	ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีได้	ร้อยละ	75.51		

	 	 คะแนนที่ได้	 =

     

  ตัวอย่างที่ 2	กำหนดร้อยละ	85	เป็นคะแนน	5	ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได	้ร้อยละ	34.62			

	 	 คะแนนที่ได้	 =	

      

  

  ตัวอย่างที่ 3	 กำหนดค่าเฉลี่ยคือ	 จำนวนเงินวิจัยต่ออาจารย์และนักวิจัย	 200,000	 บาท											

	 	 เป็นคะแนน	5	ผลการดำเนินงานได้	152,500.35	บาทต่อคน

	 	 คะแนนที่ได้	 =	

  

  ตัวอย่างที่ 4		กำหนดร้อยละ	90	เป็นคะแนน	5	ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ได้ร้อยละ	92.08						

	 	 คะแนนที่ได้	 =	

75.51

100
X	5	=	3.78

34.62

85
X	5	=	2.04

92.08

90
X	5	=	5

152,500.35

200,000
X	5	=	3.81
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หลักการคำนวณการแปลงค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยเป็นคะแนน สรุปได้ ดังนี้

	 1)	 ผลการดำเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉล่ียท่ีกำหนดให้เป็นคะแนน	5	จะได้	คะแนน	5

	 2)	 ผลการดำเนินงานตํ่ากว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กำหนดให้เป็นคะแนน	5	คำนวณคะแนนที่ได้	ดังนี้

  

	 	 คะแนนที่ได้	 =	

    

ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม

	 การคำนวณค่าร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม	 2	 ตำแหน่ง	 โดยการปัดทศนิยมตำแหน่ง																													

ที	่3	ตามหลักการปัดทศนิยม	(ตั้งแต่เลข	5	ขึ้นไปปัดขึ้น)	เช่น

	 	 72.364	 เป็น	 72.36

	 	 3.975	 เป็น	 3.98

	 6)	 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้เป็น	 5	 ระดับ	 มีคะแนนตั้งแต	่ 1	 ถึง	 5	 กรณี	 ที่ไม่ดำเนินการใดๆ	

หรือดำเนินการไม่ครบที่จะได	้1	คะแนนให้ได	้0	คะแนน	โดยมีความหมายของคะแนน	ดังนี้

	 	 คะแนน	 0.00-1.50	 หมายถึง	 การดำเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน

	 	 คะแนน	 1.51-2.50	 หมายถึง	 การดำเนินงานต้องปรับปรุง	

	 	 คะแนน	 2.51-3.50	 หมายถึง	 การดำเนินงานระดับพอใช้	

	 	 คะแนน	 3.51-4.50	 หมายถึง	 การดำเนินงานระดับดี

	 	 คะแนน	 4.51-5.00	 หมายถึง	 การดำเนินงานระดับดีมาก

 3.5.2 การพัฒนาตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ได้กำหนดตัวบ่งชี้ที่ใช้เป็นกรอบในการดำเนินงาน																				

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยฯ	 โดยนำตัวบ่งชี้ที	่ สกอ.	 พัฒนาขึ้นและตัวบ่งชี้ของ	 สมศ.																														

ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับจุดเน้นของสถาบัน	 คือ	 เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม	 ค2	 สถาบันเน้นการผลิตบัณฑิต	

เฉพาะทางหรือเฉพาะกลุ่มสาขาวิชา	 เป็นสถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรีกลุ่มผลิตบัณฑิตและทิศทางการพัฒนา	

มหาวิทยาลัยฯ	จำนวนทั้งสิ้น	51	ตัวบ่งชี	้ซึ่งสามารถจำแนกได้ดังนี้

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ได้จากการดำเนินการ

ค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	ของตัวบ่งชี้นั้นๆ
X	5
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  ก. จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ได้แก่

	 	 	 1)	 ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพเป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินจากเกณฑ์มาตรฐานประเมินจากจำนวนข้อ											

หรือประเด็นที่ปฏิบัติได้ของเกณฑ์มาตรฐาน	จำนวน 37 ตัวบ่งชี้

	 	 	 2)	 ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินจากผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมาย											

เชิงปริมาณ	เช่น	จำนวนนับ	ร้อยละ	หรือสัดส่วน	จำนวน 14 ตัวบ่งชี้

  ข. จำแนกตามปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพ ได้แก่

	 	 	 1)	 ปัจจัยนำเข้า	สกอ.	4	ตัวบ่งชี้		และมทร.อีสาน	1	ตัวบ่งชี้	รวม 5 ตัวบ่งชี้

	 	 	 2)	 ปัจจัยกระบวนการ	 สกอ.18	 ตัวบ่งชี้	 มทร.อีสาน	 3	 ตัวบ่งชี้	 ศธ.1	 ตัวบ่งชี้	 รวม 22 

ตัวบ่งชี้

	 	 	 3)	 ปัจจัยผลผลิตและผลลัพธ์	สกอ.1	ตัวบ่งชี้	สมศ.19	ตัวบ่งชี้	มทร.อีสาน	3	ตัวบ่งชี้	ศธ.1	

ตัวบ่งชี้	รวม 24 ตัวบ่งชี้

  ค. จำแนกตามองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่

	 	 	 1)	 องค์ประกอบที่	 1	 จำนวน	 5	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 2)	 องค์ประกอบที่	 2	 จำนวน	 13	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 3)	 องค์ประกอบที่	 3	 จำนวน	 2	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 4)	 องค์ประกอบที่	 4	 จำนวน	 6	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 5)	 องค์ประกอบที่	 5	 จำนวน	 6	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 6)	 องค์ประกอบที่	 6	 จำนวน	 3	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 7)	 องค์ประกอบที่	 7	 จำนวน	 7	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 8)	 องค์ประกอบที่	 8	 จำนวน	 1	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 9)	 องค์ประกอบที่	 9	 จำนวน	 3	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 10)	องค์ประกอบที่	 10	 จำนวน	 2	 ตัวบ่งชี้

	 	 	 11)	องค์ประกอบที่	 11	 จำนวน	 3	 ตัวบ่งชี้

 3.5.3 การถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยฯ สู่การปฏิบัติ

	 	 ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 จัดทำขึ้นใช้ระบบถ่ายทอดไปยังกลไกหน่วย

งานหรือบุคคลแต่ละระดับที่เกี่ยวข้องในรูปของการกำหนดเป็นเป้าหมายประจำปี	 เรียกว่า	 เป้าหมายคุณภาพ                                         

ที่ระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายในแต่ละระดับการรับผิดชอบ	ดังนี้

	 	 1)	 เป้าหมายคุณภาพ	 ระดับมหาวิทยาลัย

	 	 2)	 เป้าหมายคุณภาพ	 ระดับคณะ	/	สาขาวิชา

	 	 3)	 เป้าหมายคุณภาพ	 ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน
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	 ตวับง่ชีแ้ละเปา้หมายทีก่ลไกแตล่ะระดบัรบัผดิชอบตามทีร่ะบใุนเอกสารเปา้หมายคณุภาพของ	มหาวทิยาลยัฯ	

ให้แต่ละกลไกมีการดำเนินการตามขอบข่ายหน้าที่ระบุไว้ในหัวข้อที่	3.4.4

3.6 การดำเนินการตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายคุณภาพโดยระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  

 ISO 9001 : 2008
	 ในกระบวนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวบ่งชี้	มหาวิทยาลัยได้นำระบบการบริหารคุณภาพ			

ISO	9001	:	2008	มาใชใ้นการบรหิารคณุภาพ	โดยมคีูม่อืคณุภาพ	(QM)	ทีอ่ธบิายขอบเขตของระบบบรหิารคณุภาพ	

การระบกุระบวนการทีส่ำคญัในการปฏบิตัติามภารกจิของมหาวทิยาลยั	และขอ้กำหนดสำคญั	ของแตล่ะกระบวนการ	

จำนวน	 135	 ข้อกำหนด	 โดยบรรยายถึงลำดับและการเชื่อมโยงของกระบวนการต่างๆ	 ทั้งกระบวนการหลักและ	

กระบวนการสนับสนุน	รวมทั้งสิ้น	45	กระบวนการ	นอกจากนี้	ในคู่มือคุณภาพได้อธิบายเกี่ยวกับการจัดทำเอกสาร	

คณุภาพ	การควบคมุเอกสาร	การควบคมุบนัทกึ	การตรวจตดิตามคณุภาพภายใน	การแกไ้ขและการปอ้งกนั	การจดัการ	

กระบวนการที่ไม่ได้ตามข้อกำหนด	ทุกกระบวนการ	มีการจัดทำเป็นคู่มือ	การปฏิบัติงาน	(PM)	วิธีปฏิบัต	ิ(WI)	ทำให้	

มีกระบวนการในการปฏิบัติงานเป็นข้ันตอนชัดเจน	 มีการบันทึกคุณภาพซ่ึงใช้เป็นหลักฐานและร่องรอยสำหรับอ้างอิง			

ซึ่งสามารถดูได้จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ	กับคู่มือการปฏิบัติตาม	ดังตารางต่อไปนี	้			
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3.7 คำชี้แจงอื่นๆ ในการนำตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	 1)	 การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายในระดบัสถาบนั	แตล่ะสถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งใชต้วับง่ชีค้ณุภาพ

ทุกตัวในการประเมินคุณภาพ

	 2)	 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา	คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า	และหน่วยงาน

ทีม่กีารเรยีนการสอนใหส้ถาบนัพจิารณาตวับง่ชีท้ีจ่ะนำไปใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิท	โครงสรา้ง	และระบบการบรหิาร	

และปรับข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน	เช่น	ตัวบ่งชี	้

ที่	 7.1	 การประเมินสภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบันอาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจำคณะวิชาและ	

ผู้บริหารคณะวิชา	เป็นต้น

	 3)	 การประเมนิทกุตวับง่ชีเ้ปน็การประเมนิในรอบปกีารศกึษา	ยกเวน้ตวับง่ชีท้ี	่1.1	ตวับง่ชีท้ี	่4.3	และตวับง่ชี	้

ที	่8.1	สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได	้ในกรณ	ีเช่น	นั้นจะต้องระบุให้ชัดเจนและต้องประเมิน	

ในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง	 โดยใช	้ พ.ศ.	 ของปีงบประมาณที่ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมิน	 สำหรับตัวบ่งชี้	

ของ	สมศ.	ให้ใช้รอบปีตามที่	สมศ.	กำหนด

	 4)	 อาจารย์ประจำ	 หมายถึง	 ข้าราชการ	 พนักงาน	 และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา	

ทั้งปีการศึกษา	ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

	 นักวิจัยประจำ	หมายถึง	ข้าราชการ	หรือพนักงาน	หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศึกษาทั้งปี	

การศึกษา	ที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่วิจัยหรือนักวิจัย

	 การนับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ให้นับระยะเวลาการทำงาน	ดังนี้

	 	 9-12	เดือน	 คิดเป็น	1	คน

	 	 6	เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง	9	เดือน	 คิดเป็น	0.5	คน

	 	 น้อยกว่า	6	เดือน	 ไม่สามารถนำมานับได้

     

3.8 กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการบริหารคุณภาพ
	 มหาวทิยาลยัฯ		มกีารบรูณาการระบบประกนัคณุภาพการศกึษาภายในกบัระบบบรหิารคณุภาพตามมาตรฐาน		

ISO	9001	:	2008		โดยนำเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	มาใช้ในการ	ประเมินคุณภาพภายนอก	

เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการทำงานตามคูม่อืขัน้ตอนการทำงาน	(PM)	นอกจากนี้	ไดจ้ดัทำคูม่อืขัน้ตอนการทำงาน	

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและการจัดการความรู	้ (PM	 40)	 เพื่อให้ระบบบริหารคุณภาพสามารถกำกับ				

ติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	โดยแบ่งเป็น	4	ระดับ

	 -	 ระดับมหาวิทยาลัย

	 -	 ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน

	 -	 ระดับสาขาวิชา

	 -	 ระดับกองหรือเทียบเท่า
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3.9 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 3.9.1 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

	 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของ								

สถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ	 ได้กำหนดขึ้น	ทั้งนี้	 เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง 

อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องการประเมิน	

คุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น	ทั้งคณะผู้ประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจำเป็นต้องกำหนดบทบาทและหน้าที่	

ของตนเองอย่างเหมาะสม	 และสอดคล้องกับกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ	

การศึกษา	พ.ศ.2553	

	 ทั้งนี้	 สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพภายในให้เสร็จก่อนสิ้นปีการศึกษาที่เริ่ม	

วงรอบการประเมิน		เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน	ดังนี	้

	 1.	 เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษาได้ทันใน

ปีการศึกษาถัดไป	และตั้งงบประมาณได้ทันก่อนเดือนตุลาคม	(กรณีที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)	

	 2.	 เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน	 ส่งให้สำนักงาน													

คณะกรรมการ	การอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน	120	วัน	นับจากวันสิ้นปีการศึกษา	

ของแต่ละสถาบัน

	 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้น	จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการ	

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ดังปรากฏในตารางที่	 3.2	 ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น	 4	

ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ	 PDCA	 คือ	 การวางแผน	 (Plan)	 การดำเนินงานและเก็บข้อมูล	 (Do)	

การประเมินคุณภาพ	(Check)	และการเสนอแนวทางปรับปรุง	(Act)	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 P	 =	 กิจกรรมข้อที	่ 1-8	 เริ่มกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน									

จดัทำแผนปฏบิตังิานดา้นการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน	และวางแผนการประเมนิตัง้แตต่น้ป	ี

การศึกษา	โดยนำผลการประเมินปีก่อนหน้าน้ีมาใช้เป็นข้อมูล	ในการวางแผนด้วยกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลง 

ระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน	จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงาน	

ในสถาบันได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศึกษา	 เพราะต้องเก็บข้อมูลตั้งแต	่

เดือนมิถุนายน

	 D	 =	 กิจกรรมข้อที่	 12-20	 จัดทำเป้าหมายคุณภาพ	 จัดทำคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน					

ดำเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดำเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	คือเดือน	ที่	1	–	เดือนที่	

12	 ของปีการศึกษา	 (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม	 ปีถัดไป	 ติดตามความก้าวหน้าของ 

ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา	แบ่งออกเป็น	2	ช่วง	คือ	ช่วงที	่1,	2
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	 C	 =	 กิจกรรมข้อที่	 28-33	 ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับภาคสาขาวิชา	 คณะ	

สถาบัน	 ระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม	 ของปีการศึกษาถัดไป	 (เนื่องจาก	 สมศ.กำหนดให้มี	

การเก็บข้อมูลในรอบปีการศึกษา	ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-พฤษภาคม	ซึ่งเป็นรอบปีการศึกษา)	

	 A	 =	 กิจกรรมข้อที่	 6-7	 วางแผนปรับปรุงและดำเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน	 ทีมหรือ																		

คณะกรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา	นำข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ	

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดำเนินงาน	(รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย)	

มาทำแผนกลยทุธป์ระจำปแีละเสนอตัง้งบประมาณปถีดัไป	หรอืจดัทำโครงการพฒันาและเสนอใช	้

งบประมาณกลางปีก็ได้	

	 กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพหรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน	 จะต้องมีการประกาศ							

ใหท้กุหนว่ยงานในสถาบนัอดุมศกึษาไดร้บัทราบและปฏบิตัโิดยทัว่กนั	เพราะตอ้งเกบ็ขอ้มลูยอ้นหลงัตัง้แต	่เดอืนมถินุายน	

ที่ผ่านมา

	 สำหรับกิจกรรมข้อที่		33		ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการ	ตาม			

กฎหมายเพ่ือประโยชน์ของสถาบันอุดมศึกษาในการปรับปรุงคุณภาพ	และเพ่ือประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการ	

การอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดในการนำข้อมูลมาปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียม	

กับนานาอารยประเทศและมีความเป็นสากล
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3.10 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
 3.10.1 การเตรียมการของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน

  3.10.1.1  การเตรียมรายงานประจำปี

	 	 ก.	 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน	 โดยใช้รูปแบบการจัดทำ								

รายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามท่ีกำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	

(CHE	QA	Online)

	 	 ปัจจุบันสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	

(CHE	QA	Online)	 เป็นฐานข้อมูลกลางเพ่ือใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ	

อุดมศึกษา	ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทาง	

ระบบออนไลน์	ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน	(common	data	set)	และเอกสารอ้างอิง	การประเมินตนเอง	

การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ	รวมท้ังการจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพ

ภายในบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์	(e-SAR)	รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	โดยม	ี		

นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

ภายในและจัดส่งรายงานประจำปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบออนไลน์และเปิดเผย	

ต่อสาธารณชนตามกฎหมาย

	 	 ข.	 จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ

   	 เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่	

นำเสนอในรายงานการประเมินตนเอง	 ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสาร	

ที่ระบุในรายงานการประเมินตนเองตามที่กำหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน	

คุณภาพ	(CHE	QA	Online)

   	 	การนำเสนอเอกสารในชว่งเวลาตรวจเยีย่ม	โดยจดัใหเ้ปน็ระบบทีส่ะดวกตอ่การ	เรยีกใชใ้น

ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	(CHE	QA	Online)	ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสาร	

ไดร้วดเรว็และดคูวามเชือ่มโยงในเอกสารฉบบัตา่งๆ	ไดใ้นคราวเดยีว	เอกสารหรอืหลกัฐาน	

อา้งองิทีเ่กีย่วขอ้งกบัตวับง่ชีแ้ตล่ะตวัและองคป์ระกอบคณุภาพสามารถบรรจหุรอืจดัเกบ็	

(upload)	หรือเชื่อมโยง	(link)	ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	(CHE	QA	

Online)	ซึ่งทำให้การจัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน	

และไม่เป็นภาระเรื่องการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของหน่วยงาน

  3.10.1.2  การเตรียมข้อมูล

	 	 -	 จัดทำแฟ้มเอกสารหลักฐานตามตัวบ่งชี้

	 	 -	 จัดทำรายงานการประเมินตนเองและบันทึกหลักฐานอ้างอิงของแต่ละเกณฑ์การประเมิน								

ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	(CHE	QA	Online)



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25553-24

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

	 	 -	 หากเอกสารที่อ้างถึงมีขนาดใหญ่มาก	จะต้องนำฝากไว้ที่	server	ของหน่วยงาน	และเชื่อมโยง	

URL	มาที่ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ	(CHE	QA	Online)	และควรตรวจสอบ	URL	ให้ถูกต้อง	ซึ่งต้อง	

พึงระวังในการปรับเปลี่ยน	URL	ของหน่วยงาน	เพราะหลักฐานทั้งหมดจะต้องพร้อมในการเปิดดูได้เสมอทุกครั้ง

  3.10.1.3  การเตรียมบุคลากร

  ก. การเตรียมบุคลากรทุกระดับควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้

	 	 	 1)	 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สำคัญๆ	 อาทิ	 การประเมิน															

คุณภาพคืออะไรมีความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างไร	 ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ	

เป็นเช่นไร

	 	 	 2)	 เน้นย้ำกับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคำถาม	หรือการสัมภาษณ์โดยยึดหลัก

ว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง

	 	 	 3)	 เปิดโอกาสให้มีการอภิปรายซักถามแสดงความคิดเห็นเพื่อสร้างความกระจ่างในการ										

ดำเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็นเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร

	 	 	 4)	 เน้นย้ำให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจำของทุกคน								

ที่ต้องร่วมมือกันทำอย่างต่อเนื่อง

  ข. การเตรียมบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ประสานงาน

	 	 	 1)	 ในระหว่างการตรวจเยี่ยมจำเป็นต้องมีบุคลากร	1-3	คน	ทำหน้าที่ประสานงาน	ระหว่าง	

คณะผู้ประเมินกับบุคลากรภายในหน่วยงาน	และอำนวยความสะดวกอื่นๆ

	 	 	 2)	 ทำความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผน/กำหนดการประเมินอย่างถ่องแท้

	 	 	 3)	 ทำความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยงานเพื่อสามารถให้ข้อมูลต่อผู้ประเมินรวมทั้ง		

ต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรืองานใดหากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเอง			

ไม่สามารถตอบได้	 และมีรายช่ือสถานท่ีหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ท่ีคณะกรรมการประเมิน	

จะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน

	 	 	 4)	 ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันว่าจะ

เชิญมาเวลาใดห้องใดหรือพบกับใคร

	 	 	 5)	 เมื่อมีปัญหาในการอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงานแก้ไข	

ได้ทันที

  3.10.1.4  การเตรียมสถานที่สำหรับคณะผู้ประเมิน

  ก. ห้องทำงานของคณะผู้ประเมิน

	 	 	 1)	 จัดเตรียมห้องทำงาน	 และโต๊ะที่กว้างพอสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์โดยเป็นห้อง														

ที่ปราศจากการรบกวนขณะทำงานเพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ

	 	 	 2)	 จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องทำงาน	 และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ	 ให้คณะผู้ประเมิน	

พร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
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	 	 	 3)	 จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จำเป็น	ไว้ในห้องทำงานหรือบริเวณใกล้เคียง

	 	 	 4)	 จัดเตรียมคอมพิวเตอร์	 สำหรับการตรวจประเมินให้คณะกรรมการทุกท่านโดยจะต้อง		

มโีปรแกรม	Internet	Explorer,	Adobe	Acrobat	และ	Microsoft	office	เปน็อยา่งนอ้ย	

และจัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ	และตารางคำนวณไว้ให้พร้อมในเครื่องคอมพิวเตอร์

	 	 	 5)	 ห้องทำงานควรอยู่ใกล้กับที่จัดเตรียมอาหารว่าง	 อาหารกลางวัน	 ตลอดจนบริการ	

สาธารณูปโภคอื่นๆ

	 	 	 6)	 ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมินเพื่อทราบความต้องการพิเศษอื่นๆ	เพิ่มเติม

  ข. หอ้งทีใ่ชส้มัภาษณผ์ูบ้รหิาร อาจารย ์บคุลากร นสิติ ฯลฯ ควรจดัไวเ้ปน็การเฉพาะใหเ้หมาะสม 

กับการใช้งาน

  3.10.1.5  การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

	 	 ก.	 สถาบนัอุดมศกึษา/หน่วยงานจดัทำคำสั่งแตง่ตั้งและจดัส่งใหค้ณะกรรมการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในทราบ	ทั้งนี	้แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมิน	เป็นดังนี้

  1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

	 	 	 -		 มีกรรมการประเมินฯ	อย่างน้อย	3	คน	ทั้งนี	้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาควิชาหรือหน่วยงาน	

เทียบเท่า

	 	 	 -	 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชา	 หรือหน่วยงานเทียบเท่าท่ีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร	

ผู้ประเมินของ	สกอ.	อย่างน้อย	1	คน	 ในกรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือ	

หนว่ยงานเทยีบเทา่เปน็ผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณส์งูซึง่สามารถใหค้าํแนะนาํทีจ่ะเปน็	

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่รับการประเมินอาจอนุโลมให้	

ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรม	หลักสูตรผู้ประเมินของ	สกอ.ก็ได้ส่วนผู้ประเมินจากภายใน	

ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า	 ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ	 สกอ.	

หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้	โดยใช้หลักสูตรของ	สกอ.	

	 	 	 -		 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ	 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหน่วยงาน	

เทยีบเทา่	โดยตอ้งเปน็ผูท้ีผ่า่นการฝกึอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิของ	สกอ.	หรอืทีม่หาวทิยาลยั	

จัดฝึกอบรมให้โดยใช้หลักสูตรของ	สกอ.

  2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า

	 	 	 -		 มีกรรมการประเมินฯ	อย่างน้อย	3	คน	ทั้งนี	้ขึ้นอยู่กับขนาดของคณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า

	 	 	 -		 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ	 สกอ.							

อย่างน้อย 1 คน	ในกรณทีีผู่ป้ระเมนิจากภายนอกสถาบนัเปน็ผูท้ีม่คีวามรู	้และประสบการณ์สงู				

ซึง่สามารถให้คาํแนะนาํทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อคณะทีร่บัการประเมนิอาจ	อนโุลมให้	

ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรผูป้ระเมนิของ	สกอ.กไ็ด้	ส่วนผูป้ระเมนิจากภายในสถาบนั	

ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ	 สกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้โดยใช้	

หลักสูตรของ	สกอ.
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	 	 	 -			ประธานคณะกรรมการประเมินฯ	เป็นผู้ประเมินจากภายใน	หรือ	นอกมหาวิทยาลัยก็ได้		

ในกรณทีีเ่ปน็ผูป้ระเมนิภายในมหาวทิยาลยัตอ้งอยูน่อกสงักดัคณะทีป่ระเมนิ	โดยประธาน													

ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นบัญชีประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ	สกอ.

  3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน

	 	 	 -	 มีกรรมการประเมินฯ	อย่างน้อย	5	คน	ทั้งนี้	ขึ้นอยู่กับขนาดของสถาบัน

	 	 	 -	 เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ	 สกอ.

อย่างน้อยร้อยละ	 50	 ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร																																												

ผู้ประเมินของ	สกอ.หรือที่สถาบันจัดฝึกอบรมให้	โดยใช้หลักสูตรของ	สกอ.

	 	 	 -	 ประธานคณะกรรมการประเมินฯ	เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี	ประธาน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ	สกอ.

	 	 ข.	 สถาบัน/หน่วยงานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบว่าคณะกรรมการประเมินฯ	

จะต้องทำการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและระดับสถาบัน	ผ่านทาง																								

ระบบ	CHE	QA	Online	พรอ้มทัง้	จดัสง่	username	และ	password	ใหค้ณะกรรมการประเมนิฯ	ทกุทา่น	และทกุระดบั	

ทราบเพ่ือเข้าไปศึกษารายงานการประเมินตนเองล่วงหน้าก่อนวันรับการตรวจเย่ียมอย่างน้อย	2	สัปดาห์	โดยในส่วนของ

ผูท้ำหนา้ทีป่ระธานคณะกรรมการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน	ระดับสถาบัน	สถาบันอุดมศึกษาจะต้องแจ้งให้	

สกอ.จัดส่งรหัสประจำตัว	 (ID	 code)	 ให้ด้วย	 เพื่อให้ประธานฯ	 ทำหน้าที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของ	

ข้อมูลพื้นฐาน	(common	data	set)	และผลการประเมินก่อนส่งรายงานการประเมินคุณภาพของคณะกรรมการ

ประเมินฯ	เข้าสู่ระบบ

	 นอกจากนั้น	 ให้สถาบันแจ้งรายชื่อผู้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างสถาบัน	 คณะวิชาหรือหน่วยงาน	

เทียบเท่ากับคณะกรรมการประเมินฯ	รวมทั้ง	เบอร์โทรศัพท์และ	E-mail	address	สำหรับติดต่อประสานงานกับ	

ประธานหรอืตวัแทนของคณะกรรมการประเมนิคณุภาพ	เพือ่รว่มเตรยีมแผนการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน	

อาทิ	การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม	การให้ข้อมูลที่คณะกรรมการประเมินฯ	ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม	

การนัดหมายต่างๆ	เป็นต้น

 3.10.2 การดำเนินการของสถาบัน/หน่วยงานระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ

	 	 1.	 เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในหน่วยงานได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค	์						

และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม

	 	 2.	 บุคลากรพึงปฏิบัติงานงานตามปกติ	 ระหว่างการตรวจเยี่ยม	 แต่เตรียมพร้อมสำหรับการนำ	

เยี่ยมชมหรือตอบคำถาม	หรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน

	 	 3.	 จัดให้มีผู้ประสานงานทำหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม	 ทั้งนี้เพื่อประสานงานกับบุคลากร						

ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่คณะผู้ตรวจเยี่ยมต้องการเพิ่มเติม	 และเพื่อนำเยี่ยมชมหน่วยงาน	

ตลอดจนอำนวยความสะดวกอื่นๆ
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	 	 4.	 ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ	ทำงานต่อหลังเวลาราชการ	ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่ง

อยู่อำนวยความสะดวก

	 	 5.	 บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟัง	 การให้ข้อมูลป้อนกลับจากคณะผู้ประเมิน	 เมื่อสิ้นสุด																																				

การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม	หรือขอความคิดเห็นได้ตามความเหมาะสม

 3.10.3 การดำเนินการของสถาบัน/หน่วยงานภายหลังการประเมินคุณภาพ

	 	 1.	 ผู้บริหารระดับภาควิชา	 คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า	 และระดับสถาบันรวมท้ังผู้เก่ียวข้อง					

นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนาระดับต่างๆ	เพ่ือวางแผนพัฒนา	

หรือปรับปรุงการดำเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป	 โดยอาจจัดทำเป็นแผนปฏิบัติการ	

ในการแก้ไขจุดที่ควรปรับปรุง	 และเสริมจุดแข็ง	 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ			

กำหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม	 งบประมาณสำหรับแต่ละกิจกรรมตลอดจน	

ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได	้

อย่างต่อเนื่อง

	 	 2.	 พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ	 โดยแสดงให้เห็นว่าสถาบันชื่นชมผล	

สำเร็จที่เกิดขึ้น	และตระหนักว่าผลสำเร็จทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย

	 	 3.	 ภาควิชา	คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า	และสถาบันควรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะกรรมการ	

ประเมินคุณภาพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในต่อไป
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ส่วนที่ 4

องค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดำเนินการ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1	 	 กระบวนการพัฒนาแผน	(สกอ.1.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีงบประมาณ

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานมีพันธกิจหลัก	 คือ	 การเรียนการสอน	 การวิจัย	 การบริการทางวิชาการ																															

แก่สังคม	และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	ในการดำเนินพันธกิจหลัก		สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานจำเป็น

ตอ้งมกีารกำหนดทศิทางการพฒันาและการดำเนนิงานของสถาบนัอดุมศกึษา/หนว่ยงาน	เพือ่ใหส้ถาบนัอดุมศกึษา/

หน่วยงานดำเนินการสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น	 มีคุณภาพ	 มีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน	

ดังนั้น	สถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานต้องกำหนดวิสัยทัศน์	พันธกิจ	ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผน						

ดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงาน

		 ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์	 นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันอุดมศึกษา/																								

หน่วยงานแล้ว	 จะต้องคำนึงถึงหลักการอุดมศึกษา	 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว	 มาตรฐานการศึกษาของชาติ	

มาตรฐานการอดุมศกึษา	มาตรฐานวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งยทุธศาสตรด์า้นตา่งๆ	ของชาต	ิรวมถงึทศิทางการพฒันาประเทศ	

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก	 ทั้งนี้	 เพื่อให้การดำเนินงาน	

ของสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ	 เป็นที่ยอมรับ	 และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทาง	

ที่ถูกต้องเหมาะสม
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เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน								

โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน/หน่วยงาน	 และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจำหน่วยงาน	 โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ

สถาบัน/หน่วยงาน	 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน/หน่วยงานกรอบแผนอุดมศึกษา		

ระยะยาว	15	ป	ีฉบับที่	2	 (พ.ศ.2551-2565)	และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ฉบับที่	10	

(พ.ศ.	2551-2554)

	 2.	 มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน

	 3.	 มกีระบวนการแปลงแผนกลยทุธเ์ปน็แผนปฏบิตักิารประจำปคีรบ	4	พนัธกจิ	คอื	ดา้นการเรยีนการสอน	

การวิจัย	การบริการทางวิชาการ	และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

	 4.	 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์	 แผนปฏิบัติการประจำปี	 และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อวัด																				

ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

	 5.	 มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีครบ		4		พันธกิจ

	 6.	 มีการติดตามผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจำป	ี อย่างน้อยปีละ	 2	 ครั้ง	 และ					

รายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา

	 7.	 มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์	 อย่างน้อยปีละ	 1	 ครั้ง	 และรายงานผล																								

ต่อผู้บริหารและสภาสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณา

	 8.	 มีการนำผลการพิจารณา	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน	

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจำปี

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	หรือ	7	ข้อ

มีการดำเนินการ

8	ข้อ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 4-3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1	 	 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน	(สมศ.16)

	 	 	 	 ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์	(สมศ.16.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

	 สถาบนัอดุมศกึษา	มพีนัธกจิในการผลติและพฒันากำลงัคนระดบักลางและระดบัสงู	การวจิยัเพือ่สรา้งและ	

พฒันาองคค์วามรู	้การบรกิารวชิาการแกส่งัคมและทำนบุำรงุศลิปวฒันธรรม	การจดัตัง้สถาบนัอดุมศกึษา	จงึหลากหลาย	

ตามวัตถุประสงค์ของสถาบัน	 นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายแผนการปฏิบัติงาน	 รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ									

สถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์

ประเด็นการพิจารณา

	 1.	 มีการกำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษาโดยได้รับ	

การเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 2.	 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนด	

อย่างครบถ้วนสมบูรณ์	

	 3.	 ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากร	 เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับ										

อัตลักษณ์	ไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม		5

	 4.	 ผลการดำเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม

	 5.	 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน	 ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ	

ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์

เกณฑ์การให้คะแนน

1 2 3 4 5

ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4	ข้อ ปฏิบัติได้	5	ข้อ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ	 การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์	

เช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	หนังสือเชิดชูเกียรต	ิเป็นต้น

หมายเหตุ 1.	 คณะและสถาบัน	มีอัตลักษณ์เดียวกัน	โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 	 2.	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้

	 	 3.	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน	SAR	ของคณะ	และแสดงหลักฐาน

	 	 	 การดำเนินงานด้วย	โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
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การคิดคะแนน

	 1.	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ	 ผลการประเมินจะพิจารณา	

ข้อมูลในระดับสถาบัน	โดยคณะที่มีส่วมร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน

	 2.	 กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับสถาบัน	ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2	 	 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ์ของสถาบัน	(สมศ.16)

	 	 	 	 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์	(สมศ.16.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

	 สถาบันอุดมศึกษา	 มีพันธกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนระดับกลางและระดับสูง	 การวิจัยเพื่อสร้าง	

และพัฒนาองค์ความรู้	 การบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 การจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาจึง				

หลากหลายตามวตัถปุระสงคข์องสถาบนั	นำไปสูก่ารกำหนดเปา้หมายแผนการปฏบิตังิาน	รวมทัง้แผนพฒันาคณุภาพ	

ของสถาบันแต่ละแห่งที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์

วิธีการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต	(คะแนนเต็ม	5)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ	

ครอบคลุมทุกคณะ	 อย่างน้อยร้อยละ	 20	 ของจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ	 โดยมีข้อมูลประกอบการ	

พิจารณาดังต่อไปนี้

	 1.	 ปรัชญา	ปณิธาน	วิสัยทัศน	์พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา	รวมทั้งแผนกลยุทธ	์และแผนการ	

ปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 2.	 แผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาในด้านต่างๆ	ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 3.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน		ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ  

ดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับปรัชญา	วิสัยทัศน์	และพันธกิจของสถาบัน

	 4.	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้ใช้บัณฑิต	หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
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หมายเหต	ุ “1	สถาบัน	1	อัตลักษณ์”	โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน	โดย

	 	 1.	 คณะและสถาบัน	มีอัตลักษณ์เดียวกัน	โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 	 2.	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้

	 	 3.	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน	SAR	ของคณะ	และแสดงหลักฐาน

	 	 	 การดำเนินงานด้วย	โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน

การคิดคะแนน

	 1.	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ	 ผลการประเมินจะพิจารณา	

ข้อมูลในระดับสถาบัน	โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน

	 2.	 กรณีที่คณะดำเนินการแยกกับสถาบัน	ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ	สถาบัน/หน่วยงาน    

    (สมศ. 17)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

	 เอกลักษณ์	หมายถึง	ความสำเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ

สถานศึกษา

ประเด็นการพิจารณา

	 1.	 มีการกำหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น	 จุดเด่น	 หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ																														

ของสถานศึกษา	โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 2.	 มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียน	 และบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กำหนดอย่าง	

ครบถ้วนสมบูรณ์	

	 3.	 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามจุดเน้น	 และจุดเด่น																																			

หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา	ไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

	 4.	 ผลการดำเนนิงานบรรลตุามจดุเนน้	จดุเดน่	หรอืความเชีย่วชาญเฉพาะของสถานศกึษา	และเกดิผลกระทบ	

ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

	 5.	 ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา	 มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น	 จุดเด่น	 หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ																			

ที่กำหนดและได้รับการยอมรับในระดับชาต	ิและ/หรือนานาชาติ
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การคิดคะแนน

	 1.	 กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการดำเนินการ	 ผลการประเมิน	

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน	โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน

	 2.	 กรณีที่คณะกำหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน		ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะด้วย																	

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกำหนดเอกลักษณ์	จุดเน้น	หรือจุดเด่นของสถานศึกษา		

	 2.	 แผนกลยุทธ์	 แผนการปฏิบัติงานประจำปี	 รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ	 เอกลักษณ์														

จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 3.	 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน	 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ										

ดำเนนิงานและผลสำเรจ็ของการดำเนนิงานตามเอกลกัษณ	์จดุเนน้	หรือจุดเด่นของสถานศึกษาท่ีกำหนด	

หรือผลการดำเนินงานและผลสำเร็จของการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึน	 จนถือเป็นเอกลักษณ์	 จุดเน้นหรือ												

จุดเด่นของสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ

	 4.	 หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ	 การได้รับรางวัลในประเด็นที่เกี่ยวกับ								

เอกลักษณ์	เช่น	โล่รางวัล	ใบประกาศเกียรติคุณ	เกียรติบัตร	หนังสือเชิดชูเกียรติ	เป็นต้น

หมายเหตุ	 1.	 เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน	หรือแตกต่าง	หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ได้	ทั้งนี้ต้องผ่าน		

	 	 	 ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

	 	 2.	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้

	 	 3.	 กรณีที่คณะดำเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน	SAR	ของคณะ	และแสดงหลักฐาน

	 	 	 การดำเนินงานด้วย	โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน

1 2 3 4 5

ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4	ข้อ ปฏิบัติได้	5	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4.1	 	 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์

	 	 	 	 การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	(มทร.อีสาน 1)

ชนิดตัวบ่งชี้  ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีงบประมาณ

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 พิจารณาจากระดับความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายแต่ละตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน			

ของหน่วยงาน/สถาบันอุดมศึกษา	 ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		

โดยประเด็นการประเมินผล		มุ่งเน้นผลงานที่สะท้อนบทบาทตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยฯ	จากการนำประเด็น	

ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ	 3	 ประเด็นยุทธศาสตร์	 ได้แก่	 1)	 เป็นศูนย์กลางของการศึกษาและความรู้	 (Hub)																

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีความเข้มแข็ง	2)	สร้างคนด	ีคนเก่ง	ที่มีทักษะในการทำงาน	ทำให้เป็นทุนมนุษย์		

(Human	 Capital)	 ของประเทศ	 3)	 เป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์											

และเทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ได้มาตรฐาน	เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน :	ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง		ดังนี้

	 1.	 เอกสารการกำหนดรายการตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

อีสาน		ในรอบปีงบประมาณ		เป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี	้และผลการดำเนินงานในตัวบ่งชี้เหล่านั้น

	 2.	 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า	มหาวิทยาลัยฯ/หน่วยงาน	มีระบบและกลไกการติดตาม		ตรวจสอบ		

และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน

 เอกสารที่แสดงถึงการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ไปสู่การปฏิบัติ

	 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ		คณะทำงาน		เพื่อมอบหมายผู้รับผิดชอบ

	 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอ้มลูผลการดำเนนิงานของตวับง่ชี้	และความเชือ่ถอืไดข้องขอ้มลูทีไ่ดร้บั	รวมถงึระบบ	

	 การเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในแต่ละระดับของมหาวิทยาลัย

สูตรการคำนวณ

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ร้อยละ	50	-	59 ร้อยละ	60	-	69 ร้อยละ	70	-	79 ร้อยละ	80	-	89 ร้อยละ	90	-	100

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานประจำงบประมาณที่บรรลุเป้าหมาย

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลอีสานประจำปีงบประมาณทั้งหมด

X	100



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25554-8

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1	 	 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร	(สกอ.2.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา	

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา	 ปณิธาน	 วิสัยทัศน์	 พันธกิจและ	

ความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษา	 ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม													

มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร	มีการวางระบบ	

และกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา/คณะ

	 1.	 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด	 โดย	

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 2.	 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 3.	 ทกุหลกัสตูรมกีารดำเนนิงานใหเ้ปน็ไปตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา	และกรอบมาตรฐาน	

คณุวฒุิระดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต	ิ(การดำเนนิงานตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ	ิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาต	ิ

หมายถึง	 ต้องมีการประเมินผลตาม	 “ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา	

หรือสาขาวิชา	 เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน”	กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มี							

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา	ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่กำหนดใน	ภาคผนวก	ก)	

สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย	

(หมายเหต	ุ:	สำหรบัหลกัสตูรเกา่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุทีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิการตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา	2555	ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	ระดับอุดมศึกษา	

พ.ศ.	2548)

	 4.	 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ	 1	 ข้อ	 2	 และข้อ	 3	

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา	 และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา

ที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	 กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ	

อุดมศึกษาแห่งชาติ	จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ	3	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	

5	ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ	80	ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละป	ีทุกหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
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	 5.	 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้มีการดำเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ	 1	 ข้อ	 2	 และข้อ	 3																												

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา	 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ	 4	

กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ จะต้องควบคุมกำกับ	

ให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ	3		ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ	ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)

	 6.	 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพของหลักสูตร	มากกว่าร้อยละ	30	ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา	

เกณฑ์มาตรฐานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา/งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 1.	 จัดทำระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนด																					

โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 2.	 จัดทำระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 3.	 มีระบบการติดตามการดำเนินงานของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ				

อุดมศึกษา	และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(การดำเนินงานตามกรอบมาตรฐาน		

คุณวุฒ	ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	หมายถึง	ต้องมีการประเมินผลตาม	“ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตาม		

ประกาศมาตรฐานคณุวฒุสิาขาหรอืสาขาวชิา	เพือ่การประกนัคณุภาพหลกัสตูรและการเรยีนการสอน”	

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา	ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง		

ที่กำหนดใน	 ภาคผนวก	 ก)	 สำหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือ	

องคก์รวชิาชพีทีเ่กีย่วขอ้งดว้ย	(หมายเหต	ุ:	สำหรบัหลกัสตูรเกา่หรอืหลกัสตูรปรบัปรงุทีย่งัไมไ่ดด้ำเนนิการ		

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา	2555	ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน	

หลักสูตร	ระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	2548)

	 4.	 มีการติดตามคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้ปฏิบัติได้ได้ครบถ้วนทั้งข้อ	1	ข้อ	2	และ	ข้อ	3	

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา	และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลา	

ที่กำหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ	กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ	

อุดมศึกษาแห่งชาติ	จะต้องควบคุมกำกับให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ	3	ผ่านเกณฑ์การประเมิน	

5	ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ	80	ของตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละป	ีทุกหลักสูตร

	 5.	 มีการติดตามคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกำกับให้ปฏิบัติได้ได้ครบถ้วนทั้งข้อ	1	ข้อ	2	และข้อ	3																	

ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา	 และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ	 4			

กรณีหลักสูตรที่ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต	ิ จะต้องควบคุมกำกับ	

ให้การดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ	3	ผ่านเกณฑ์การประเมินครบ	ทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ค2)

	 6.	 มีความร่วมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหว่างสถาบันกับภาครัฐหรือภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

กับวิชาชีพของหลักสูตร		มากกว่าร้อยละ	30	ของจำนวนหลักสูตรวิชาชีพทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
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หมายเหตุ

	 1.	 การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน	 ก	 และปริญญาเอก	 ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษา	 ลงทะเบียนเรียน	

ในรอบปีการศึกษาที่ทำการประเมิน	 สำหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติ	

ให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา	 โดยนับรวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา	 แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่													

สภาสถาบันอนุมัติให้ปิดดำเนินการแล้ว

	 2.	 การนับจำนวนนักศึกษาในเกณฑ์มาตรฐานข้อ	 8	 	 ให้นับตามจำนวนหัวนักศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ						

และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ	ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง

	 3.	 คณะกรรมการรับผิดชอบ	 หมายถึง	 คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่	

หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร	 หรือเสนอปิดหลักสูตร	 และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตร	

ให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ	 ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือ	

ต่างชุดก็ได้

เกณฑ์การประเมิน

 1. เกณฑ์ทั่วไป

 

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 ค2 และ ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

4	ข้อ	หรือ	5	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ	ครบ	

5	ข้อตามเกณฑ์ทั่วไป

และครบถ้วนตาม

เกณฑ์มาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2	 	 อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก	(สกอ.2.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา		

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ	

และความลุ่มลึกทางวิชาการ	 เพื่อปฏิบัติพันธกิจสำคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต	 ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม																			

ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู	้ ดังนั้น	 สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษา 

ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน :	สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก	2	แนวทางต่อไปนี้

	 1.	 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง		0–5	

     หรือ

	 2.	 แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำ	ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา		

	 	 เป็นคะแนนระหว่าง	0–5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

	 1.	 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	ร้อยละ	30	ข้ึนไป	

    หรือ

	 2.	 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมาท่ีกำหนด	 	

	 	 ให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	ร้อยละ	6	ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

	 1.	 คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก		=

 

	 2.	 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ	1	เทียบกับคะแนนเต็ม	5		

คะแนนที่ได้	=

จำนวนอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5

X	100

X	5
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    หรือ

	 1.	 คา่การเพิม่ขึน้ของรอ้ยละของอาจารยป์ระจำทีม่คีณุวฒุปิรญิญาเอกเปรยีบเทยีบกบัปทีีผ่า่นมา	=	รอ้ยละ	

ของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน	ลบด้วย	ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน

	 2.	 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา																											

ที่คำนวณได้ในข้อ	1	เทียบกับคะแนนเต็ม	5

คะแนนที่ได้	=

หมายเหตุ

	 1.	 คุณวุฒิปริญญาเอก	 พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา	

คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ	 กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสำเร็จการศึกษา	

ภายในรอบปีการศึกษานั้น	 ทั้งนี้	 อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สำหรับกรณีที่บางสาขา	

วิชาชีพ	มีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า	ทั้งนี	้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา

	 2.	 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ	 ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ																											

ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจำที่ระบุในคำชี้แจงเกี่ยวกับการนับ									

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ในส่วนที่	3		หน้า	3-16

	 3.	 คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือก	

เหมือนกับสถาบัน

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5

X	5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3	 	 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	(สกอ.2.3)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ	 และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์	

ในสถาบัน	 ทำการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ	 อย่างต่อเนื่อง	

เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน	รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ	การดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง

สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน

เกณฑ์การประเมิน	 สถาบันสามารถเลือกใชเ้กณฑ์การประเมินจาก	2	แนวทางต่อไปนี้

	 1.	 แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง	0–5

   หรือ

	 2.	 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปี	 	

	 	 ที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง	0–5

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2

	 1.	 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์

รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	ร้อยละ	60	ขึ้นไป

   หรือ

	 2.	 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์	 รองศาสตราจารย์	

และศาสตราจารย์รวมกัน	เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	ร้อยละ	12	ขึ้นไป

สูตรการคำนวณ

	 1.	 คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ		

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ		=

	 2.	 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ	1	เทียบกับคะแนนเต็ม	5

คะแนนที่ได้	=

จำนวนอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
X	100

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5
X	5
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หรือ

	 1.	 ค่าการเพ่ิมข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจำท่ีดำรงตำแหน่งทางวิชาการปรียบเทียบกับปีท่ีผ่านมา 

=	 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน	 ลบด้วย	 ร้อยละของอาจารย์ประจำ																																										

ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน

	 2.	 แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ	1	เทียบกับคะแนนเต็ม	5

คะแนนที่ได้	=

หมายเหตุ

	 1.	 การนับจำนวนอาจารย์ประจำ	ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

	 2.	 คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ไม่จำเป็นต้องเลือก	

เหมือนกับสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 	 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	(สกอ.2.4)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 จำเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่าง	

เหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน	การประเมินผลการเรียนรู้	และการใช้สื่อการสอนที่ทันสมัย	รวมทั้งมีการปรับ

กระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน	นอกจากนั้น	ยังจำเป็นต้องมี

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ท้ังด้านวิชาการ	 เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการ	

บริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์

	 2.	 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5

X	5
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	 3.	 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	 และสร้างขวัญและกำลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน	

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 4.	 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนำความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้		

ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา	ตลอดจนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง

	 5.	 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนและดูแลควบคุมให้คณาจารย	์															

และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

	 6.	 มีการประเมินผลความสำเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

	 7.	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร	

สายสนับสนุน

หมายเหตุ

	 หลกัฐานสำหรบัการประเมนิในเกณฑม์าตรฐานขอ้ที	่3	เชน่	ผลการประเมนิ	หรอืผลการสำรวจความพงึพอใจ	

ของคณาจารย์และบุคลากร	 ด้านสวัสดิการ	 การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี	 และการสร้างขวัญและกำลังใจ	

หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ	ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทำงานได้ดีขึ้น

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.5	 	 ห้องสมุด	อุปกรณ์การศึกษา	และสภาพแวดล้อมการเรียนรู	้(สกอ.2.5)

ชนิดของตัวบ่งชี้ 	 ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 นอกเหนือจากการเรียนการสอน	สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน	โดยเฉพาะ																	

ในเรื่องการบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน	 เช่น	 สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา	 ห้องสมุดและ																					

แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ	การบริการด้านงานทะเบียน	การบริการนักศึกษานานาชาติ	เป็นต้น	นอกจากนั้น	ยังจำเป็น														

ต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา	 เช่น	 สิ่งแวดล้อมในสถาบัน														

หอพักนักศึกษา	ห้องเรียน	สถานที่ออกกำลังกาย	บริการอนามัย	การจัดจำหน่ายอาหาร	เป็นต้น

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	หรือ	4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	หรือ	6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ
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เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า	 8	 FTES	

ต่อเครื่อง

	 2.	 มบีรกิารหอ้งสมดุและแหลง่เรยีนรูอ้ืน่ๆ	ผา่นระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์	และมกีารฝกึอบรมการใชง้าน	

แก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา

	 3.	 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อย	

ในด้านห้องเรียน	ห้องปฏิบัติการ	อุปกรณ์การศึกษา	และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

	 4.	 มีบริการสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอื่นๆ	 อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบ	

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์	การบรกิารอนามยัและการรกัษาพยาบาล	การจดัการหรอืจดับรกิารดา้นอาหาร	

และสนามกีฬา

	 5.	 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ	อย่างน้อยในเรื่อง	

ประปา	 ไฟฟ้า	 ระบบกำจัดของเสีย	 การจัดการขยะ	 รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย	

ในบริเวณอาคารต่าง	ๆ	โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

	 6.	 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ	2–5	ทุกข้อไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

	 7.	 มีการนำผลการประเมินคุณภาพในข้อ	 6	 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพ											

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ

หมายเหตุ

	 1.	 ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ	 1	 ให้นับรวม	 notebook	 และ	mobile	 device	 ต่างๆ	 ของนักศึกษาที่มี	

การลงทะเบียนการใช้	wifi	กับสถาบันด้วย

	 2.	 การคิดจำนวน	 FTES	 ให้นำจำนวน	 FTES	 ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกันโดยไม่ต้อง											

เทียบเป็น	FTES	ของระดับปริญญาตรี

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.6	 	 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน	(สกอ.2.6)

ชนิดของตัวบ่งชี้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	

พ.ศ.2542	แก้ไขเพ่ิมเติม	 (ฉบับท่ี	 2)	พ.ศ.2545	 ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ	 มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน	

ที่เหมาะสมและยืดหยุ่น	 โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคลสถาบัน	 หรือชุมชนภายนอก	 มีการจัดกระบวนการเรียนรู้						

ที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการ	

แสวงหาความรู้ของนักศึกษา	เช่น	การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล	

การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ	 ในห้องปฏิบัติการ	รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง	

มีการจัดสัมมนา	จัดประชุมเชงิปฏิบัติการ	จัดทำโครงการ	มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพวิเตอร	์(Internet)	

และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

เกณฑ์มาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา/คณะ

	 1.	 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร

	 2.	 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร	 มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม	 (ถ้ามี)																								

ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	 ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	

แห่งชาติ

	 3.	 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติ

ทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย

	 4.	 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม													

ในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

	 5.	 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย	 หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียน	

การสอน

	 6.	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน	

การเรียนรู้ทุกรายวิชา	 ทุกภาคการศึกษา	 โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้อง									

ไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

	 7.	 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	 กลยุทธ์การสอน	 หรือการประเมินผลการเรียนรู้	

ทุกรายวิชา	ตามผลการประเมินรายวิชา
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เกณฑ์มาตรฐานของฝ่ายพัฒนาหลักสูตรและส่งเสริมการศึกษา/งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

	 1.	 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร

	 2.	 ส่งเสริมให้ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร	 มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม		

(ถ้ามี)	 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา	ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	มอค.3	และ	4

	 3.	 ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้													

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียนหรือจากการทำวิจัย

	 4.	 ส่งเสริมให้มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามา														

มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร	กำหนดให้มีการฝึกประสบการณ์/สหกิจ

	 5.	 ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย	 หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา																							

การเรียนการสอน

	 6.	 ส่งเสริมให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง	

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา	 ทุกภาคการศึกษา	 โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชา	

ต้องไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

	 7.	 สง่เสรมิใหม้กีารพฒันาหรอืปรบัปรงุการจดัการเรยีนการสอน	กลยทุธก์ารสอน	หรอืการประเมนิผลการเรยีนรู	้

ทุกรายวิชา	ตามผลการประเมินรายวิชา

หมายเหตุ

	 1.	 มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน	

และ	สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ทุกรายวิชา	ทุกภาคการศึกษา	ยกเว้น	รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนใน	

ชัน้เรยีนหรอืในหอ้ง	ปฏบิตักิาร	เชน่	การฝกึงาน	สหกจิศกึษา	การคน้ควา้อสิระ	วชิาโครงงาน	สารนพินธ์	

และวิทยานิพนธ	์เป็นต้น

	 2.	 งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ	 5	 หมายถึง	 งานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่ได้																	

พัฒนาขึ้น	และนำไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน

	 กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (TQF)	 ต้องมีการจัดทำ																					

รายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม	(ถ้ามี)	ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7	 	 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต	(สกอ.2.7)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 คุณลักษณะของบัณฑิต	 หมายถึง	 คุณสมบัติท่ีพึงประสงค์ซ่ึงผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาพึงมี								

ประกอบด้วย	2	ส่วน	คือ	คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตรและ 

คุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ

มี	 5	 ด้าน	 ได้แก่	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ด้านความรู้	 ด้านทักษะทางปัญญา	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง	

บุคคลและความรับผิดชอบ	ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต	 อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือ							

บริบทของผู้ใช้	 และอาจปรากฏ	 ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ	 หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐาน	

คุณวุฒ	ิ เช่น	การบริหารจัดการ	การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน	การก้าวทันวิทยาการ	ความสามารถในการประยุกต์ความรู	้

กับการปฏิบัต	ิ งานจริง	 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 หรือผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการ	

วิจัย	ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม	ด้านความเป็นนักวิชาการ	การเป็นผู้นำทางความคิด	โดยเฉพาะความสามารถด้าน

การคิดเชิงวิพากษ์	และการนำเสนอผลงาน

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการสำรวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสำหรับ											

ทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี	ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกำหนดการศึกษาของหลักสูตร

	 2.	 มีการนำผลจากข้อ	 1	 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร	 การจัดการเรียนการสอน	 การวัดผลการศึกษา												

และสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม	

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

	 3.	 มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และงบประมาณที่เอื้อต่อ	

การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

	 4.	 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม																								

การประชมุวชิาการหรอืนำเสนอผลงานทางวชิาการในทีป่ระชมุระหวา่งสถาบนั/หนว่ยงาน	หรอืทีป่ระชมุ	

ระดับชาติหรือนานาชาติ

	 5.	 มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย	

สถาบัน/หน่วยงาน
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เกณฑ์การประเมิน

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8	 	 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา	(สกอ.2.8)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา	

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพบัณฑิต	

ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรวมท้ัง														

ความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม	ดังนั้น	สถาบันอุดมศึกษาจึงควรมีการวัดระดับความสำเร็จของการส่งเสริม  

คุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้กับนักศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

	 2.	 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริม																										

ตามข้อ	1	ไปยังผู้บริหาร	คณาจารย	์นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน/หน่วยงาน

	 3.	 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กำหนดในข้อ	 1																										

โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความสำเร็จ

	 4.	 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ	

เป้าหมายที่กำหนดในข้อ	3	โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ	90	ของตัวบ่งชี้

	 5.	 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย	 ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม	

จริยธรรม	โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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หมายเหตุ

	 1.	 การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 หากดำเนินการในระดับมหาวิทยาลัย						

ต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ	 50	 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วมการ	

คัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน	(ตั้งแต	่3	สถาบันขึ้นไป)

	 2.	 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ	 หมายถึง	 หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป																

(เช่น	ระดับจังหวัด)	หรือรัฐวิสาหกิจ	หรือองค์การมหาชน	หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์	

หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน	(เช่น	สภาอุตสาหกรรมสภาหอการค้า	สภาวิชาชีพ)

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.9.1	 	 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	1	ป	ี(สมศ.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 บณัฑติปรญิญาทีส่ำเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรภาคปกติ	ภาคพเิศษ	และภาคนอกเวลาในสาขานัน้	ทีไ่ดง้านทำ	

หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำ	ภายในระยะเวลา	1	ปีนับจากวันที่สำเร็จการศึกษา	เมื่อเทียบกับบัณฑิต	

ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น	

	 การนับการมีงานทำ	นับกรณีการทำงานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจำเพื่อเลี้ยงชีพ	

ตนเองได้โดยการนับจำนวนผ้มีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา								

ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสำเร็จการศึกษาเท่านั้น	

วิธีการคำนวณ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

จำนวนบัณฑิตปริญญาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน	1	ปี

จำนวนบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจทั้งหมด
X	100
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หมายเหตุ

	 ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำอยู่แล้ว	 ผู้ที่ศึกษาต่อ																		

ในระดับบัณฑิตศึกษา	ผู้อุปสมบท	และผู้ที่เกณฑ์ทหาร	(หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	กำหนดร้อยละ	100	เท่ากับ	5	คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 ข้อมูลจากการสำรวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ	 อย่างน้อยร้อยละ	

70	 และในเชิงคุณลักษณะ	 ครอบคลุมทุกคณะ	 กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสำรวจไม่ถึงร้อยละ	 70	 ของบัณฑิต																																																								

ที่สำเร็จการศึกษา	ให้มีการติดตามซ้ำโดยผลการสำรวจต้องสามารถระบุข้อมูล	ดังต่อไปนี้

	 1.	 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจ

	 2.	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ		(ภาคนอกเวลาราชการ)	

	 3.	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำ

	 4.	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ

	 5.	 จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำก่อนเข้าศึกษา

	 6.	 จำนวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ

	 7.	 เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน		ของผู้สำเร็จการศึกษาที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ

ตัวบ่งชี้ที่ 2.10.1	 	 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี	 โท	 และเอก	ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา		

	 	 	 	 แห่งชาติ		(สมศ.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบาย

	 	 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตราฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	 (TQF:	 HEd.	 หรือ	 Thai																							

Qualifications	Framework	for	Higher	Education)	หมายถงึ	คุณลกัษณะของบณัฑติระดบัปรญิญาตร	ีปรญิญาโท																		

และปริญญาเอก	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที	่ สกอ.ระบุ	 โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิต	

ที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกำหนด	ครอบคลุมอย่างน้อย	5	ด้าน	คือ
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	 1.	 ด้านคุณธรรมจริยธรรม

	 2.	 ด้านความรู้

	 3.	 ด้านทักษะทางปัญญา

	 4.	 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ		

	 5.	 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข	การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	

	 รวมทั้ง	TQF	ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้	ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่

สภาหรือองค์กรวิชาชีพกำหนดเพิ่มเติม	หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

	 กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง	 5	 ด้าน	

ต้องทำการประเมินครบทุกด้าน

วิธีการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต	(คะแนนเต็ม	5)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

 ขอ้มลูจากการสำรวจตอ้งมคีวามเปน็ตวัแทนของผูส้ำเรจ็การศกึษาทัง้ในเชงิปรมิาณและในเชงิคณุภาพครอบคลมุ	

ทกุคณะ	อยา่งนอ้ยรอ้ยละ	20	ของจำนวนผูส้ำเรจ็การศกึษาในแตล่ะระดบัการศกึษา	โดยมขีอ้มลูประกอบการพจิารณา	

ดังต่อไปนี้

	 1.	 ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ									

ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอง	 โดยใช้แนวทางจากตัวอย่างแบบสอบถามที่	

เผยแพร่โดย	สมศ.

	 2.	 ผู้ตอบแบบสอบถาม	คือ	ผู้ใช้บัณฑิต	หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ

	 3.	 ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา	

ระดับอุดมศึกษา	(CHE	QA	Online	System)	โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

	 4.	 ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง	5	ด้าน	และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต

จำนวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.11.1	 	 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่	(สมศ.3)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีปฏิทิน

คําอธิบาย

	 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสำคัญของคุณภาพ	

ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นำทางความคิด		ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์											

การนำเสนอผลงาน	มีทักษะในการวิจัย	ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง	

 ผลงานผูส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาโท	หมายถงึ	บทความทีเ่ปน็ผลจากวทิยานพินธ์	หรอืบทความจาก	

สารนิพนธ์	หรือบทความจากศิลปนิพนธ์

	 การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง	หมายถึง	การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเน่ืองจาก	

การประชุมวิชาการ	วารสารวิชาการ	หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย	หรือระดับคณะ	และต้องเป็น

ผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง	(peer	review)	โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย

	 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ	หมายถึง	การนำเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและ

บทความฉบบัสมบรูณ	์(Full	Paper)	ไดร้บัการตพีมิพใ์นรายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวชิาการ	(Proceedings)	ระดบัชาต	ิ

ทีม่กีองบรรณาธกิารจดัทำรายงาน	หรอืคณะกรรมการ	จดัประชมุ	ประกอบดว้ยศาสตราจารย	์หรอืผูท้รงคณุวฒุริะดบั	

ปริญญาเอก	หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ	นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ	25

	 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	 หมายถึง	 การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม	

วิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์	 (Full	 paper)	 ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	

(Proceedings)	 ระดับนานาชาติ	 ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน	 หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ	

ด้วยศาสตราจารย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	หรือผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับในสาขาวิชาน้ันๆ	

จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ	25

	 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ	์ (Full		

Paper)	และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว	การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

	 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	 หมายถึง	 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ	

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	 (Journal)	ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล	Thai-Journal	Citation	 Index	Centre	

(TCI)	หรือวารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ	สมศ.

	 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการวิชาการระดับนานาชาต	ิ หมายถึง	 บทความจากผลงานวิจัย					

ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	(Journal)	ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล	ได้แก่	ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	

SJR	 (SClmago	 Journal	 Rank	 :	 www.scimagojr.com)	 หรือฐานข้อมูล	 ISI	Web	 of	 Science	 (Science																	

Citation	Index	Expand,	Social	Sciences	Citation	Index,	Art	and	Humanities	Citation	Index)	หรอืฐานขอ้มูล	

Scopus	หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ	สมศ.



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 4-25

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

วิธีการคำนวณ

หมายเหตุ นับตามปีที่ได้รับการตีพิมพ์เท่านั้น

เกณฑ์การประเมิน

	 กำหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ดังนี้

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
X	100

คา่นำ้หนกั ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 	-	มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง

0.50 	-	มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ	(Proceedings)

			ที่ได้รับการยอมรับในสาขา

0.75 	-	มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาระดับนานาชาติ	(Proceedings)				

			หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ

1.00 	-	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

คา่นำ้หนกั ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ *

0.125 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

0.75 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน

1.00 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

	 กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่	ดังนี้

	 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	3	คน	และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

 อาเซียน	 หมายถึง	 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Association	 of	 South	 East																																

Asian		Nations)	มี	10	ประเทศ	ได้แก่		บรูไน		กัมพูชา		อินโดนีเซีย		ลาว		มาเลเซีย		พม่า		ฟิลิปปินส์		สิงคโปร์		

ไทยและเวียดนาม
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 การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน	

 การเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน	เปน็การเผยแพรเ่ฉพาะกลุม่อาเชยีน	10	ประเทศ	(อยา่งนอ้ย	5	ประเทศ	

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)	และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร	่ไม่จำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ

 การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	 เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสำหรับทุกประเทศ	 (อย่างน้อย	 5	 ประเทศ		

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	กำหนดร้อยละ	25	เท่ากับ	5	คะแนน	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 จำนวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	ท่ีได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษา 

หรอืปปีฏิทนิที่ตรงกับปีการศึกษา	พรอ้มชื่อเจ้าของบทความ	ชื่อวิทยานพินธห์รือสารนิพนธ	์	ปีทีต่ีพมิพ์	

ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการท่ีตีพิมพ์	ค่าน้ำหนักของบทความวิจัยแต่ละช้ิน	

	 2.	 จำนวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ									

การเผยแพรใ่นระดบัชาตหิรอืระดบันานชาต	ิพรอ้มชือ่เจา้ของผลงาน	ปทีีเ่ผยแพร	่ชือ่หนว่ยงานหรอืองคก์ร	

พร้อมทั้งจังหวัด	 ประเทศที่เผยแพร่	 รูปแบบของการเผยแพร่	 พร้อมหลักฐาน	 และค่าน้ำหนักของ	

การเผยแพร่ผลงานแต่ละชิ้น	

	 3.	 จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.12.1	 	 การพัฒนาคณาจารย์	(สมศ.14)

ชนิดของตัวบ่งชี้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

	 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน	 รวมทั้งพิจารณาจากความสำเร็จ	

ของสถานศึกษาในการส่งเสริม	 สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์	 เพื่อให้อาจารย์ติดตามความก้าวหน้าทาง	

วิชาการอย่างต่อเนื่อง	 อันจะทำให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล	 คุณภาพอาจารย์พิจารณาจาก	

คุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์การพิจารณา

	 กำหนดค่าน้ำหนักระดับคุณภาพของอาจารย์	ดังนี้

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของอาจารย์ประจำ

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

ตำแหน่งทางวิชาการ

อาจารย์ 0 2 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6

รองศาสตราจารย์ 3 5 8

ศาสตราจารย์ 6 8 10

วิธีการคำนวณ

 ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย	์คำนวณดังนี้

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	โดยกำหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น	6	เท่ากับ	5	คะแนน	

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 จำนวนและรายชื่ออาจารย์ประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา	

	 2.	 นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและที่ลาศึกษาต่อ	 โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดงวุฒิการศึกษา		

	 	 และตำแหน่งทางวิชาการ
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จำนวนนักศึกษาต่างชาติ

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
X	100

 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

ร้อยละ	0.06 ร้อยละ	0.12 ร้อยละ	0.18 ร้อยละ	0.24 ร้อยละ	0.30

หมายเหต	ุ การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ	

	 	 -	 	 คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ	 ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ	สกอ.	 และ	กรณี	 

	 	 				สายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ์	กพ.

ตัวบ่งชี้ที่ 2.13.1	 	 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	(มทร.อีสาน 2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คำอธิบายตัวบ่งชี้

	 รอ้ยละของจำนวนนกัศกึษาตา่งชาตทิีล่งทะเบยีนเรยีนทัง้ในหลกัสตูรภาคปกติ	ภาคพเิศษ	หลกัสตูรระยะสัน้	

เทียบกับจำนวนนักศึกษาทั้งหมดในปีการศึกษานั้น

สูตรการคำนวณ

เกณฑ์การประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1	 	 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร	(สกอ.3.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา		

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ	ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน	โดยเฉพาะในกิจกรรม													

ต่อไปนี้	 (1)	 การบริการด้านการแนะแนวและการให้คำปรึกษา	 ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต	 (2)	 การบริการ																					

ด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า	 เช่น	 ทุนกู้ยืมการศึกษา	 แหล่งทุนการศึกษาต่อ	

การบริการจัดหางาน	 แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	 ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบัน

ที่จำเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า	 และ	 (3)	 การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและ	

ศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

	 2.	 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา

	 3.	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา

	 4.	 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า

	 5.	 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า

	 6.	 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ	1-3	ทุกข้อไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

	 7.	 มีการนำผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนอง	

	 	 ความต้องการของนักศึกษา

หมายเหต	ุ ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ	4	และข้อ	5	โดยอนุโลม

เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2	 	 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	(สกอ.3.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ	อย่างเหมาะสมและครบถ้วน	 กิจกรรม				

นกัศกึษาหมายถงึกจิกรรมเสรมิหลกัสตูรทีด่ำเนนิการทัง้โดยสถาบนัและโดยองคก์รนกัศกึษา	เปน็กจิกรรมทีผู่เ้ขา้รว่ม	

จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา	 สังคม	 อารมณ์	 ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะ	

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์	5	ประการ	ได้แก่	(1)	คุณธรรม	จริยธรรม	(2)	ความรู้	 (3)	ทักษะทางปัญญา	(4)	ทักษะ							

ความสมัพนัธร์ะหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ	(5)	ทกัษะการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข	การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลย	ี

สารสนเทศ	และสอดคลอ้งกบัคณุลกัษณะของบณัฑติทีพ่งึประสงคท์ีส่ภา/องคก์รวชิาชพีไดก้ำหนดเพิม่เตมิ	ตลอดจน	

สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 สถาบันจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ	ิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน

	 2.	 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา

	 3.	 มีการส่งเสริมให้นักศึกษานำความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดำเนินการโดย	

นกัศกึษาอยา่งนอ้ย	5	ประเภทสำหรบัระดบัปรญิญาตร	ีและอยา่งนอ้ย	2	ประเภทสำหรบัระดบับณัฑติศกึษา	

จากกิจกรรมต่อไปนี้

  	 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

  	 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ

  	 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม

  	 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม

  	 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

	 4.	 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน	 และ																				

มีกิจกรรมร่วมกัน

	 5.	 มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

	 6.	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	หรือ	4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1	 	 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค	์(สกอ.4.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบนัอดุมศกึษาตอ้งมกีารบรหิารจดัการงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีม่คีณุภาพ	โดยมแีนวทางการดำเนนิงาน	

ทีเ่ปน็ระบบและมกีลไกสง่เสรมิสนบัสนนุครบถว้น	เพือ่ใหส้ามารถดำเนนิการไดต้ามแผนทีก่ำหนดไว	้ทัง้การสนบัสนนุ	

ด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย	 การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย	

การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็น	ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล	ทรัพยากรเงิน	เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ		ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค	์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของ

สถาบัน/หน่วยงาน	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 2.	 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

	 3.	 มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก	่

อาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

	 4.	 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน/หน่วยงาน	เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

	 5.	 มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อย	

ในประเด็นต่อไปนี้

  	 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ	 หรือหน่วยวิจัยฯ	 หรือศูนย์เครื่องมือ	 หรือศูนย์ให้คำปรึกษาและสนับสนุน	

	 การวิจัยฯ

  	 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ

   สิง่อำนวยความสะดวกหรอืการรกัษาความปลอดภยัในการวจิยัฯ	เชน่	ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ	 

	 ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย

  	 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ	 เช่น	 การจัดประชุมวิชาการ	 การจัดแสดงงานสร้างสรรค์	

	 การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ	(visiting	professor)

	 6.	 มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ	4	และข้อ	5	อย่างครบถ้วนทุกประเด็น

	 7.	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ															

สถาบัน/หน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2)

	 8.	 มรีะบบและกลไกเพือ่สรา้งงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคบ์นพืน้ฐานภมูปิญัญาทอ้งถิน่	หรอื	จากสภาพปญัหา	

ของสังคม	เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

 1. เกณฑ์ทั่วไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

6	หรือ	7	ข้อ

ตามเกณฑ์ทั่วไป

มีการดำเนินการ

ครบ	7	ข้อ	ตาม

เกณฑ์ทั่วไป	และ

ครบถ้วนตามเกณฑ์

มาตรฐานเพิ่มเติม

เฉพาะกลุ่ม

 2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2	 	 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค	์(สกอ.4.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา		

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์	 นักศึกษา	

วงการวชิาการ	หนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน	ตลอดจนชมุชนเปา้หมายทีจ่ะนำผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน	์เปน็เรือ่ง	

ทีม่คีวามสำคญัสำหรบัทกุสถาบนัอดุมศกึษา	ดงันัน้	สถาบนัตอ้งจดัระบบสง่เสรมิสนบัสนนุใหม้กีารรวบรวม	เผยแพร	่

และแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นทรพัยส์นิทางปญัญาจากงานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคอ์ยา่งเหมาะสมกบัผูใ้ชแ้ตล่ะกลุม่	โดย

สิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ									

การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาต	ิ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ใน								

การประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ

	 2.	 มีระบบและกลไกการรวบรวม	คัดสรร	วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได	้และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 3.	 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ	 2	 สู่													

สาธารณชน	และผู้เกี่ยวข้อง

	 4.	 มีการนำผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน	์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน	์

จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน

	 5.	 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	

และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3	 	 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	 	

    (สกอ.4.3)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ปัจจัยนำเข้า

การคิดรอบป	ี 	 ปีงบประมาณ

คําอธิบายตัวบ่งชี้

		 ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา	 คือ														

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 ดังนั้น	 สถาบัน/หน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้

รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทำวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ	

จุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงาน

	 นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่สถาบัน/หน่วยงานได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็น	

ตัวบ่งชี้ที่สำคัญ	ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน/หน่วยงาน	โดยเฉพาะสถาบัน/หน่วยงานที่อยู่ในกลุ่ม																		

ที่เน้นการวิจัย

เกณฑ์การประเมิน	 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	เป็นคะแนนระหว่าง	0-5

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2	จำแนกเป็น	3	กลุ่มสาขาวิชา

 1.1		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่

	 กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	60,000	บาทขึ้นไปต่อคน

 1.2		กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

	 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน

	 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	50,000	บาทขึ้นไปต่อคน

 1.3		กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

	 จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน

	 ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5	=	25,000	บาทขึ้นไปต่อคน

สูตรการคำนวณ

	 1.	 คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน

ต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ	=

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ	จากภายในและภายนอก

จำนวนอาจารย์ฺประจำและนักวิจัยประจำ
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จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ	จากภายในและภายนอก

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ	ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม	5
X	5

	 2.	 แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ	1	เทียบกับคะแนนเต็ม	5

คะแนนที่ได้	=

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน

	 1.	 คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา	=	ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา

	 2.	 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน/หน่วยงาน	=	ค่าเฉล่ียของคะแนนท่ีได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน/หน่วยงาน

หมายเหตุ

	 1.	 จำนวนอาจารย์และนักวิจัยประจำ	 ให้นับตามปีการศึกษา	 และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวม																						

ผู้ลาศึกษาต่อ

	 2.	 ให้นับจำนวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา	 ปีปฏิทินหรือปีงบประมาณนั้นๆ	

ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ายจริง

	 3.	 กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย	 ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ																	

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ	 ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ	

กรณีที่ไม่มีหลักฐาน	ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน

	 4.	 การนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย	 สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญา					

รับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย	 แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน		

ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินการ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25554-36

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

ตัวบ่งชี้ที่ 4.4.1	 	 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร	่(สมศ.5)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีปฏิทิน		

คําอธิบาย

	 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมี										

ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จนั้น	 	 สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและ		

มีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจำนวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจำนวนผลงานสร้างสรรค์	

ที่เผยแพร่ในระดับชาติ	หรือระดับนานาชาติกับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

	 งานวิจัยท่ีเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ	 หมายถึง	 การนำเสนอบทความวิจัยในท่ีประชุมวิชาการ	

และบทความฉบับสมบูรณ์	(Full	Paper)	ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ	(Proceedings)	ระดับชาติ	

ทีม่กีองบรรณาธกิารจดัทำรายงาน	หรอืคณะกรรมการ	จดัประชมุ	ประกอบดว้ยศาสตราจารย	์หรอืผูท้รงคณุวฒุริะดบั	

ปริญญาเอก	หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ	นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ	25

	 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประขุมวิชาการระดับนานาชาติ	 หมายถึง	 การนำเสนอบทความวิจัยในที่ประชุม	

วิชาการและบมความฉบับสมบูรณ์	 (Full	 paper)	 ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ	

(Proceedings)	 ระดับนานาชาติ	 ที่มีกองบรรณาธิการจัดทำรายงาน	 หรือคณะกรรมการจัดประชุมประกอบ	

ด้วยศาสตราจารย์	 หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก	หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ	

จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ	25

	 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ	์ (Full	

Paper)	และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว	การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบ

เอกสาร	หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้

	 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	 หมายถึง	 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ	

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	 (Journal)	ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล	Thai-Journal	Citation	 Index	Centre	

(TCI)	หรือ	วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของ	สมศ.

	 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ	 หมายถึง	 บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับ	

การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	(Journal)	ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล	ได้แก่	ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	SJR	

(SCImago	Journal	Rank	:	www.scimagojr.com)	หรือฐานข้อมูล	ISI	Web	of	Science	(Science	Citation	

Index	Expand,	Social	Sciences	Citation	 Index,	Art	and	Humanities	Citation	 Index)	หรือฐานข้อมูล	

Scopus	หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ	สมศ.
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ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 	-	มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาต	ิหรือมีการตี

พิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล	TCI

0.50 	-	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ	สมศ.

1.00 	-	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	SJR	

(Scimago	 Journal	 Rank	 :	www.scimagojr.com)	 วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที	่ 3	 หรือ	

4	(Q3	หรือ	Q4)	ในปีล่าสุด	ใน	subject	category	ที่ตีพิมพ	์หรือมีการตีพิมพ์ใรวารสารวิชาการ										

ระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ	สมศ.

	-	มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ	ที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร	SJR	

(Scimago	Journal	Rank	:	www.scimagojr.com)	วารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่	1	หรือ	2		

(Q1	หรือ	Q2)	 ในปีล่าสุด	 ใน	 subject	 category	ที่ตีพิมพ	์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ							

ระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล	ISI	หรือ	Scopus

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย*

0.125 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ

0.50 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ*

0.75 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน**

1.00 	-	งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ***

เกณฑ์การประเมิน

	 กำหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์	ดังนี้

	 กำหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่		ดังนี้

	 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	3	คน	และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย

	 *อาเซียน	หมายถึง	สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต	้(Association	of	South	East	Asian	

Nations)	มี	10	ประเทศ	ได้แก่	บรูไน	กัมพูชา	อินโดนีเซีย	ลาว	มาเลเซีย	พม่า	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	ไทย	และเวียดนาม

	 *การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ	เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอ่ืน

	 **การเผยแพรใ่นระดบัภมูภิาคอาเซยีน	เปน็การเผยแพรเ่ฉพาะกลุม่อาเชยีน	10	ประเทศ	(อยา่งนอ้ย	5	ประเทศ	

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)	และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร	่ไม่จำเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ

	 ***การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ	 เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ	 (อย่างน้อย	 5	 ประเทศ	

ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน)
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วิธีการคำนวณ

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
X	100

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ

	วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20

	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20

	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10

เกณฑ์การให้คะแนน 

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	โดยกำหนดร้อยละเท่ากับ	5	คะแนน	จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา	ดังนี้

		 การคิดคะแนนระดับคณะ	ให้นำคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย	และการคิดคะแนน

ระดับสถาบันให้นำคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 จำนวนและรายช่ือบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติท้ังหมด	ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ	ทัง้ที่

ปฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่ตามปกีารศกึษาหรอืปปีฏทินิทีต่รงกบัปกีารศกึษา	พรอ้มชือ่เจา้ของบทความ	

ปีท่ีตีพิมพ์	ช่ือวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ	และค่าน้ำหนักของแต่ละบทความวิจัย

	 2.	 จำนวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์

ประจำและนักวิจัยประจำ	 ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ	 พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน	 ปีที่เผยแพร่	

ชื่อสถานที่	 จังหวัด	 หรือประเทศที่เผยแพร่	 และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐานและ																				

ค่าน้ำหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์

	 3.	 หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.5.1	 	 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปใช้ประโยชน์	(สมศ.6)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีปฏิทิน			

คําอธิบาย

	 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญของสถาบันอุดมศึกษา	 การดำเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพ	

และประสบความสำเร็จนั้น	 สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน	์	

สู่การนำไปใช้จากการเปรียบเทียบจำนวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำที่นำ	

ไปใช้ประโยชน์	 ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรอง	

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำ

	 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ำไปใชป้ระโยชน	์หมายถงึ	งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีไ่ดน้ำไปใชป้ระโยชน	์

ตามวตัถปุระสงคท์ีร่ะบไุวใ้นโครงการ	โครงการวจิยั	และรายงานการวจิยัอยา่งถกูตอ้ง	สามารถนำไปสูก่ารแกป้ญัหา	

ได้อย่างเป็นรูปธรรม	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึง	

การนำไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน	ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ	ได้การรับรองการใช้ประโยชน	์

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก	

สถานศึกษา

	 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์	 ที่สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น

รูปธรรม	มีดังนี้

	 1.	 การใชัประโยชน์ในเชิงสาธารณะ	 เช่น	 ผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ				

ทีท่ำใหค้ณุภาพชวีติและเศรษฐกจิของประชาชนดขีึน้	ไดแ้ก	่การใชป้ระโยชนด์า้นสาธารณสขุดา้นการบรหิารจดัการ			

สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(SME)	ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน	ด้านศิลปะและ	

วัฒนธรรม	ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	เป็นต้น

	 2.	 การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย	เช่น	ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนำไปประกอบเป็น

ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย	หรือกำหนดมาตรการ	กฎเกณฑ์ต่างๆ	โดยองค์กร	หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

เป็นต้น

	 3.	 การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย	์ เช่น	 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ	์ หรือ	

ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้	หรือนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	เป็นต้น

	 4.	 การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์	 ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ	 ยกระดับจิตใจ	

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ	สร้างความสุข	เช่น	งานศิลปะที่นำไปใช้ในโรงพยาบาล	ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์	 หมายถึง	

หน่วยงานหรือองค์กร	หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	ที่มีการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์	โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน

โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.6.1	 	 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ	(สมศ.7)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีปฏิทิน			

คําอธิบาย

	 ผลงานวชิาการทีม่คีณุภาพ	สะทอ้นถงึสมรรถนะในการศกึษา	คน้ควา้	วเิคราะห	์สงัเคราะห	์วจิยัการปฏบิตัจิรงิ	

และได้นำไปใช้ในการแก้ปัญหา	 หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา																					

และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ

	 ผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัรองคณุภาพ	หมายถงึ	บทความวชิาการ	ตำรา	หรอืหนงัสอื	ทีผ่า่นกระบวนการกลัน่กรอง	

และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว	 ตามเกณฑ์ของ	 กพอ.	 เรื่องหลักเกณฑ์การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ	

หรือเทียบเท่า

	 ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ	(Academic	Paper)	ตำรา	(Textbook)	หรือหนังสือ	(Book)	

ต้องเป็นผลงานที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์	โดยมีรายละเอียดดังนี้

	 -	 บทความวชิาการ	หมายถงึ	เอกสารทางวชิาการทีเ่รยีบเรยีงอยา่งเปน็ระบบ	มขีอ้ความรูท้ีส่ะทอ้นมมุมอง	

แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์	 การสังเคราะห์เอกสาร	 หรือ	 การวิจัย	 โดยจัดทำในรูปของบทความเพื่อ						

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน

	 -	 ตำรา	หมายถึง	 เอกสารทางวิชาการท่ีเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ	 อาจเขียนเพ่ือตอบสนองเน้ือหาท้ังหมด				

ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้	โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง	และ

สะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา

	 -	 หนังสือ	 หมายถึง	 เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป							

โดยไม่จำเป็นต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหลักสูตรหรือต้องนำมาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง	

ทั้งนี้	จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ	มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียน	

ที่สร้างเสริมปัญญาความคิด	และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ	หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวเนื่อง

 การนบัจำนวนผลงานทางวชิาการทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพ จะนบัผลงานวชิาการทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่	

ในรปูแบบของบทความวชิาการในวารสารวชิาการทัง้ในระดบัชาตแิละ/หรอืนานาชาต	ิหนงัสอื	หรอืตำราทางวชิาการ	

ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการพิมพฺ์	 และผลงานจะต้องเกินร้อยละ	 50	

ของชิ้นงาน	ในกรณีที่มีการตีพิมพ์มากกว่า	1	ครั้ง	ให้นับการตีพิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ	1	ชิ้น



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25554-42

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน           Rajamangala University of Technology Isan

เกณฑ์การประเมิน

กำหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ	ดังนี้

ค่าน้ำหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ

0.25 	-	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ

0.50 	-	บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับ	นานาชาติ

0.75 	-	ตำราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากำหนด

1.00 	-	 ตำราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์	

การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว	หรือตำราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจ

อ่านตามเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด
X	100

วิธีการคำนวณ

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	โดยกำหนดร้อยละ	10	เท่ากับ	5	คะแนน	ทุกกลุ่มสาขาวิชา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 จำนวนและรายชื่อผลงานวิชาการ	 (บทความวิชาการ	 ตำรา	 หนังสือระดับอุดมศึกษา)	 ที่มีคุณภาพ										

ของอาจารยป์ระจำโดยนบัรวมผลงานของอาจารยท์ัง้ทีป่ฏบิตังิานจรงิและลาศกึษาตอ่	พรอ้มชือ่เจา้ของ	

ผลงาน	ปทีีผ่ลงานแลว้เสรจ็	ปทีีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพจากหนว่ยงานทีเ่ชือ่ถอืได	้ชือ่หนว่ยงานทีร่บัรอง	

และมีหลักฐาน	การรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ค่าน้ำหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น

	 2.	 จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา	 โดยนับรวมอาจารย์	

ที่ลาศึกษาต่อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1	 	 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม	(สกอ.5.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา	 สถาบัน/หน่วยงาน											

พงึกำหนดหลกัเกณฑแ์ละขัน้ตอนการบรกิารทางวชิาการอยา่งเปน็ระบบ	และมกีารจดัโครงสรา้งสถาบนั/หนว่ยงาน	

เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว	 การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียน	

การสอนและการวิจัย	 และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย	

อย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 2.	 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน

	 3.	 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย

	 4.	 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน																	

และการวิจัย

	 5.	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน	

และการวิจัย

หมายเหต	ุ เกณฑ์มาตรฐานข้อที	่4	ต้องมีการประเมินความสำเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ	2	และข้อ	3

เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2	 	 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	(สกอ.5.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความต้องการและเป็นที่พึ่ง	

ของชุมชน	ภาครัฐ	ภาคเอกชน	หน่วยงานวิชาชีพ	 สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้น	

ของสถาบัน/หน่วยงาน	พิจารณาได้จาก	(1)	ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ	(2)	การสร้าง	

ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก	และ	 (3)	 ความรู้ท่ีเกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้น้ัน	

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีการสำรวจความต้องการของชุมชน	หรือภาครัฐ	หรือภาคเอกชน	หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบ

การกำหนดทิศทางและการจัดทำแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน/หน่วยงาน

	 2.	 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	 หรือ	

ภาคเอกชน	หรือภาครัฐ	หรือหน่วยงานวิชาชีพ

	 3.	 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม

	 4.	 มีการนำผลการประเมินในข้อ	3	ไปพัฒนาระบบและกลไก	หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ

	 5.	 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบัน/															

หน่วยงานและเผยแพร่สู่สาธารณชน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1	 	 ผลการนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา

	 	 	 	 การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย	(สมศ.8)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

 การให้บริการวิชาการ	 หมายถึง	 การที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชน						

หรือสังคมเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ	หรือทำหน้าท่ีใดๆ	 ท่ีมีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนา				

ความรู้ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาต	ิ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทนและ	

บริการวิชาการให้เปล่า	 โดยมีการนำความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน

และการวิจัย	อาท	ิบทความ	ตำรา	หนังสือ	รายวิชาหรือหลักสูตร	เป็นต้น

	 การนำความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี	2	ประเภท	คือ

	 	 1.	 การพัฒนาการเรียนการสอน

	 	 2.	 การพัฒนาการวิจัย

 ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้ต้องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งนี้ในแต่ละโครงการไม่จำเป็นต้องมีทั้งสอง 

ประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน

วิธีการคำนวณ

 

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ	โดยกำหนดร้อยละ		30	เท่ากับ		5		คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	หลักฐาน	เอกสาร	ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจำได้รวบรวม	จัดระบบ	และมีการประมวลความรู้	และ	

ประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน	และการวิจัยโดยอาจไป	

ต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ	 ตำรา	หรืองานวิจัย	 ขยายผลนำไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนำไปสู่การเปิด	

รายวิชาใหม่

	 2.	 โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน	 และโครงการ						

วชิาการทีเ่ปน็ตวัหารเปน็โครงการบรกิารวชิาการทีด่ำเนนิการในปทีีป่ระเมนิ	โครงการหนึง่ๆ	จะบรูณาการ	

เฉพาะกับการเรียนการสอน	 หรือเฉพาะกับงานวิจัย	 หรือจะบรูณาการกับทั้งการเรียนการสอนและ	

การวิจัยก็ได้

	 3.	 การบริการวิชาการ	 เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา	 ทั้งการประเมิน																																									

ในระดับคณะและระดับสถาบัน

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ	ที่นำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

จำนวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ
X	100
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4.1	 	 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก	(สมศ.9)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา		

 

คําอธิบาย

 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	หมายถึง	โครงการที่สถาบันจัดขึ้น			

เพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดำเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น             

แก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ	 หรือ	 ทำให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตาม	

ศักยภาพของตน

ประเด็นการพิจารณา

	 1.	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ	(PDCA)	โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร

	 2.	 บรรลุเป้าหมายตามแผน	ไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80

	 3.	 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นำหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

	 4.	 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง	โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์

	 	 ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน

	 5.	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม	หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

	 2.	 รายงาน		เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ

	 3.	 ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นำหรือสมาชิกของชุมชนหรือ										

องค์กรได้เรียนรู้และดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง	 และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ		

เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน

	 4.	 ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดำเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์	

ความเข้มแข็งและคุณค่าต่อสังคม	ชุมชน	หรือองค์กร

	 5.	 “ต่อเนื่อง”	หมายถึง	มีการดำเนินงานตั้งแต	่2	ปีขึ้นไป

	 6.	 “ยั่งยืน”	หมายถึง	มีการดำเนินงานตั้งแต	่5	ปีขึ้นไป

	 7.	 “เข้มแข็ง”	หมายถึง	สามารถพึ่งพาตนเองได้

1 2 3 4 5

ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4	ข้อ ปฏิบัติได้	5	ข้อ
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หมายเหตุ	 สำหรับสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับการประเมินปี	 2555	 เป็นต้นไป	 สามารถใช้โครงการ/										

กิจกรรมใหม่ที่ปรากฏอยู่ในแผนระยะยาวโดยได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบันว่าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ต่อเนื่อง	

ในอนาคตและจะยั่งยืน	เข้มแข็ง	สามารถพึ่งพาตนเองได	้โดย	สมศ.	จะพิจารณาให้คะแนนล่วงหน้า

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.1	 	 ผลการชี้นำ	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

	 	 	 	 ตัวบ่งชี้	สมศ.18.1	ผลการชี้นำ	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่	1		

	 	 	 	 ภายในสถาบัน

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย

	 สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาเลอืกดำเนนิการ	2	ประเดน็	จากประเดน็ชีน้ำหรอืแกป้ญัหาสงัคมในดา้นตา่งๆ	อาท	ิ

การสง่เสรมิและสบืสานโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดำริ	ความรกัชาติ	บำรงุศาสนาและ	เทดิทนูพระมหากษตัรยิ์	

สุขภาพ	ค่านิยม	จิตสาธารณะ	ความคิดสร้างสรรค์	ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอาย	ุนโยบายรัฐบาล	เศรษฐกิจ	การพร้อม

รับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน	พลังงานสิ่งแวดล้อม	อุบัติภัย	สิ่งเสพติด	ความฟุ่มเฟือย	การแก้ปัญหาความขัดแย้ง	

สร้างสังคมสันติสุข	 และความปรองดอง	 ตลอดจนการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	 ให้เป็นสถานศึกษา	

พอเพียงแบบอย่างเป็นต้น

	 ทั้งนี้	 ประเด็นที่ชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคม	 ที่สถานศึกษาเลือกดำเนินการ	 โดยได้รับความเห็นชอบจาก	

สภาสถาบัน

ประเด็นการพิจารณา 18.1

	 1.	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ	(PDCA)

	 2.	 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80

	 3.	 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน

	 4.	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

	 5.	 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

การคิดคะแนน

	 1.	 กรณทีีค่ณะมกีารดำเนนิงานในประเดน็เดยีวกบัสถาบนัและมสีว่นรว่มในการดำเนนิการ	ผลการประเมนิ	

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน		โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน

	 2.	 กรณีที่คณะมีการดำเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน	ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ
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เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
	 1.	 โครงการหรือกิจกรรมท่ีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำเนินงานท่ีมีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน                 

มีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	 ที่ระบุวัตถุประสงค์	 และกลุ่มเป้าหมาย	
รวมทั้งความสำเร็จของโครงการ

	 2.	 หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้	
ดำเนินงาน	โดยมีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

	 3.	 รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
	 4.	 หลักฐาน	 เอกสาร	 ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม															

จากการดำเนินงานของโครงการ
	 5.	 หลักฐาน	เอกสาร	ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

หมายเหต ุ
	 1.	 มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน	หรือแตกต่าง	 หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้																					

ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
	 2.	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
	 3.	 กรณทีีค่ณะดำเนนิการรว่มกบัสถาบนัจะตอ้งรายงานไวใ้น	SAR	ของคณะ	และแสดงหลกัฐานการดำเนนิงานดว้ย	

โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.5.2	 	 ผลการชี้นำ	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
	 	 	 	 ตัวบ่งชี้	สมศ.18.2	ผลการชี้นำ	ป้องกัน	หรือแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่	2
	 	 	 	 ภายนอกสถาบัน		
ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบาย
	 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือกดำเนินการ	2	ประเด็น	จากประเด็นช้ีนำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	อาทิ	
การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ	ความรักชาติ	บำรุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์	
สุขภาพ	 ค่านิยม	 จิตสาธารณะ	ความคิดสร้างสรรค์	 ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ	นโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจ	การพร้อมรับ 
การเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน	พลังงานสิ่งแวดล้อม	 อุบัติภัย	 สิ่งเสพติด	 ความฟุ่มเฟือยการแก้ปัญหาความขัดแย้ง		
สร้างสังคมสันติสุขและ	ความปรองดอง	ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		ให้เป็นสถานศึกษา	

พอเพียงแบบอย่างเป็นต้น

	 ท้ังน้ี	ประเด็นท่ีช้ีนำหรือแก้ปัญหาสังคม	ท่ีสถานศึกษาเลือกดำเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน

1 2 3 4 5

- ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4-5	ข้อ
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1 2 3 4 5

- ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4-5	ข้อ

ประเด็นการพิจารณา 18.2

	 1.	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ	(PDCA)

	 2.	 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80

	 3.	 มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน

	 4.	 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม

	 5.	 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

การคิดคะแนน

	 1.	 กรณทีีค่ณะมกีารดำเนนิงานในประเดน็เดยีวกบัสถาบนัและมสีว่นรว่มในการดำเนนิการ	ผลการประเมนิ	

	 	 จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน		โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน

	 2.	 กรณีท่ีคณะมีการดำเนินงานในประเด็นท่ีต่างจากสถาบัน	ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
	 1.	 โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ดำเนินงานที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ	

สถาบัน	มีบทบาทในการชี้นำหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ	ที่ระบุวัตถุประสงค	์และกลุ่มเป้าหมาย			
รวมทั้งความสำเร็จของโครงการ

	 2.	 หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้	
ดำเนินงานโดยมีบทบาทในการชี้นำ	หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ

	 3.	 รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ
	 4.	 หลักฐาน	 เอกสาร	 ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม																				

จากการดำเนินงานของโครงการ
	 5.	 หลักฐาน	เอกสาร	ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

หมายเหตุ 
	 1.	 มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือน	หรือแตกต่าง	 หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริมของสถาบันก็ได้																								

ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบัน
	 2.	 คณะจะดำเนินการแยกหรือดำเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้
	 3.	 กรณทีีค่ณะดำเนนิการรว่มกบัสถาบนัจะตอ้งรายงานไวใ้น	SAR	ของคณะ	และแสดงหลกัฐานการดำเนนิงานดว้ย	

โดยใช้ผลงานด้วย	โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1	 	 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม		(สกอ.6.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบัน/หน่วยงานต้องมีนโยบาย	 แผนงาน	 โครงสร้าง	 และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะ	

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์	 ฟื้นฟู	 สืบสาน	 เผยแพร่วัฒนธรรม	 ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบัน/													

หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 มีการบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียน																						

การสอนและกิจกรรมนักศึกษา

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม	และดำเนินการตามระบบที่กำหนด

	 2.	 มีการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม	

นักศึกษา

	 3.	 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน

	 4.	 มีการประเมินผลความสำเร็จของการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด										

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

	 5.	 มีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัด							

การเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา

	 6.	 มีการกำหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับใน	

ระดับชาติ

เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	หรือ	6		ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2.1 	 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม	(สมศ.10)

ชนิดของตัวบ่งชี ้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบาย

	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ	 วิถีชีวิต	 และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม	 เป็นพันธกิจ		

หลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนักที่จะต้องให้ความสำคัญในการส่งเสริม	 สนับสนุน	 เพื่อให้สังคมในสถาบัน	

อยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ	อยา่งมคีณุคา่สามารถเปน็แบบอยา่งทีน่า่ศรทัธา	และเปน็ทีย่อมรบัของสงัคม	การสง่เสรมิ	

สนับสนุนจำต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน	โดยการกำหนดวัตถุประสงค์						

และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้

ประเด็นการพิจารณา

	 1.	 มีการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ	(PDCA)

	 2.	 บรรลุเป้าหมายตามแผนประจำปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ	80

	 3.	 มีการดำเนินงานสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง

	 4.	 เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก

	 5.	 ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 นโยบาย	แผน	ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

	 2.	 โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 พร้อมรายละเอียดของ	

โครงการหรือกิจกรรม	รวมทั้งตัวบ่งชี้และเป้าหมายความสำเร็จ

	 3.	 รายงานผลการสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรม	(ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน)

	 4.	 หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสำเร็จ	เช่นขั้นตอน	

และช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล	 การสุ่มตัวอย่าง	 แบบสำรวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน	

วิธีการวิเคราะห์ผล	เป็นต้น

	 5.	 รายงาน	 รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ	 ยกย่อง	 ระดับชาติและนานาชาติ	 จากสถาบัน	

หรือหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับ

1 2 3 4 5

ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4	ข้อ ปฏิบัติได้	5	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3.1 	 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม	(สมศ.11)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบาย

 ศิลปะและวัฒนธรรม	ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความสนุทรยีแ์ละรสนยิม	เกดิรปูแบบวถิชีวีติและสงัคม	โดยมลีกัษณะ	

ที่เป็นพลวัต	 มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 จำเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา	 โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และ						

ประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรมและสามารถเลือกรับ	 รักษาและสร้างให้ตนเอง	

และ	สังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม	อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม

ประเด็นการพิจารณา

	 1.	 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี

	 2.	 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่	 สะอาดถูกสุขลักษณะ	 และตกแต่ง	

อย่างมีความสุนทรีย์

	 3.	 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม	สอดคล้องกับธรรมชาต	ิและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

	 4.	 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วม	

อย่างสม่ำเสมอ

	 5.	 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น	1-4	ไม่ต่ำกว่า	3.51	จากคะแนนเต็ม	5

เกณฑ์การให้คะแนน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม																			

ท่ีสถานศึกษาดำเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา

	 2.	 โครงการหรือกิจกรรม	ท่ีแสดงรายละเอียดท่ีกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสำเร็จ	อย่างเป็นรูปธรรม	

รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม

	 3.	 เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม	 ความปลอดภัย	 ความสะอาด	 สุขอนามัย	

และความสวยงาม

	 4.	 รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและส่งเสริมให้นักศึกษา										

และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ำเสมอ

	 5.	 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาท่ีเก่ียวกับประเด็น	1-4	

1 2 3 4 5

ปฏิบัติได้	1	ข้อ ปฏิบัติได้	2	ข้อ ปฏิบัติได้	3	ข้อ ปฏิบัติได้	4	ข้อ ปฏิบัติได้	5	ข้อ
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หมายเหตุ

	 1.	 สะอาด	หมายถึง	ไม่รก	มีระเบียบ	รักษาง่าย	ใช้สะดวก

	 2.	 สุขลักษณะ	หมายถึง	สะอาด	ปลอดภัย	ไร้มลภาวะ	สุขกาย	สบายใจ	เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

	 3.	 สวยงาม	หมายถึง	 มีการจัดแต่งอาคาร	 สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับพ้ืนท่ีแวดล้อม																	

ไม่ส้ินเปลือง	และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.1	 	 ภาวะผู้นำของสภาสถาบัน/คณะกรรมประจำหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของ

	 	 	 	 สถาบัน/หน่วยงาน	(สกอ.7.1)

ชนิดของตัวบ่งชี้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา	

คําอธิบายตัวบ่งชี้

		 ปจัจยัสนบัสนนุทีส่ำคญัตอ่การเจรญิกา้วหนา้ของสถาบนัอดุมศกึษา	คอื	สภาสถาบนัและผูบ้รหิารทกุระดบั	

ของสถาบัน/หน่วยงานนั้นๆ	 หากสภาสถาบัน/คณะกรรมประจำหน่วยงานและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	 เป็นผู้นำที่ดี																								

มีธรรมาภิบาล	 รับผิดชอบต่อสังคม	 รักความก้าวหน้า	 ดูแลบุคลากรอย่างดี	 เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม															

ในการบริหาร	 มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา	 และกำกับดูแล	 ติดตามผลการดำเนินงานของสถาบัน/

หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง	จะทำให้สถาบัน/หน่วยงานเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 สภาสถาบัน/คณะกรรมประจำหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดครบถ้วนและมีการประเมิน

ตนเองตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนดล่วงหน้า

	 2.	 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์	 กำหนดทิศทางการดำเนินงาน	 และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ																																		

มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์	 มีการนำข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา	

สถาบัน/หน่วยงาน

	 3.	 ผู้บริหารมีการกำกับ	 ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามท่ีมอบหมาย	รวมท้ังสามารถส่ือสาร																						

แผนและผลการดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงานไปยังบุคลากรในสถาบัน/หน่วยงาน

	 4.	 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบัน/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ	ให้อำนาจในการตัดสินใจ	

แก่บุคลากรตามความเหมาะสม

	 5.	 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน	 เพ่ือให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ของ													

สถาบัน/หน่วยงานเต็มตามศักยภาพ

	 6.	 ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล	 โดยคำนึงถึงประโยชน์ของสถาบัน/หน่วยงานและผู้มี																							

ส่วนได้ส่วนเสีย

	 7.	 สภาสถาบัน/คณะกรรมประจำหน่วยงานประเมินผลการบริหารงานของสถาบัน/หน่วยงานและผู้บริหาร

นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหต ุ หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่	 6	 นั้น	 ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก	

	 	 ธรรมาภิบาลครบถ้วนท้ัง	10	ประการ	ตามนิยามศัพท์ท่ีระบุไว้	ซ่ึงสอดคล้องเป็นไปตามเกณฑ์ของ	สมศ.

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.2	 	 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้/การพัฒนาสู่หน่วยงานเรียนรู	้	(สกอ.7.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่	 3	 กำหนดให้สถาบัน/หน่วยงานมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้	

และสังคมแห่งการเรียนรู้	 ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบัน/หน่วยงานแห่งการเรียนรู	้ โดยมีการรวบรวม	

องค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน/หน่วยงานซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ	

เพื่อให้ทุกคนในสถาบัน/หน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้	 และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้	 รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี	

ประสทิธภิาพ	อนัจะสง่ผลใหส้ถาบนัอดุมศกึษามคีวามสามารถในเชงิแขง่ขนัสงูสดุ	กระบวนการในการบรหิารจดัการ	

ความรู้ในสถาบัน/หน่วยงาน	ประกอบด้วย	การระบุความรู้	การคัดเลือก	การรวบรวม	การจัดเก็บความรู้การเข้าถึง	

ข้อมูล	 และการแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน/หน่วยงาน	 การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม	

การเรียนรู้	ภายในสถาบัน/หน่วยงาน	การกำหนดแนววิธีปฏิบัติงาน	ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม																			

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน/หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ		

สถาบัน/หน่วยงานอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย

	 2.	 กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย																			

อย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ	1

	 3.	 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้	 ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง	 (tacit	 knowledge)		

เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรู้ท่ีกำหนดในข้อ	 1	 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย	

ที่กำหนด

	 4.	 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ	 1	 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้							

อ่ืนๆ	 ท่ีเป็นแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร	

(explicit	knowledge)
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	 5.	 มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็น	

ลายลักษณ์อักษร	 (explicit	 knowledge)	 และจากความรู้	 ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง	 (tacit	

knowledge)	ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3	 	 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ	(สกอ.7.3)

ชนิดของตัวบ่งชี้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบัน/หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับ	

นโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน/หน่วยงาน	 เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงาน	

ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก	 เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร	 การวางแผนและการตัดสินใจของ										

ผู้บริหารทุกระดับเพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร	 เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมิน 

การดำเนินงานตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน/หน่วยงาน	 ทั้งนี้	 ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวก									

ในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีแผนระบบสารสนเทศ	(Information	System	Plan)

	 2.	 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน	โดยอย่างน้อย	

ต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน	การวิจัย	การบริหารจัดการ	และการเงิน	และสามารถนำไปใช	้

ในการดำเนินงานประกันคุณภาพ

	 3.	 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ

	 4.	 มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ

	 5.	 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนด

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4	 	 ระบบบริหารความเสี่ยง		(สกอ.7.4)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง	 โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย	 กิจกรรม	 และ										

กระบวนการดำเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย	 (ทั้งในรูปของตัวเงิน	 หรือไม่ใช่ตัวเงิน	 เช่น	 ชื่อเสียง

และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผล	 หรือความคุ้มค่า)	

เพื่อให้ระดับความเสี่ยง	 และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้โดย

คำนึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด	 เพื่อป้องกันหรือบรรเทา	

ความรนุแรงของปญัหา	รวมทัง้การมแีผนสำรองตอ่ภาวะฉกุเฉนิ	เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ระบบงานตา่งๆ		มคีวามพรอ้มใชง้าน	

มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบัน/หน่วยงาน	ตาม

ยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสำคัญ

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารความเสี่ยง	 โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทน								

ที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบัน/หน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน

	 2.	 มกีารวเิคราะหแ์ละระบคุวามเสีย่ง	และปจัจยัทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งอยา่งนอ้ย	3	ดา้น	ตามบรบิทของสถาบนั/

หน่วยงาน	จากตัวอย่างต่อไปนี้

  	 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร	(การเงิน	งบประมาณ	ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	อาคารสถานที่)

  	 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์	หรือกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

  	 ความเสี่ยงด้านนโยบาย	กฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ

  	 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน	 เช่น	 ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร	 การบริหาร		

	 งานวิจัย	ระบบงาน	ระบบประกันคุณภาพ

  	 ความเสีย่งดา้นบคุลากรและความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล	โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยแ์ละ	

	 บุคลากร

  	 ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก

  	 อื่นๆ	ตามบริบทของสถาบัน
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	 3.	 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห	์						

ในข้อ	2

	 4.	 มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง	และดำเนินการตามแผน

	 5.	 มีการติดตาม	 และประเมินผลการดำเนินงานตามแผน	 และรายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรม																																	

ประจำหน่วยงานเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง

	 6.	 มีการนำผลการประเมิน	 และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบัน/คณะกรรมประจำหน่วยงานไปใช้ในการ														

ปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป

หมายเหตุ 

	 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ	0	หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปีการประเมิน	

ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา	คณาจารย์	บุคลากร	หรือต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์	หรือ										

ต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน	 อันเนื่องมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม	 หรือจัดการกับ	

ความเสี่ยง	หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอโดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน

	 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์	(0)	คะแนน	เช่น

	 1.	 มกีารเสยีชวีติและถกูทำรา้ยรา่งกายหรอืจติใจอยา่งรนุแรงของนกัศกึษา	คณาจารยบ์คุลากรภายในสถาบนั	

ทัง้ๆ	ทีอ่ยูใ่นวสิยัทีส่ถาบนัสามารถปอ้งกนัหรอืลดผลกระทบในเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้ได้	แตไ่มพ่บแผนการ	

จัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว

	 2.	 สถาบนัหรอืหนว่ยงานเสือ่มเสยีชือ่เสยีงหรอืมภีาพลกัษณท์ีไ่มด่ี	อนัเนือ่งมาจากปจัจยัตา่งๆ	เชน่	คณาจารย	์

นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม	จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง	และเกิด

เป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง	เช่น	หนังสือพิมพ	์ข่าว	online	เป็นต้น

	 3.	 สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทำให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติ			

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผล	

	 	 กระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	หรือ	4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

มีการดำเนินการ

6	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.5.1	 	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน	(สมศ.12)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สภาสถาบนัอดุมศกึษาถอืเปน็องคก์รหลกัของสถานศกึษาระดบัอดุมศกึษาทีต่อ้งมบีทบาทสำคญัในการกำหนด	

นโยบาย	กรอบทิศทางการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา	กำหนดระบบกลไกและกระบวนการ 

ที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการกำกับดูแลและขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	

รวมทั้งการควบคุม	และตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	

และการพัฒนาสถาบันอย่างยั่งยืน

	 การประเมินผลความสำเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของสภาสถาบันจะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ			

ในการกำหนดทิศทางกำกับดูแลและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามหน้าที่และ	

บทบาทของสภาสถาบัน	 การบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล	 และการดำเนินงานตามมติการประชุม

สภาสถาบันอุดมศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการดำเนินงานของสภาสถาบัน		(คะแนนเต็ม	5	)	ที่ครอบคลุม	5	ประเด็น																				

ดังต่อต่อไปนี้

	 1.	 สภาสถาบันทำพันธกิจครบถ้วน	ตามภาระหน้าที่ที่กำหนดในพระราชบัญญัติของสถานศึกษา

	 2.	 สภาสถาบันกำหนดยุทธศาสตร์	ทิศทาง	กำกับนโยบาย	ข้อบังคับ	ระเบียบ

	 3.	 สภาสถาบันทำตามกฎระเบียบข้อบังคับของต้นสังกัด	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

	 4.	 สภาสถาบันกำกับ	ติดตาม	การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา

	 5.	 สภาสถาบันดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล	ครบทั้ง	10	ประเด็น

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

		 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่กำหนดในเกณฑ์การให้คะแนน

หมายเหต	ุ เป็นการประเมินในระดับสถาบัน	คณะไม่ต้องประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.6.1	 	 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน	/	ผู้บริหารระดับคณะหรือเทียบเท่า

    (สมศ.13)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบาย

	 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผลสำเร็จ												

ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	 จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของ										

การบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา	 ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจำปี	 ความสามารถ								

ในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง	(คะแนนเต็ม	5)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

	 1.	 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกำหนดหรือทบทวนนโยบายการกำกับดูแลสถานศึกษา	

ระดับอุดมศึกษา	รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตาม	

หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	

	 2.	 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดำเนินการตามระบบการกำกับดูแลสถานศึกษาระดับ 

อุดมศึกษา	 โดยมีเอกสารหรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหาร			

สถานศึกษาได้กำหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและ	

ตรวจสอบการดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา	

	 3.	 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการติดตามผลการดำเนินงานสำคัญ	 เช่น	

ระบบในด้านนโยบายและแผน	 ด้านการบริหารงานบุคล	 ด้านการเงินและงบประมาณ	 โดยเฉพาะ									

การดำเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติสภาสถาบัน

	 4.	 เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษาที่กำหนดให้มีระบบการประเมิน										

ผู้บริหาร	โดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการดำเนินงานตามระบบนั้น

	 5.	 รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย	 รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหาร	

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

หมายเหต	ุ 1.	 ระดับสถาบัน	ผู้บริหาร		หมายถึง		อธิการบดี		

	 	 2.	 ระดับคณะ	 ผู้บริหาร	 	 หมายถึง	 	 คณบดี	 หรือผู้บริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มีการจัด	

	 	 	 การเรียนการสอน
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ตัวบ่งชี้ที่  7.7.1	 	 การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล	(มทร.อีสาน 3)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คำอธิบายตัวบ่งชี้   

	 เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

 การพัฒนาสถาบันสู่ระดับสากล	หมายถึง	การส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาได้รับการยอมรับทางวิชาการ		

ในระดบันานาชาต	ิโดยไดร้บัการจดัอนัดบัเปน็สถาบนัอดุมศกึษาชัน้นำของโลก	ในระดบัสถาบนัหรอืระดบัสาขาวชิา	

จากองค์กรจัดอันดับชั้นนำของโลก	ทั้งนี้	ไม่นับรวมการจัดอันดับของ webometrics.info

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 สถาบัน/หน่วยงานทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล	 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวและ	

จัดทำแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2554	 เพื่อพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/

หน่วยงานให้ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาคหรือนานาชาติ	 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน/

คณะกรรมการประจำหน่วยงาน

	 2.	 สถาบัน/หน่วยงานดำเนินการพัฒนาวิชาการระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงานสู่สากลตามแผน	

พัฒนาประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2554	ที่กำหนด

	 3.	 สถาบัน/หน่วยงานติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ	

พ.ศ.2554

	 4.	 สถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวนผลการประเมินตามแผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ							

พ.ศ.2554	 และจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน	 พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนาประจำปี	

งบประมาณ	พ.ศ.2555

	 5.	 สถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับสาขาวิชาหรือระดับสถาบัน/หน่วยงานจากองค์กรจัดอันดับ	

ชั้นนำของโลก

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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แนวทางการประเมินผล

ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน

1 สถาบนัอดุมศึกษาทบทวนแผนงานพฒันา	

สถาบัน/หน่วยงานสู่สากล	 ซึ่งเป็นแผน			

ระยะยาว	และจัดทำแผนพัฒนาประจำปี			

งบประมาณ		พ.ศ.2554	เพือ่พฒันาวชิาการ	

ระดับ	 สาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงาน	

ให้ได้รับ	 การยอมรับในระดับภูมิภาคหรือ		

นานาชาติ	 ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา																			

สถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงาน

ประเมินผลจากข้อมูล		เอกสาร		หลักฐานต่างๆ		ดังนี้

1.1		เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงว่าสถาบัน/หน่วยงาน

มีการทบทวนแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล		

หรือแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากลที่ได้ผ่าน

การทบทวน

1.2		เอกสาร/หลักฐานอื่นที่แสดงว่าสถาบัน/หน่วยงาน	

มีการจัดทำแผนพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากลกรณี								

สถาบันอุดมศึกษาที่ยังไม่มีการจัดแผนงานฯ	 ในปี	

งบประมาณที่ผ่านมา	 หรือแผนงานพัฒนาสถาบัน/

หน่วยงานสู่สากล	 โดยเน้ือหาควรประกอบด้วยรายละเอียด 

ดังนี้

-	เป้าหมายระยะยาวของการพัฒนาสู่สากล

-	เป้าหมายเฉพาะในปีงบประมาณ	พ.ศ.2554

-	โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดำเนินการ	

ในแต่ละด้านที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย

-	กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มสาขาที่ต้องการพัฒนา

-	แนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

1.3	 แผนพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากล	 ประจำปี	

งบประมาณ	 	 พ.ศ.2554	 โดยเนื้อหาควรประกอบด้วย	

รายละเอียด	ดังนี้

-	เป้าหมาย/วัตถุประสงค์

-	โครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/วิธีการดำเนินการ

-	กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มสาขาที่ต้องการพัฒนา

-	แนวทางการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล

1.4	 หลักฐานที่แสดงว่าสถาบัน/หน่วยงาน	

มีแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงานสู่สากลทั้งแผน

ระยะยาวและแผนประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.2554		

ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาสถาบัน/หน่วยงาน	 เช่น	

รายงานการประชุมสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำ	

หน่วยงานที่อนุมัติแผนงานพัฒนาสถาบัน/หน่วยงาน
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ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน

2 สถาบนั/หนว่ยงานดำเนนิการพฒันาวิชาการ	

ระดับสาขาวิชาหรือสถาบัน/หน่วยงาน	

สูส่ากล	ตามแผนพฒันาประจำปงีบประมาณ	

พ.ศ.2554	ที่กำหนด

ประเมินผลจากข้อมูล	เอกสาร	หลักฐานต่างๆ	ดังนี้

2.1	 เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าสถาบัน/หน่วยงาน			

อดุมศกึษาไดด้ำเนนิตามแผนพฒันาประจำปงีบประมาณ	

พ.ศ.2554	เช่น	ภาพถ่าย	รายงานการประชุม	บันทึกผล	

การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือแนวทาง/

วิธีการตามที่กำหนดไว้	และเอกสารอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

3 สถาบนั/หนว่ยงานตดิตามและการประเมนิ	

ผลการดำเนินงานตามแผนงานพัฒนา	

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2554

ประเมินผลจากข้อมูล	เอกสาร	หลักฐานต่างๆ	ดังนี้

3.1	เอกสาร/หลักฐานที่แสดงได้ว่าสถาบัน/หน่วยงานมี

การติดตามและการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน

3.2	รายงานสรปุผลการตดิตามความกา้วหนา้	การดำเนนิงาน	

หรือรายงานการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน

4 สถาบัน/หน่วยงานวิเคราะห์และทบทวน	

ผลการประเมินตามแผนงานพัฒนา	

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2554	 จัดทำ	

ข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน 

พร้อมจัดทำแผนงานพัฒนา	 ประจำ	

ปีงบประมาณ	พ.ศ.2555

ประเมินผลจากข้อมูล	เอกสาร	หลักฐานต่างๆ	ดังนี้

4.1	 รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนงาน													

พัฒนาประจำปี	และนำเสนอ	ปัญหา	ข้อจำกัด	แนวทาง	

แก้ไข	 และข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน	

ในปีงบประมาณ	พ.ศ.2554	 โดยเนื้อหาของรายงานฯ		

ควรประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

	 	 	 	 	 -	 ผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมหรือ	

แนวทาง/วิธีการตามที่กำหนดไว้

						-	สรุปผลการดำเนินงานเม่ือเทียบกับเป้าหมายตาม	

ที่กำหนดไว้

							-	ปัจจัยสนับสนุน

							-	ปัญหาอุปสรรค/ข้อจำกัด

 						-	แนวทางหรือข้อเสนอในการปรับปรุงการดำเนินงาน

4.2	 เอกสาร/หลักฐานอ่ืนท่ีมีสาระสำคัญครบถ้วน 

ตามองค์ประกอบของรายงานฯ	 ข้างต้น	 ที่ทำให้	

สภาสถาบันอุดมศึกษา	 ผู้บริหารสถาบัน/คณะ/สำนัก	

มีข้อมูลเพียงพอที่จะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการกำหนด	

นโยบายและการดำเนินงานในปีต่อไป
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ประเด็น เกณฑ์การให้คะแนน แนวทางการประเมิน

4.3	 เอกสาร/หลักฐานยืนยันวันหรือช่วงเวลาที่สถาบัน	

/หน่วยงานได้นำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงาน	

ตามแผนพัฒนาประจำปี	และข้อเสนอในการปรับปรุงการ	

ดำเนนิงานดงักลา่วตอ่สภาสถาบนั/คณะกรรมการประจำ	

หน่วยงานเพื่อพิจารณา

4.4	 แผนงานพัฒนาประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2555			

ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน/คณะกรรมการ	

ประจำหน่วยงาน

5 สถาบัน/หน่วยงานได้รับการจัดอันดับ						

สาขาวิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กร	

จัดอันดับชั้นนำของโลก

ประเมินผลจากข้อมูล	เอกสาร	หลักฐานต่างๆ	ดังนี้

5.1	เอกสาร/หลกัฐานยนืยนัการไดร้บัการจดัอนัดบัสาขา	

วิชาหรือระดับสถาบันจากองค์กรชั้นนำของโลก
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ตัวบ่งชี้ที่ 8.1	 	 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ	(สกอ.8.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีงบประมาณ

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถาบัน/หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ	 จะต้องมีแผนกลยุทธ์	

ทางด้านการเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ	 ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน/

หน่วยงานให้สามารถดำเนินการได้	มีการวิเคราะห์รายได้	ค่าใช้จ่ายของการดำเนินงาน	ทั้งจากงบประมาณแผ่นดิน	

และเงินรายได้อื่นๆ	 ที่สถาบัน/หน่วยงานได้รับ	 มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทำรายงานทางการเงินอย่าง	

เป็นระบบครบทุกพันธกิจ	 มีระบบการตรวจสอบการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ	 รายงานทางการเงินต้องแสดง	

รายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ	 โครงการ	 กิจกรรมเพ่ือให้สามารถวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคง	

ของสถาบัน/หน่วยงานได้

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน

	 2.	 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน	 หลักเกณฑ์การจัดสรร	 และการวางแผนการใช้เงิน	

อย่างมีประสิทธิภาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้

	 3.	 มีงบประมาณประจำปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาสถาบัน/

หน่วยงานและบุคลากร

	 4.	 มีการจัดทำรายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ	 และรายงานต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำ																						

หน่วยงานอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง

	 5.	 มีการนำข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย	 และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและ	

ความมั่นคงของสถาบัน/หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

	 6.	 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก	 ทำหน้าที่ตรวจ	 ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ	

และกฎเกณฑ์ที่สถาบัน/หน่วยงานกำหนด

	 7.	 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย	 และนำข้อมูลจากรายงานทาง										

การเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.1	 	 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	(สกอ.9.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 การประกนัคณุภาพการศกึษาภายในเปน็ภารกจิของสถาบนั/หนว่ยงานตามทีก่ำหนดไวใ้นพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.2542	แก้ไขเพิ่มเติม	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.2545	ซึ่งสถาบัน/หน่วยงานต้องสร้างระบบและกลไก																						

ในการควบคุม	 ตรวจสอบ	 ประเมินและพัฒนาการดำเนินงานของสถาบัน/หน่วยงานให้เป็นไปตามนโยบาย																																			

เป้าประสงค์	 และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด	 ตลอดจนหน่วยงาน																														

ที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลสำเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพ																														

ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และเปิดเผยต่อสาธารณชน	 มีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง	 และมีนวัตกรรม																																						

ที่เป็นแบบอย่างที่ดี

	 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องดำเนินการ					

อย่างต่อเนื่อง	 โดยมีการสร้างจิตสำนึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษา	 ทั้งนี้	 เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบัน/หน่วยงานสามารถสร้างผลผลิตทาง	

การศึกษาที่มีคุณภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มรีะบบและกลไกการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในทีเ่หมาะสมและสอดคลอ้งกบัพนัธกจิและพฒันา	

การของสถาบัน/หน่วยงาน	ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า	และดำเนินการตามระบบ	

ที่กำหนด

	 2.	 มกีารกำหนดนโยบายและใหค้วามสำคญัเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน	โดยคณะกรรมการ	

ระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน/หน่วยงาน

	 3.	 มีการกำหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน/หน่วยงาน

	 4.	 มีการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน	 ประกอบด้วย	 1)	 การควบคุม	

ติดตามการดำเนินงาน	และประเมินคุณภาพ	2)	การจัดทำรายงานประจำปีท่ีเป็นรายงานประเมินคุณภาพ 

เสนอต่อสภาสถาบัน/คณะกรรมการประจำหน่วยงานและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ตามกำหนดเวลา	 โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

กำหนดใน	CHE	QA		Online	และ	3)	การนำผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพ	

การศึกษาของสถาบัน/หน่วยงาน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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	 5.	 มีการนำผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทำงาน	 และส่งผลให้มีการพัฒนา																			

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้

	 6.	 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง	 9	 องค์ประกอบ	

คุณภาพ

	 7.	 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา	 โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต																							

และผู้ใช้บริการตามพันธกิจของสถาบัน/หน่วยงาน

	 8.	 มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน/หน่วยงาน																																					

และมีกิจกรรมร่วมกัน

	 9.	 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น	 และเผยแพร่																								

ให้หน่วยงานอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	หรือ	3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	หรือ	6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	หรือ	8	ข้อ

มีการดำเนินการ

9	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.2.1	 	 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด	(สมศ.15)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบาย

	 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ	 หลักเกณฑ์	 และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา	 พ.ศ.2553	 ระบุไว้ว่า			

“...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาน้ัน 

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปิดเผยผลการติดตาม               

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”	 ท้ังน้ี	 	 สถานศึกษาจะดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน								

ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดกำหนด	 โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้น	

ด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ	ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้	จะเป็นคะแนนที	่	

สามารถสะทอ้นประสทิธภิาพและประสทิธผิลของคุณภาพการดำเนินงานดา้นตา่งๆ	ของสถานศึกษาระดบัอดุมศึกษาได	้

ดังน้ัน	 ในการประเมินตัวบ่งช้ีน้ี	 จะใช้ค่าเฉล่ียคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด	 โดยไม่ต้อง	

ทำการประเมินใหม่

เกณฑ์การให้คะแนน

	 ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในภายใน	โดยต้นสังกัด

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

	 คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาโดยต้นสังกัด	

หมายเหตุ

	 กรณีของการประเมินระดับคณะ	หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่ครบทุกตัวที่กำหนด

ในระดับสถาบัน	ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของตัวบ่งชี้นั้นมาใช้แทน
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ตัวบ่งชี้ที่ 9.3.1	 	 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการกิจกรรม	5ส	(มทร.อีสาน 4)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 กจิกรรม	5	ส	ถอืวา่เปน็กจิกรรมพืน้ฐานของการปฏบิตังิานเพือ่การใหบ้รกิารทีม่คีณุภาพ	ฉะนัน้	การดำเนนิงาน	

เพือ่จดัความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในสถานทีท่ำงานเพือ่ใหเ้กดิสภาพการทำงานทีด่	ีโดยดำเนนิกจิกรรมในหนว่ยงาน	

ตามเทคนิค	5	ส	คือ	มีการดำเนินการสะสางเพื่อให้เกิดความสะดวกและสะอาด	ให้เป็นสุขลักษณะและสร้างนิสัย	

ที่ดีในการปฏิบัติงาน	ที่จะต้องมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีการกำหนดนโยบาย/แนวทาง	หรือแผนการดำเนินกิจกรรม	5ส

	 2.	 มีการจัดตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานกิจกรรม	5ส	และคณะกรรมการตรวจประเมินกิจกรรม	5ส

	 3.	 มีคู่มือการดำเนินกิจกรรม	5ส	ของหน่วยงาน

	 4.	 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

	 5.	 มีผลยืนยันหน่วยงานผ่านเกณฑ์คะแนนของกิจกรรม	5ส	อย่างน้อยร้อยละ	75

	 6.	 มีระบบในการติดตามผลการดำเนินงาน

	 7.	 มีการประเมินผลการดำเนินงาน

	 8.	 มีการนำผลการประเมินผลการดำเนินงานไปแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	หรือ	2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	หรือ	4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	หรือ	6	ข้อ

มีการดำเนินการ

7	ข้อ

มีการดำเนินการ

8	ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 10.1.1	 	 การบริหารจัดการสถานศึกษา	3	ดี	(3D)	(ศธ.10.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถานศกึษามกีระบวนการบรหิารจดัการเพือ่เรง่รดัพฒันาคณุภาพผูเ้รยีนโดยมกีารวางแผนการจดักจิกรรม	

จัดสภาพแวดล้อม	และสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานศึกษา	มีความร่วมมือกับทุกฝ่าย	และการติดตามประเมิน	

ผลตามแนวทางการดำเนินงานของสถานศึกษา	3	ดี	 (3D)	การกำหนดนโยบาย	จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม	

แนวนโยบาย	3	ดี	(3D)

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน		 ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องดังนี้

	 1.	 นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา	3	ดี	(3D)

	 2.	 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ	คณะทำงาน	หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ

	 3.	 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร	 สิ่งอำนวยความสะดวกการสร้างและ	

	 	 พัฒนาเครือข่าย	การกำกับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน

	 4.	 รายงานผลการดำเนินงาน	การติดตามประเมินผลและการนำผลไปพัฒนาปรับปรุง

แนวปฏิบัติที่ดี

	 1.	 สถานศึกษาดำเนินการกำหนดนโยบาย	 จัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา																														

3	ด	ี(3D)

	 2.	 มีการกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอย่างชัดเจน

	 3.	 ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา																

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย	3	ด	ี(3D)

	 4.	 สถานศึกษาจัดสภาพแวดล้อมและการบริการ	มีโครงสร้างสาระการเรียนรู	้แผนกิจกรรมการเรียนการ

สอนที่หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์	3	ด	ี(3D)

	 5.	 มีการนำสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสร้างสรรค์นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย																	

3	ด	ี(3D)	ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา	

	 6.	 มีกลไกในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายให้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริม	 3	 ดี	 (3D)																									

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี (3D)
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	 7.	 มีระบบ	กลไกและแผนการกำกับติดตามประเมินผลที่ชัดเจน	พร้อมรายงานผลการติดตามประเมินผล																					

และการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา	3	ด	ี(3D)

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา	3	ด	ี(3D)	และส่งเสริมสนับสนุนทั้งทรัพยากร	

สิ่งอำนวยความสะดวก	และบุคคล

	 2.	 จัดการเรียนรู้	 จัดกิจกรรมด้านประชาธิปไตย	 ด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 และด้านภูมิคุ้มกันภัยจาก	

ยาเสพติด

	 3.	 พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา	ให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา																	

สถานศึกษา	3	ด	ี(3D)	อย่างมีคุณภาพ

	 4.	 ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการดำเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา	3	ด	ี(3D)

	 5.	 กำกับ	 ติดตามให้สถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมส่งเสริมให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐาน														

สถานศึกษา	3	ด	ี(3D)

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 10.2.1	 	 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย	3	ดี	(3D)	มีความรู้	เจตคติที่ดี	ตลอดจนเกิดพฤติกรรม

	 	 	 	 ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้ง	3	ด้าน	(ศธ.10.2)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 ผลผลิต

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 สถานศึกษาได้พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนท้ังในด้านการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน						

โดยประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ตามนโยบาย	 3	 ดี	

(3D)	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย	รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตน	เคารพในสิทธิของผู้อื่น

มีวินัยมีความประหยัด	มีความกตัญญูกตเวที	ซื่อสัตย์สุจริต	รู้และตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด	สร้างภูมิคุ้มกัน	

จากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ	ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ	ดนตรีและกีฬา	เพื่อให้ผู้เรียน	

สามารถดำรงตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 5

มีการดำเนินการ	1	ด้าน มีการดำเนินการ	2	ด้าน มีการดำเนินการ	3	ด้าน

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ประเมิน 			ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องมีดังนี้

	 1.	 โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	 3	 ดี	 (3D)	 ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยด้านการ	

ส่งเสริมให้มีคุณธรรม	จริยธรรมและความเป็นไทย	และด้านการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด

	 2.	 รายงานผลการเข้าร่วมโครงการของนิสิตนักศึกษา

	 3.	 รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	3	ด	ี(3D)

เกณฑ์มาตรฐาน

คำอธิบาย เอกสารประกอบ

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 1	

ด้าน

1.	ผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	3	ด	ีจำนวน	1	ด้าน

2.	 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 1	

ด้าน

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 2	

ด้าน

1.	ผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	3	ด	ีจำนวน	2	ด้าน

2.	 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 2	

ด้าน

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 3	

ด้าน

1.	ผลการดำเนินงานกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	3	ด	ีจำนวน	3	ด้าน

2.	 จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา	 3	 ดี	 จำนวน	 3	

ด้าน

เกณฑ์การประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.1.1	 	 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	

	 	 	 	 (Hands-on) (อัตลักษณ์ มทร.อีสาน 11.1)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา			

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 เป็นการกำหนดระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	 ทั้ง	 9	 แห่ง																							

ให้มีคุณสมบัติตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ในการเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	 สามารถพัฒนาศักยภาพด้านทักษะ																													

การปฏิบัติให้นักศึกษามีประสบการณ์	สามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง	 รวมท้ังการพัฒนาบุคลากรท่ีเป็นผู้สอน				

ให้มีศักยภาพสามารถให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาได้

เกณฑ์มาตรฐาน

	 1.	 มีระบบและกลไกในการดำเนินการด้านสหกิจศึกษา

	 2.	 มีการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยเพิ่มประสบการณ์ตรงในสถานประกอบการ

	 3.	 มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยใช้หลักของ	WIL		เป็นแนวทางในการพัฒนา

	 4.	 มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในกิจกรรมที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่าง	

	 	 ต่อเนื่อง

	 5.	 มีผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินการจนเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเป็นที่ยอมรับหรือได้รับการยกย่อง

คำนิยาม

 สถานประกอบการ	หมายถึง	บริษัท	องค์การท้ังภาครัฐและเอกชน	ตลอดจนหน่วยงานท่ีองค์กรวิชาชีพยอมรับ

 เพ่ิมประสบการณ์ตรง	 หมายถึง	 การฝึกประสบการณ์เสมือนพนักงานของสถานประกอบการในระยะเวลา						

หนึ่งเพื่อให้มีศักยภาพสามารถให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษาได้

 Work Integreated Learning	 หมายถึง	 การส่งนักศึกษาไปฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ	

ทุกหลักสูตร

เกณฑ์การประเมิน

องค์ประกอบที่ 11 อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ
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คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 11.2.1	 	 กระบวนการจัดการเรียนการสอน	ใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน	(Technology	

	 	 	 	 Based	Education	-	Training)	(มทร.อีสาน 5)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 เป็นตัวบ่งชี้ที่จะตอบอัตลักษณ์ของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่ให้ความสำคัญกับการ	

นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาเป็นฐานในการพัฒนาทางด้านทักษะต่างๆ	ในการจัดการเรียน

การสอนเพื่อฝึกนักศึกษาให้มีความรู้	ความสามารถในการใช้เครื่องมือ	เครื่องจักร	ในสาขาวิชาชีพ	เพื่อทำให้บัณฑิต	

ของราชมงคลมีศักยภาพ	สามารถทำงานในสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 กระบวนการเรียนการสอนให้ความสำคัญกับ	Technology	Based	และฝึกทักษะในการทำงาน

	 2.	 นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้ความรู้	เครื่องมือ	อุปกรณ์ในแต่ละสาขาวิชาชีพ	ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 3.	 นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน	Technology	Based	กับชุมชน	สังคมภายใต้การให้คำแนะนำ		

	 	 ของอาจารย์ผู้สอน

	 4.	 นักศึกษาใช้หลัก	Technology	Based	ในงานวิจัย	โครงงาน	กรณีศึกษา

	 5.	 ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	 ทำให	้ 	

	 	 นักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ

คำนิยาม

	 Technology	 Based	 หมายถึง	 การเรียนรู้บนฐานเทคโนโลยี	 (Technology	 –	 based	 learning)																			

ซึ่งครอบคลุมวิธีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ	อาทิ	การเรียนรู้บนคอมพิวเตอร์	(Computer	–	based	learning)	

การเรียนรู้บนเว็บ	(Web	–	based	learning)	ห้องเรียนเสมือนจริง	(Virtual	classrooms)	และความร่วมมือดิจิทั่ล	

(Digital	 collaboration)	 เป็นต้น	 ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภท	 อาทิ	 อินเทอร์เน็ต	

(Internet)	อินทราเน็ต	(Intranet)	เอ็กซ์ทราเน็ต	(Extranet)	การถ่ายทอดผ่านดาวเทียม	(Satellite	broadcast)	

แถบบันทึกเสียงและวีดีทัศน์	(Auto/Video	tape)	โทรทัศน์ที่สามารถโต้ตอบกันได้	(Interactive	TV)	และซีดีรอม	

(CD	–	ROM)

เกณฑ์การประเมิน
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ตัวบ่งชี้ที่ 11.3.1	 	 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ	(Professional	Oriented)		 	

	 	 	 	 ให้กับนักศึกษา	(มทร.อีสาน 6)

ชนิดของตัวบ่งชี	้ 	 กระบวนการ

การคิดรอบป	ี 	 ปีการศึกษา				

คําอธิบายตัวบ่งชี้

	 เป็นตัวบ่งชี้ที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้จัดทำระบบและกลไกในการพัฒนา																

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพให้นักศึกษา	เพื่อเป็นบัณฑิตที่มีความสามารถด้านการออกแบบ	การวางแผน	สามารถ																										

คิดวิเคราะห์	 แก้ปัญหาและปฏิบัติได้	 	 เป็นคนดีของสังคม	 มีความฉลาดทางอารมณ์	 ทักษะด้านวิชาชีพ	 ทักษะ																											

ในความเป็นมนุษย	์ตลอดจนมีศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ	สร้างงานให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

เกณฑ์มาตรฐาน 

	 1.	 มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ	 มีการนำสู่การปฏิบัติและ		

	 	 มีผลลัพธ์ชัดเจน

	 2.	 มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ

	 3.	 มีการจัดสรรทรัพยากรในการสร้างความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพตามแผนที่ได้กำหนดไว้	

	 4.	 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพและส่งเสริมความเป็นคนดีของ	 	

	 	 สังคม	

	 5.	 มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำนิยาม

	 ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ	 คือ	 ความรู้ความสามารถในด้านวิชาการและวิชาชีพด้านการศึกษา	 ค้นคว้า	

และพฒันาตนเองอยา่งตอ่เนือ่ง	จนสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูเ้ชงิวชิาการและเทคโนโลยตีา่งๆ	เขา้กบัการปฏบิตังิาน/

หน้าที่ต่างๆ	ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล	จนเกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อมหาวิทยาลัยฯ

	 ความเปน็คนดขีองสงัคม	คอื	คณุคา่ทางคณุธรรม	จรยิธรรม	ศลีธรรม	ความด	ีการสือ่สาร	ใชห้ลกัประชาธปิไตย	

ให้ถูกต้อง	ตลอดจนการไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น

เกณฑ์การประเมิน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดำเนินการ

1	ข้อ

มีการดำเนินการ

2	ข้อ

มีการดำเนินการ

3	ข้อ

มีการดำเนินการ

4	ข้อ

มีการดำเนินการ

5	ข้อ



ภาคผนวก



ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน

	 1)	 อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ	 80	 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผนติดตาม	

และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร

	 2)	 มีรายละเอียดของหลักสูตร	ตามแบบ	มคอ.2	ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	หรือ	มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา	(ถ้ามี)

	 3)	 มีรายละเอียดของรายวิชา	 และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม	 (ถ้ามี)	 ตามแบบ	 มคอ.3																																		

และ	มคอ.4	อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

	 4)	 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา	 และรายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์									

ภาคสนาม	(ถ้ามี)	ตามแบบ	มคอ.5	และ	มคอ.6	ภายใน	30	วัน	หลัง	สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน

ให้ครบทุกรายวิชา

	 5)	 จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร	ตามแบบ	มคอ.7	ภายใน	60	วัน	หลังปีการศึกษา

	 6)	 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กำหนดใน	มคอ.3	และ	มคอ.4																								

(ถ้ามี)	อย่างน้อยร้อยละ	25	ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

	 7)	 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน	 กลยุทธ์การสอน	 หรือการประเมินผลการเรียนรู้															

จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน	มคอ.7	ปีที่แล้ว

	 8)	 อาจารย์ใหม่	(ถ้ามี)	ทุกคน	ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้านการจัดการเรียนการสอน

	 9)	 อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ	และ/หรือวิชาชีพ	อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

	 10)	 จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน	 (ถ้ามี)	 ได้รับการพัฒนาวิชาการ	 และ/หรือวิชาชีพ	

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	50	ต่อปี

	 11)	 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.5	

จากคะแนนเต็ม	5.0

	 12)	 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่	เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	3.5	จากคะแนนเต็ม	5.0

ภาคผนวก ก
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา



ภาคผนวก ข



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เรื่อง  เป้าหมายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

		 ตามทีม่หาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน		ไดม้กีารดำเนนิงานการประกนัคณุภาพการศกึษาภายใน		โดยกำหนด	

ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและให้ถือว่าการประกัน	

คุณภาพภายใน	เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา	ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง		โดยมีการกำหนดตัวบ่งชี	้						

ที่ใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของสถาบัน	ให้ได้มาตรฐาน	ทั้งนี้มหาวิทยาลัย		ได้นำตัวบ่งชี้	สกอ.	สมศ.	ก.พ.ร.	ยุทธศาสตร	์

การพัฒนามหาวิทยาลัยและอัตลักษณ์	 มทร.อีสาน	 มาบูรณาการเป็นตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยฯ	 เพื่อให้หน่วยงานใช้เป็น	

กรอบการดำเนินงาน	 ในการวางแผนการปฏิบัติงาน	 การเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนดในเป้าหมายคุณภาพ										

การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน		การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง	

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด	 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 ตลอดจนนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน			

มาวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีถัดไป	 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 และเพื่อรองรับ	

การประกันคุณภาพภายนอก

	 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	แก้ไขเพ่ิมเติม	(ฉบับท่ี	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๕	(มาตรา	๔๗	และ	มาตรา	๔๘)	

ได้บัญญัติ	เร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด	๖	ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา		๒๔		มาตรา		๒๗		มาตรา		๒๘		วรรคสอง		และมาตรา		๔๖		แห่งพระราชบัญญัต	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	๒๕๔๘	ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๔๒	และที่แก้ไข	

เพิ่มเติม		(ฉบับที่		๒)		พ.ศ.	๒๕๔๕		จึงออกประกาศ		เรื่อง		เป้าหมายคุณภาพ		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		

ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕		ดังต่อไปนี้		

	 เป้าหมายคุณภาพ		ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕		แยกเป็น		๓		ระดับ		ดังนี้	

		 ๑.	 เป้าหมายคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ประจำปีการศึกษา	 ๒๕๕๕	 ประกอบด้วย	

ตัวบ่งชีข้อง	สกอ.	จำนวน	๒๓	ตัวบ่งชี้	สมศ.	๑๙	ตัวบ่งชี	้	ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย		จำนวน	๖		ตัวบ่งชี	้	อัตลักษณ์	

มทร.อีสาน	จำนวน	๑		ตัวบ่งชี้		กระทรวงศึกษาธิการ	จำนวน	๒	ตัวบ่งชี	้	รวมทั้งสิ้น		จำนวน	๕๑	ตัวบ่งชี้

	 ๒.	 เป้าหมายคุณภาพ ระดับคณะ/สาขาวิชา	ประจำปกีารศกึษา	๒๕๕๕		ประกอบดว้ย	ตวับง่ชีข้อง	สกอ.	จำนวน	

๒๓	ตัวบ่งชี้		สมศ.	๑๙	ตัวบ่งชี้		ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย		จำนวน	๖	ตัวบ่งชี้		อัตลักษณ์		มทร.อีสาน	จำนวน	

๑		ตัวบ่งชี้		รวมทั้งสิ้น		จำนวน	๔๙	ตัวบ่งชี้

	 ๓.	 เป้าหมายคุณภาพ หน่วยงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	 ประจำปีการศึกษา	

๒๕๕๕		ประกอบด้วย	ตัวบ่งชี้ของ	สกอ.	จำนวน	๑๙	ตัวบ่งชี้		สมศ.	๘	ตัวบ่งชี	้ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	จำนวน	

๒	ตัวบ่งชี้		กระทรวงศึกษาธิการ	จำนวน	๒	ตัวบ่งชี้	รวมทั้งสิ้น	จำนวน	๓๑	ตัวบ่งชี้

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

	 ประกาศ		ณ		วันที่				๑๒				มิถุนายน				พ.ศ.	๒๕๕๕

(รองศาสตราจารย์วินิจ		โชติสว่าง)
รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 1-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล

ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินงาน

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน	 (สกอ.1.1) 

(สมศ.	16)	(สมศ.	17)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 8	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร	์

และวิเทศน์สัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองนโยบายและแผน/งานบริหาร						

แผนและการคลัง

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6	หรือ	7	ข้อ 4	คะแนน

8	ข้อ 5	คะแนน

1.2.1 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณข์องสถาบนั

-	ผลการบรหิารสถาบนัใหเ้กดิอตัลกัษณ	์ 

(สมศ. 16.1)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร	์

และวิเทศน์สัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองนโยบายและแผน/งานบริหาร						

แผนและการคลัง

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

1.2.2 ผลการพฒันาตามอตัลกัษณข์องสถาบนั

-	ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ	์	 

(สมศ. 16.2)

ค่าเฉลี่ยของ

คะแนน

ประเมิน

บัณฑิต

5	คะแนน 5 5	คะแนน

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

1.3.1 ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่น	

ที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ			

สถาบัน/หน่วยงาน	(สมศ. 17)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร	์

และวิเทศน์สัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองนโยบายและแผน/งานบริหาร						

แผนและการคลัง

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

1.4.1 ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตาม	

ตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงานตามแผน	

ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

(มทร.อีสาน1)

50-59 1	คะแนน

15 ร้อยละ	75

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร	์

และวิเทศน์สัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองนโยบายและแผน/งานบริหาร						

แผนและการคลัง

60-69 2	คะแนน

70-79 3	คะแนน

80-89 4	คะแนน

90-100 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร	

หลักสูตร	 (สกอ.2.1)	 (ก.พ.ร.	 15)	 

(มีเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 4	คะแนน

มีการดำเนินงาน	ครบ 
5	ข้อ	ตามเกณฑ	์
ทั่วไป	และครบ	

ตามเกณฑ์เพิ่มเติม

5	คะแนน
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2.2 อาจารย์ประจำท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก	

(สกอ.2.2)	 (มี เกณฑ์เพิ่มเติม	

เฉพาะกลุ่ม)

ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่มี

คุณวุฒ	ิป.เอก

5	คะแนน 5

ร้อยละ	30	

ขึ้นไป

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองบริหารงานบุคคล/งานบริหารงาน	

บุคคล

ค่าการเพิ่มขึ้นของ

ร้อยละของอาจารย์

ประจำที่มีคุณวุฒิ

ป.เอก	เปรียบเทียบ

กับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ	6		

ขึ้นไป

2.3 อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่ง	

ทางวิชาการ	 (สกอ.2.3)	 (มีเกณฑ์	

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม)

ค่าร้อยละของ

อาจารย์ประจำที่

ตำแหน่ง	

ผศ.รศ.	ศ.	

รวมกัน
5	คะแนน 5

ร้อยละ	60	

ขึ้นไป

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองบริหารงานบุคคล

	งานบริหารงานบุคคล
ค่าการเพิ่มขึ้นของ	

ร้อยละของอาจารย์	

ประจำที่ตำแหน่ง	

ผศ.	รศ.	ศ.	รวมกัน	

เทียบกับปีที่ผ่านมา

ร้อยละ	12	

ขึ้นไป

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และ	

บุคลากรสายสนับสนุน	 (สกอ.2.4) 

(ก.พ.ร.	13)	(สมศ.	14)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองบริหารงานบุคคล/งานบริหารงาน	

บุคคล

2	ข้อ 2	คะแนน

3	หรือ	4	ข้อ 3	คะแนน

5	หรือ	6	ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน

2.5 ห้องสมุด	 อุปกรณ์การศึกษา	

และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 		

(สกอ.2.5) 

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักวิทยบริการฯ/งานวิทยบริการฯ

	กองกลาง/สำนักงานวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6	ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล
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2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียน 

การสอน	(สกอ.2.6)	(ก.พ.ร.	11,	14) 

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6		ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผล	

การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต	

(สกอ.2.7)	 (ก.พ.ร.	 4.1.1,	 4.1.2,	

4.1.3,	 6.1)	 (สมศ.	 1,	 2,	 3,	 4) 

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

2.8 ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้าง	

คุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับนักศึกษา 

(สกอ.2.8)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

2.9.1 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือ

ประกอบอาชีพอิสระภายใน	 1	 ปี 

(สมศ.1) ร้อยละ	100 5	คะแนน 5 ร้อยละ	80

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2.10.1 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีโท	

และเอก	 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแห่งชาติ	(สมศ.2)

ค่าเฉลี่ย

คะแนน

ประเมิน

บัณฑิต

5	คะแนน 5 5.00

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2.11.1 ผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับ	

ปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ	

เผยแพร	่(สมศ.3) ร้อยละ	25 5	คะแนน 5 ร้อยละ	50

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2.12.1 การพัฒนาคณาจารย์	(สมศ.14)

ค่าดัชนีคุณภาพ 

อาจารย์เป็น	 

6

5	คะแนน 5 6

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองบริหารงานบุคคล/งานบริหารงาน	

บุคคล
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/
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2.13.1 ร้อยละของจำนวนนักศึกษาต่างชาติ	

ต่อจำนวนนักศึกษาทั้งหมด	

(มทร.อีสาน 2)

ร้อยละ	0.06 1	คะแนน

5
ร้อยละ	

0.30

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

ร้อยละ	0.12 2	คะแนน

ร้อยละ	0.18 3	คะแนน

ร้อยละ	0.24 4	คะแนน

ร้อยละ	0.30 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

3.1 ระบบและกลไกการให้คำปรึกษาและ	

บริการด้านข้อมูลข่าวสาร	(สกอ.3.1)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6		ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรม

นักศึกษา	(สกอ.3.2)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 6	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	หรือ	4	ข้อ 3	คะแนน

5		ข้อ 4	คะแนน

6		ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางาน	

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์	 (สกอ.4.1)  

(มีเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6	หรือ	7	ข้อ 4	คะแนน

มีการดำเนินงาน

ครบ	7	ข้อ	ตามเกณฑ์

ทั่วไปและครบ

ตามเกณฑ์เพิ่มเติม

5	คะแนน

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้	

จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์	

(สกอ.4.2)	(ก.พ.ร.	3.2,	4.2.1,	4.2.2)	

(สมศ.5,	6,7)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 5-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย
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4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน																

สร้างสรรค์ต่อจำนวนอาจารย์ประจำ	

และนักวิจัยประจำ	 (สกอ.4.3)     

(มีเกณฑ์เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม)

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร	์และ

เทคโนโลยี	=	60,000

บาท	ข้ึนไปต่อคน

5	คะแนน 5

60,000	

บาททขึน้ไป

ต่อคน

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา
กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

=	50,000	บาท

ขึ้นไปต่อคน

5	คะแนน

	50,000	

บาทขึ้นไป

ต่อคน

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร	์และ

สังคมศาสตร์

=	25,000	บาท

ขึ้นไปต่อคน

5	คะแนน

25,000	

บาทขึ้นไป

ต่อคน

4.4.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ	

การตีพิมพ์หรือเผยแพร่	(สมศ.5)

กลุ่มสาขาวิชา

วทิยาศาสตรส์ขุภาพ

5	คะแนน 5

ร้อยละ	20 	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

กลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี
ร้อยละ	20

กลุ่มสาขาวิชา

มนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์
ร้อยละ	10

4.5.1 งานวจิยัหรอืงานสรา้งสรรคท์ีน่ำไปใช้

ประโยชน์	(สมศ.6)

ร้อยละ	20 5	คะแนน 5 ร้อยละ	20

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

4.6.1 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรอง	

คุณภาพ	(สมศ.7)

ร้อยละ	10 5	คะแนน 5 ร้อยละ	10

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม

5.1 ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการ	

แก่สังคม	(สกอ.5.1)	(สมศ.	8)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25556-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล

ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

5.2 “กระบวนการบริการทางวิชาการ	

ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม	(สกอ.5.2)  

(สมศ.	9,	18)”

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

5.3.1 ผลการนำความรู้และประสบการณ์			

จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใช้ในการ	

พฒันาการเรยีนการสอนและการวจิยั	

(สมศ.8)

ร้อยละ	30 5	คะแนน 5 ร้อยละ	30

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

5.4.1 ผลการเรียนรู้ และเสริมสร้าง																							

ความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร

ภายนอก	(สมศ.9)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ	

วิชาการ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สถาบันวิจัยและพัฒนา/งานวิจัย	

และพัฒนา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

5.5.1 ผลการชี้นำ	 ป้องกัน	 หรือแก้ปัญหา	

สังคมในด้านต่างๆ

ตวับง่ชี	้สมศ. 18.1	ผลการชีน้ำ	ปอ้งกนั	

หรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที	่1	

ภายในสถาบัน	(พลังงานสิ่งแวดล้อม)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและ	

พัฒนากิจกการมหาวิทยาลัย

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักงานอธิการบดี

	สำนักงานวิทยาเขต

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

5.5.2 ผลการชี้นำ	 ป้องกัน	 หรือแก้ปัญหา	

สังคมในด้านต่างๆ

ตวับง่ชี	้สมศ. 18.2	ผลการชีน้ำ	ปอ้งกนั	

หรอืแกป้ญัหาของสงัคมในประเดน็ที	่2 

ภายนอกสถาบัน		(ความรักชาติ	บำรุง	

ศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย์)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

	สำนักงานวิทยาเขต

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

6.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุง	

ศิลปะและวัฒนธรรม	 (สกอ.6.1)  

(สมศ.	10,	11)

1	ข้อ 1	คะแนน

5
5	หรือ	6	

ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	หรือ	6	ข้อ 5	คะแนน



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 7-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล

ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

6.2.1 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม	(สมศ.10)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

6.3.1 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง	

ศิลปะและวัฒนธรรม	(สมศ.11)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนา	

กิจการมหาวิทยาลัย

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

	กองกลาง/สำนักงานวิทยาเขต

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ

7.1 ภาวะผู้นำของสภาสถาบันคณะ											

กรรมการประจำหนว่ยงานและ	ผูบ้รหิาร	

ทุกระดับของสถาบัน	 (สกอ.7.1)       

(ก.พ.ร.	10.1,	10.2)	(สมศ.	12,	13)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักอธิการบดี

	สำนักงานวิทยาเขต

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6	ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน

7.2 การพัฒนาสถาบัน/หน่วยงาน	

สู่ สถาบันเรียนรู้ 	 (สกอ.7 .2)  

(ก.พ.ร.13)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

ประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ

การตัดสินใจ	 (สกอ.7.3)	 (ก.พ.ร.12) 

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร	์

และวิเทศน์สัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองนโยบายและแผน/งานบริหาร						

แผนและการคลัง

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง	 (สกอ.7.4)  

(ก.พ.ร.	10.2)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 6	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	หน่วยตรวจสอบภายใน/สำนักงาน	

วิทยาเขต

2	ข้อ 2	คะแนน

	3	หรือ	4	ข้อ 3	คะแนน

5	ข้อ 4	คะแนน

6	ข้อ 5	คะแนน



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 25558-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล

ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

7.5.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ	

สภาสถาบัน	(สมศ.12)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักงานอธิการบดี

	สำนักงานวิทยาเขต

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

7.6.1 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ	

ผูบ้รหิารสถาบนั	/	ผูบ้รหิารระดบัคณะหรอื	

เทียบเท่า	(สมศ.13)

การประเมินผล

ผู้บริหารโดย

คณะกรรมการ

สภาสถาบันแต่งตั้ง

5	คะแนน 5 5.00

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักงานอธิการบดี

	สำนักงานวิทยาเขต

7.7.1 การพัฒนาสถาบันสู่สากล

(มทร. อีสาน 3)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ

8.1 ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

(สกอ.8.1)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 7	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา	

ทรัพยากรมนุษย์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองคลัง/งานบริหารแผนและคลัง

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	ข้อ 3	คะแนน

6	ข้อ 4	คะแนน

7	ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ	

การศึกษาภายใน	(สกอ.9.1) 

(ก.พ.ร.	7.1)	(สมศ.	15)

 

1	ข้อ 1	คะแนน

5 9	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

ประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	ฝ่ายประกันคุณภาพฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	หรือ	3	ข้อ 2	คะแนน

4	หรือ	5	หรือ	

6	ข้อ
3	คะแนน

7	หรือ	8	ข้อ 4	คะแนน

9	ข้อ 5	คะแนน

9.2.1 ผลประเมินการประกันคุณภาพภายใน

รับรองโดยต้นสังกัด	(สมศ.15)
ผลการประเมิน

การประกนัคณุภาพฯ

3	ปี	ย้อนหลัง

ปีการศึกษา	53,	

54,	55

5	คะแนน 5 5.00

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

ประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	ฝ่ายประกันคุณภาพฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555 9-8

เป้าหมายคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2555

องค์ประกอบ / ตัวบ่งชี้คุณภาพ เกณฑ์การประเมิน นำ้หนกั เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้/

หน่วยงานรวบรวมข้อมูล/สรุปข้อมูล

ระดับมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

9.3.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ	

กิจกรรม	5ส	(มทร.อีสาน 4)

1	หรือ	2	ข้อ 1	คะแนน

5 8	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

ประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	ฝ่ายประกันคุณภาพฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

3	หรือ	4	ข้อ 2	คะแนน

5	หรือ	6	ข้อ 3	คะแนน

7	ข้อ 4	คะแนน

8	ข้อ 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 10 สถานศึกษา 3 ดี  (3D) 

10.1.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา	 3	 ดี	

(3D)		(ศธ. 10.1)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

10.2.1 ผลที่เกิดกับผู้เรียนตามนโยบาย	

3	 ดี	 (3D)	 มีความรู้	 เจตนคติที่ดี	

ตลอดจนเกิดพฤติกรรม	(ศธ. 10.2)

1	ด้าน 1	คะแนน

5 3	ด้าน

	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	

และศิษย์เก่าสัมพันธ์

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	กองพัฒนานักศึกษา/งานพัฒนา	

นักศึกษา

2	ด้าน 3	คะแนน

3	ด้าน 5	คะแนน

องค์ประกอบที่ 11  อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

11.1.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของ	

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	

ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ	(Hands-on) 

(อัตลักษณ์ มทร.อีสาน 11.1)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

11.2.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอน	

ใชท้กัษะทีม่เีทคโนโลยเีปน็ฐาน	(Tech-

nology	Based	Education-Training)	

(มทร.อีสาน 5)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน

11.3.1 มีระบบและกลไกการสร้างความ	

เชี่ยวชาญวิชาชีพ(Professional	

Or iented) 	 ให้กับนักศึกษา 

(มทร.อีสาน 6)

1	ข้อ 1	คะแนน

5 5	ข้อ

	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ	

การประกันคุณภาพ

	รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต

	สำนักส่งเสริมวิชาการฯ/งานส่งเสริม	

วิชาการฯ

2	ข้อ 2	คะแนน

3	ข้อ 3	คะแนน

4	ข้อ 4	คะแนน

5	ข้อ 5	คะแนน



ภาคผนวก ค



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่  ๑๔๙๒  / ๒๕๕๕

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๕

	 โดยทีเ่ปน็การสมควรใหป้รบัเปลีย่นคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ		มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน		

ชดุปจัจบุนัใหส้ามารถดำเนนิงานดา้นการบรหิารคณุภาพการศกึษาสำเรจ็ลลุว่งตามนโยบาย		และบรรลวุตัถปุระสงค	์

ของมหาวิทยาลัย	

	 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา		๒๔		มาตรา		๒๗		มาตรา		๒๘		วรรคสองและมาตรา	๔๖		แหง่พระราชบญัญตั	ิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	พ.ศ.	 ๒๕๔๘	 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพ	 (QMRC)	 มหาวิทยาลัย	

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	ประจำปีการศึกษา		๒๕๕๕	ดังนี้

 ๑. ประธาน	คือ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

	 	 มีหน้าที่ดังนี้	 เป็นประธานคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 ให้นโยบายการจัดทำ	

ระบบคุณภาพการศึกษากับบุคลากรทุกระดับ	 ให้คำมั่นสัญญากับบุคลากรทุกคนในการจัดทำระบบบริหาร	

คุณภาพการศึกษา	เป็นผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำระบบบริหารคุณภาพการศึกษา	กำหนดผู้ประสานงานโครงการ		

สนับสนุนส่งเสริมทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อให้กิจกรรมบริหารคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์	 ติดตามผล				

การดำเนินการในระบบตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 และรายงานให้กับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและ	

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ

 ๒. คณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC)  ได้แก่

	 	 ๑.	 อธิการบดี	 ประธานคณะกรรมการ

	 	 ๒.	 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์และวิเทศสัมพันธ์	 กรรมการ

	 	 ๓.	 รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 กรรมการ

	 	 ๔.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	 กรรมการ

	 	 ๕.	 รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากิจการมหาวิทยาลัยฯ	 กรรมการ

	 	 ๖.	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์	 กรรมการ

	 	 ๗.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์	 กรรมการ

	 	 ๘.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น	 กรรมการ



	 	 ๙.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์	 กรรมการ

	 	 ๑๐.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร	 กรรมการ

	 	 ๑๑.	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	 กรรมการ

	 	 ๑๒.	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๑๓.	 คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑๔.	 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๑๕.	 คณบดีคณะคุรุศาสตร์อุตสาหกรรม	 กรรมการ

	 	 ๑๖.	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กรรมการ

	 	 ๑๗.	 คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	 กรรมการ

	 	 ๑๘.	 คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	 กรรมการ

	 	 ๑๙.	 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร	 กรรมการ

	 	 ๒๐.	 คณบดีคณะเทคโนโลยีสังคม	 กรรมการ

	 	 ๒๑.	 คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 กรรมการ

	 	 ๒๒.	 คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ	 กรรมการ

	 	 ๒๓.	 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	 กรรมการ

	 	 ๒๔.	 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์	 กรรมการ

	 	 ๒๕.	 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	 กรรมการ

	 	 ๒๖.	 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตกาฬสินธุ์	 กรรมการ

	 	 ๒๗.	 ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตสกลนคร	 กรรมการ

	 	 ๒๘.	 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	 กรรมการ

	 	 ๒๙.	 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	 กรรมการ

	 	 ๓๐.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ	 กรรมการและเลขานุการ	

	 	 ๓๑.	 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๓๒.	 รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๓๓.	 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 มีหน้าที่ดังนี้	 กำกับดูแลระบบบริหารคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	 เป็นคณะกรรมการ	

ประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร	(Management	Review)	ของมหาวิทยาลัย	ในระยะเวลาที่กำหนด	ติดตามกำกับ		

ดูแลระบบบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 กำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร	 กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน	 สร้างและ

รักษาคุณค่าความเสมอภาคและจรรยาบรรณงานร่วมกัน	 จัดสรรทรัพยากรที่จำเป็น	 และช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆ		

ที่เกิดจากการปฏิบัติงาน	 ติดตามผลสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	 แก้ไขและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง    

กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเข้าสู่ระบบ	ทำหน้าท่ีวิเคราะห์กำหนดแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนางานเข้าสู่ระบบบริหาร 

คุณภาพการศึกษา	 เป็นที่ปรึกษาระบบบริหารคุณภาพให้กับหน่วยงานที่ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ	

การศึกษา		แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพ



 ๓. ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ  (QMR)  ได้แก่

	 	 ๑.	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ	 ผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

	 	 ๒.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสุรินทร์	 ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

	 	 ๓.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น	 ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

	 	 ๔.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตกาฬสินธุ์	 ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

	 	 ๕.	 รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร	 ผู้ช่วยผู้แทนฝ่ายบริหารด้านคุณภาพ

	 	 ๖.	 ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	 เลขานุการ

	 	 ๗.	 รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพฯ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ๘.		 หัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพฯ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 มหีนา้ทีด่งันี	้จดักจิกรรมตา่งๆ	ตามทีไ่ดร้ะบไุวใ้นมาตรฐานคณุภาพการศกึษา	ตดิตามผลการปฏบิตังิาน	

และการจัดทำระบบบริหารคุณภาพการศึกษาจากผู้ปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน	 รายงานความคืบหน้าของงานระบบ	

บริหารคุณภาพการศึกษาต่อคณะกรรมการการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 ปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ		

ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด	 กระตุ้นและสร้างความมั่นใจในการจัดทำมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพการศึกษาให้	

เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล	ประสานการดำเนินงานระบบบริหารคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายคุณภาพ	

ของมหาวิทยาลัย	 จัดทำแผนและตารางการปฏิบัติงานด้านการจัดการเอกสารคุณภาพและคู่มือปฏิบัติงานต่างๆ					

ดำเนนิการจดัทำการตรวจตดิตามภายใน	(Internal	Audit)	ของมหาวทิยาลยั	และรายงานตอ่คณะกรรมการบรหิาร	

คุณภาพ	 เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารคุณภาพของมหาวิทยาลัย	 แต่งตั้งคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ						

ดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 ทั้งนี	้ตั้งแต่วันที่	๓	กันยายน	พ.ศ.	๒๕๕๕	เป็นต้นไป

	 	 	 สั่ง	ณ	วันที	่๒๔	สิงหาคม	พ.ศ.	๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย	์ดร.วิโรจน	์	ลิ้มไขแสง)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน






