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บทที่
ความสําคัญของการประกันคุณภาพภายใน

1.1 การประกันคุณภาพท่ีเปนผลมาจาก พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมาย
และหลักการของการจัดการศึกษาที่มุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ
“ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา หลังจากดําเนินการตามประกาศฉบับป พ.ศ. 2545 ไประยะหน่ึง สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดจัดทํากฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 เพื่อใหเปนไปตามพระราช-บัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 5 และมาตรา 47 วรรคสอง
โดยสาระสําคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกฎกระทรวงฉบับน้ียัง
คงไวตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2545 ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดถือ
ปฏิบัติมาอยางตอเน่ือง ตอมาในป 2553 กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงวาดวยระบบ
หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 แทนฉบับเดิม โดยรวมการประกันคุณภาพ
ภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไวในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาทําหนาที่หลัก 2 ประการคือ1) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกัน
คุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 2) เสนอแนะ
แนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายใน
และภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง นอกจากน้ี ยังมีการปรับเปลี่ยนใหระบบการ
ประกันคุณภาพภายในประกอบดวย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนา
คุณภาพ และกําหนดใหหนวยงานตนสังกัดจัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยางนอย
หน่ึงคร้ังในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบรวมทั้งเปดเผยผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน

1
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การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่
กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษากําหนดใหมี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเสนอตอสภาสถาบัน หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา
และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการ
ประกันคุณภาพภายนอก

การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ และแนว
การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดย “สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องคการมหาชน) หรือเรียกชื่อยอวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย 1
คร้ังในทุกรอบ 5 ป นับต้ังแตการประเมินคร้ังสุดทาย และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบที่สอง (พ.ศ. 2549-2553) เสร็จสิ้นไปแลวปจจุบันยูระหวางการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบที่สาม (พ.ศ. 2554-2558) ในการประเมินรอบที่สามของ สมศ. เปนการประเมินทั้งระดับ
สถาบันและคณะวิชา แตหากสถาบันใดจัดการศึกษานอกสถานที่ต้ังหลักการประเมินจะครอบคลุมการ
จัดการนอกสถานที่ต้ังหลักทั้งหมด นอกจากน้ันการประเมินคุณภาพจะมีความสอดคลองกับจุดเนนหรือ
กลุมสถาบันที่แตละสถาบันเลือกตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดโด ยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 5 ประการ
ดังตอไปน้ี

1. เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง

และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
3. สรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ

โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน

4. สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
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5. สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและพัฒนาการจัดการศึกษาของรัฐ เอกชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน

6. คํานึงถึงความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศนพันธ
กิจ และเปาหมายของสถานศึกษา

1.2 นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน
คุณภาพ ดังน้ี

1. ใหทุกหนวยงานดําเนินการบริหารจัดการระบบงานตาง ๆ  เพื่อใหตอบสนองตอพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อคงไวซึ่งความเปนเลิศทางวิชาการและมาตรฐานดาน
คุณภาพในทุกสาขาวิชาและทุกหลักสูตรทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา

2. พัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพใหสอดคลองกับกระบวนการดําเนินการภายใน
และมาตรฐานของหนวยงานตนสังกัดและมาตรฐานสากล โดยเนนใหทุกหนวยงานและทุกคณะ นําระบบ
ประกันคุณภาพไปใชเพื่อสรางใหเกิดกลไกการปรับปรุงอยางตอเน่ือง

3. สนับสนุนใหหนวยงานทุกระดับดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหสอดคลองกับระบบการ
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย

4. ดําเนินการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของทุกหนวยงานเปนประจํา ภายใต
กรอบและมาตรฐานที่กําหนด เพื่อเปนขอมูลใหผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยนําไปใชใน
การพัฒนาระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลสรุปของการประกันคุณภาพจะเปนสวนหน่ึงของ
รายงานประจําปที่เสนอตอหนวยงานตนสังกัดและเปดเผยตอสาธารณะ

5. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนิสิตมีสวนรวมในการสรางระบบการประกัน
คุณภาพ  ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีสวนในการสรางคุณภาพใหเกิดขึ้น

6. ใหมีคณะกรรมการสวนกลางที่เปนผูกําหนดนโยบายและจัดทํามาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับ
พันธกิจทั้ง 4 ดาน ดังน้ี

6.1คณะกรรมการการศึกษา เปนผูกําหนดมาตรฐานดานหลักสูตรและมาตรฐานดานการ
บริหารหลักสูตร ทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งการกําหนดกลไกและมาตรการที่จะดูแล
กํากับใหหลักสูตรตาง ๆ ที่เปดสอนในทุกคณะมีมาตรฐานตามที่กําหนด

6.2คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เปนผูกําหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผลิตผลงานวิจัย และนําผลงานวิจัยตาง ๆ ไปใชใหเกิด
ประโยชน
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6.3คณะกรรมการกํากับนโยบายการบริการวิชาการ เปนผูกําหนดนโยบายและระเบียบของ
การใหบริการวิชาการตาง ๆ ตลอดจนแนวปฏิบัติในการนําองคความรูสูสังคมของบุคลากรและหนวยงาน
ตาง ๆ ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใหคงไวซึ่งจรรยาบรรณทางวิชาชีพและคุณคา
ของวิชาการ

6.4คณะกรรมการดานเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรม เปนผูกําหนดนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาดานเอกลักษณและศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ดูแลกํากับ
การจัดกิจกรรมประจําปในภาพรวม ตลอดจนประสานงานในการถายทอดประเพณี เอกลักษณวัฒนธรรม
และคุณคาตาง ๆ สูบุคลากรและนักศึกษาอยางตอเน่ือง

7. ใหสํานักประกันคุณภาพ เปนหนวยงานที่ดูแลการพัฒนาระบบ  และกลไกการประกันคุณภาพ
ใหสอดคลองกับวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในกระบวนการดําเนินการภายในของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ติดตามดูแลใหมีการนําระบบประกันคุณภาพไปใชตรวจสอบ        และ
ประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อสรางใหเกิดกลไกการปรับปรุงอยาง
ตอเน่ืองในทุกหนวยงาน

8. ใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดทําระบบประกันคุณภาพ
ภายในของตนใหสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ติดตามดูแลใหทุกหนวยงานยอย
ภายในมีการดําเนินการตามเปาหมาย และวัตถุประสงคที่กําหนดไวตลอดจนประสานงานกับสํานักประกัน
คุณภาพในการจัดทําแผนงานการประกันคุณภาพประจําป

9. ผูบริหารของหนวยงานและของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะตองนําขอมูลที่
ไดจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบและการประเมินของคณะกรรมการผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครไปใชในการวางแผนพัฒนา และปรับปรุงระบบการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

10.ทุกหนวยงานจะตองชี้แจงใหอาจารยและบุคลากรของตนเขาใจในระบบการประกันคุณภาพ
ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทหนาที่ของแตละฝายที่มีสวนในการสรางคุณภาพงานกิจการนักศึกษาจะตอง
เสริมสรางและปลูกฝงใหนักศึกษาเขาใจถึงบทบาทของตนในกระบวนการเรียนการสอน และการสราง
คุณภาพใหเกิดขึ้น

1.3 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา 48 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.

2545 ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการ
อยางตอเน่ือง” ในขณะที่มาตรา 49 ของพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึงการประเมินคุณภาพภายนอกไว
วา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา มีฐานะเปนองคการมหาชนทําหนาที่
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พัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบ
คุณภาพของสถานศึกษา” จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารการศึกษาปกติที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับ
คุณภาพ มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ ดวยเหตุน้ีระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลทั้งปจจัยนําเขา (input) กระบวนการ (process)
และผลผลิตหรือผลลัพธ (output/outcome) ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เนนการประเมินผล
การจัดการศึกษา ดังน้ัน ความเชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จึงเปนสิ่งจําเปนโดยไดเชื่อมโยงใหเห็นจากแผนภาพที่ 1

ภาพท่ี 1 ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก
(ที่มา: คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553)

จากภาพที่ 1 จะเห็นวา เมื่อสถาบันอุดมศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว
จําเปนตองจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพ
ภายในหรือเรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (SelfAssessment Report : SAR) เพื่อนนําเสนอสภาสถาบัน
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสาร
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน การติดตามตรวจสอบของตนสังกัด และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก โดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
หรือ สมศ. ดังน้ันสถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุมลึก สะทอนภาพ
ที่แทจริงของสถาบันในทุกองคประกอบคุณภาพ

1.4 วัตถุประสงคของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเปนกลไกหน่ึงที่สําคัญตอการดําเนินงานตามระบบ

ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย เพื่อใหมหาวิทยาลัยมีคุณภาพเปนที่เชื่อถือยอมรับในสังคมและพรอมที่จะ
รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพจากภายนอกได
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครดําเนินการในเร่ืองน้ีอยางเปนขั้นตอน โดยใน
ระยะแรกเนนเฉพาะการตรวจสอบ ตอมาเมื่อเกิดความคุนเคยกับระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยจึง
พัฒนาเขาสูการประเมินคุณภาพ เพื่อปรับปรุงและพัฒนางานใหมีความเปนเลิศทุกภารกิจตอไป
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บทที่
คุณสมบัติ หนาที่ และจรรยาบรรณของ

ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. คุณสมบัติผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

คุณสมบัติเฉพาะ
1. มีประสบการณการสอนหรือการทํางานภายในสถานศึกษา หรือเปนผูบริหารสถานศึกษา หรือ

เปนบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ประเมิน
2. ผานการฝกอบรมในหลักสูตรผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาจัดให หรือมอบหมายใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ จัดฝกอบรม
3. มีความรูความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
4. มีความเชื่อมั่นในระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. มีความเขาใจกระบวนการทํางานของสถานศึกษา
คุณสมบัติท่ัวไป
1. มีความสามารถในการทํางานเปนทีม
2. มีทักษะในการติดตอสื่อสารอยางกัลยาณมิตร
3. มีทัศนะที่กวางไกล
4. มีความหนักแนนสุขุมรอบคอบ
5. มีทักษะในการคิด วิเคราะห
6. มีความเปนกลาง
7. มีความสนใจที่จะทําประโยชนใหแกสถาบันอุดมศึกษาอยางแทจริง

2
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2. หนาท่ีของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
องคประกอบของคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย ประธาน กรรมการ

และเลขานุการ โดยมีหนาที่ดังตอไปน้ี

หนาท่ีของประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ่ืนๆที่

เกี่ยวของ
2. จัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงานรวมกับคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา โดยการ

ปรึกษาหารือกับผูบริหารหนวยงาน
3. กํากับดูแลตรวจเยี่ยมหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
4. ประสานงานการประมินใหสอดคลองสัมพันธกันไมซ้ําซอน โดยเฉพาะกรณีที่มีการแยกยาย

กันประเมินเฉพาะเร่ือง
5. รวมกับคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ
6. เปนประธานพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. แจงผลการประเมินอยางไมเปนทางการดวยวาจาตอหนวยงาน
8. ใหคําแนะนําและชี้ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาแกหนวยงาน
9. กํากับการจัดทําและสงรายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของ
10. รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานการประเมิน

หนาท่ีของคณะผูประเมินคุณภาพ
1. ศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และเอกสารอ่ืนๆที่

เกี่ยวของ
2. รวมกับประธานคณะผูประเมินคุณภาพจัดทํากําหนดการตรวจเยี่ยมหนวยงาน
3. ตรวจเยี่ยมหนวยงานใหเปนไปตามแผนที่กําหนด
4. รวมสรุปผลการประเมินเปนระยะๆ
5. ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอประธานคณะผูประเมินคุณภาพ
6. รวมพิจารณาผลการประเมินรวบยอด
7. รวมรับผิดชอบผลการประเมินและรายงานผลการประเมิน

หนาท่ีของเลขานุการ
1. ติดตอและประสานการประเมินคุณภาพของหนวยงาน
2. รับผิดชอบงานเลขานุการและคณะผูประเมินคุณภาพ
3. ติดตามการจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
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หมายเหตุ : ในกรณีที่สถานศึกษาและผูประเมินอนุญาตใหมีผูสังเกตการณรวมอยูในคณะผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ใหประธานเปนผูกําหนดบทบาทของผูสังเกตการณ และใหประธานแจงบทบาท
ของผูสังเกตการณแกสถานศึกษาทราบ โดยขอใหผูสังเกตการณยึดถือจรรยาบรรณเชนเดียวกับผูประเมิน
คุณภาพ

3. จรรยาบรรณของผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
1. มีความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนจากการตรวจเยี่ยมและการประเมิน
2. ไมนําความลับของขอมูลไปเปดเผย
3. มีความอดกลั้น และยืดหยุน
4. มีความยุติธรรม รายงานสิ่งที่คนพบตามหลักฐานที่ปรากฏ
5. อุทิศเวลาอยางเต็มที่ตามวัตถุประสงคและขอบเขตของงานที่ไดรับมอบหมาย



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 10

บทที่
บทบาทของคณะผูประเมิน

1. การเตรียมการกอนการตรวจเย่ียม
1. ผูประเมินคุณภาพแตละคนศึกษาเอกสารรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report

: SAR) และเอกสารที่เกี่ยวของของหนวยงาน ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวของอ่ืนๆ เชน พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 มาตรฐานการอุดมศึกษา คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา คูมือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับอุดมศึกษา เอกสารทิศทางอุดมศึกษาไทย เปนตน

2. ประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประชุมชี้แจงวัตถุประสงค ขอบเขต วิธีการ
ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหคณะผูประเมินทราบ พรอมทั้งรวมกันวิเคราะห SAR ของ
หนวยงานเพื่อสรุปประเด็น ขอสงสัย และหาขอมูลเพิ่มเติมในเบื้องตน

3. แบงหนาที่ใหผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแตละคนไดศึกษาวิเคราะหขอมูลใน
รายละเอียด

4. วางแผนตรวจเยี่ยมรวมกัน ตลอดจนปรึกษาหารือ อภิปราย แสดงความคิดเห็น เพื่อใหเขาใจถึง
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลหลักฐาน  และกําหนดเกณฑในการประเมินไปในทิศทางเดียวกัน

5. จัดทําตารางการตรวจเยี่ยมเปนลายลักษณอักษรแจงใหหนวยงานที่ถูกประเมินทราบลวงหนา
อยางนอย 7 วัน เพื่อใหหนวยงานสามารถนัดหมายบุคคลที่คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตองการ
สัมภาษณ หรือจัดเตรียมเอกสารที่ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตองการเพิ่มเติม หรือแจงหนวยงาน
ยอยที่ผูประเมินประสงคจะเขาประเมิน ตลอดจนสามารถเตรียมการดานอ่ืนๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ

6. นัดหมายคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อลงพื้นที่ในหนวยงานที่รับการประเมิน
7. ประสานงานกับหนวยงาน/สถาบันที่ขอรับการประเมินเพื่อขอการอํานวยความสะดวกในดาน

ตางๆ เพื่อประหยัดเวลาในการประเมิน

แนวทางการจัดทําตารางตรวจเย่ียม
วันท่ี 1

- ประชุมรวมกับคณะผูบริหารหนวยงานและบุคลากร
- สัมภาษณผูบริหาร

3
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- ศึกษาขอมูลที่ตองการเพิ่มเติมจากเอกสารโดยตรวจสอบรายละเอียดตามตัวบงชี้
- ลงพื้นที่หาขอมูลรายละเอียดในประเด็นเฉพาะ
- ประชุมสรุปผลอยางไมเปนทางการของวันที่ 1

วันท่ี 2
- ตรวจเยี่ยมตามแผนประเมินที่ระบุไว
- หาขอมูลหลักฐานในพื้นที่ปฏิบัติการ และปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่
- ตรวจสอบเอกสารในพื้นที่
- สัมภาษณอาจารย เจาหนาที่ นักศึกษา ศิษยเกาและผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ
- ตรวจสอบหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน ฯลฯ
- ตรวจเยี่ยมหนวยงานสนับสนุนตางๆ
- ประชุมคณะผูประเมินและสรุปผลอยางไมเปนทางการของวันที่ 2

วันท่ี 3
- หาขอสรุป แตละตัวบงชี้ขององคประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษา
- พบผูบริหารหรือลงพื้นที่เพื่อหาขอมูลเพิ่มเติม (หากจําเปน)
- ประชุมปรึกษาหารือคณะผูประเมินเพื่อสรุปผล
- ประชุมรวมกับหนวยงานที่ไดรับการประเมินเพื่อรายงานผลการประเมินขั้นตนดวยวาจา

หมายเหตุ : ในการปฏิบัติงานจริง คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสามารถปรับเปลี่ยนตาราง
ตรวจเยี่ยมไดตามความเหมาะสม

สรุปข้ันตอนการเตรียมการกอนการตรวจเย่ียม

แผนภาพท่ี 2 สรุปข้ันตอนการเตรียมการกอนการตรวจเย่ียม

คณะผูประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน
แตละคนศึกษาเอกสารลวงหนา

ประธานคณะผูประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายใน ประชุมช้ีแจง

วัตถุประสงค ขอบเขตของ
การประเมิน

แบงหนาท่ีใหกับคณะผู
ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน

วางแผนการตรวจเยีย่มจัดทําตารางการตรวจเยีย่มแจงตารางการตรวจเยี่ยมใหหนวยงาน

นัดหมายคณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพ่ือเตรยีมการลงพ้ืนท่ี
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2. การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม
1. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับหนวยงานเพื่อทราบวัตถุประสงคของการประเมิน และสราง

ความคุนเคยระหวางผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน
รายละเอียดของการประชุมชี้แจง ประกอบดวย

1.1 ประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแนะนําคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน และแจงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

1.2 หนวยงานแนะนําทีมบริหารและสรุปรายงานผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการ
ประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบคุณภาพและแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเดน
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่ดี จุดที่ควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป

1.3 ประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงตารางการประเมินและชี้แจงวิธีการ
ประเมินใหหนวยงานเขาใจชัดเจน เชน ประเมินจากเอกสาร บันทึกการสัมภาษณ การสังเกตการทํางาน

1.4 คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ขอความอนุเคราะหสิ่งอํานวยความสะดวกจาก
หนวยงาน เชน หองประชุม ผูนําทาง ผูประสานงานในพื้นที่ รวมถึงหองทํางาน อุปกรณคอมพิวเตอร internet,
intranet และ LCD projector

2. พบผูบริหารเพื่อสัมภาษณขั้นตนเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
ของผูบริหารและอ่ืนๆ เพื่อเปนขอมูลสําหรับการประเมินการบริหารจัดการของผูบริหาร

3. ตรวจสอบเอกสารอางอิงในแตละตัวบงชี้เพิ่มเติมจากการศึกษาขั้นตนที่ไดศึกษาวิเคราะหจาก
เอกสารรายงานการประเมินตนเอง และเอกสารที่เกี่ยวของ หากเอกสารในสวนใดที่คณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในพบวาบางประเด็นที่มีขอสงสัย หรือตองการหาขอมูลเพิ่มเติม สามารถตรวจสอบจากเอกสาร
ขอมูลทางสถิติ หรืออ่ืนๆที่หนวยงานจัดเตรียมไว

4. ตรวจเยี่ยมหนวยงานยอยตางๆ ในพื้นที่ตามที่ไดรับมอบหมาย โดยสัมภาษณผูบริหาร คณาจารย
นักศึกษา ศิษยเกา เจาหนาที่ หรือบุคลากรอ่ืนๆที่เกี่ยวของ ตรวจสอบเอกสาร โครงการสอน สื่ อการสอนใน
พื้นที่ปฏิบัติ รวมทั้งตรวจสอบหองปฏิบัติการ โรงฝกงาน หองสมุดและสิ่งแวดลอม เพื่อใหไดขอมูลเพิ่มเติม

5. สรุปผลการประเมินในแตละวัน เพื่อทราบความคืบหนาของการประเมิน รวมปรึกษาหารือใน
ประเด็นที่ไมแนใจ เพื่อทําใหสรุปผลการายงานมีความชัดเจนยิ่งขึ้น การเขียนรายงานควรใหผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในแตละคนยกรางรายงานตามงานที่ไดรับมอบหมายและนําขอมูลน้ันมาสังเคราะห
รวมกัน โดยมีการทบทวนอภิปรายจนไดขอสรุปรวมกัน

6. พบผูบริหารเพื่อขอความคิดเห็นหรือยืนยันขอมูลบางประเด็น เพื่อใหคณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมีความมั่นใจในขอมูลที่ไดรับเพื่อนํามาสรุปผลการจัดเก็บขอมูล และการวิเคราะหขอมูล ซึ่ง
จะทําใหผลการประเมินมีความถูกตองชัดเจน ตรงตามเปาหมาย
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7. รายงานผลการประเมินขั้นตนอยางไมเปนทางการ โดยเชิญผูบริหารหนวยงานและผูเกี่ยวของเขา
รวมฟงผลการประเมินของคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ในการรายงานผลควรจะประกอบดวย
เน้ือหาและขั้นตอนดังน้ี

7.1 ขอบคุณที่ใหความรวมมือและใหความอนุเคราะหระหวางการประเมิน
7.2 ย้ําถึงวัตถุประสงคในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
7.3 ประธานนําเสนอผลการประเมินแตละองคประกอบ และแตละมาตรฐานการอุดมศึกษา

พรอมทั้งขอสังเกตและขอเสนอแนะ และใหคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหขอมูลเพิ่มเติมใน
ประเด็นที่มีขอซักถาม

7.4 ประธานคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสรุปผลในภาพรวม

สรุปข้ันตอนการดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม

แผนภาพท่ี 3 สรุปข้ันตอนการดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม

ประธานคณะผูประเมินคณุภาพ
การศึกษาภายในแนะนําคณะผู
ประเมินฯ และแจงวัตถุประสงค

การประเมิน

ผูบริหารหนวยงานบรรยายสรปุ
สถานภาพปจจุบันและแนวทางพัฒนา

สัมภาษณผูบริหาร

ตรวจสอบเอกสารเพ่ิมเติมตรวจเยีย่มหนวยงานยอยตางๆตามท่ี
ไดรับมอบหมาย

สัมภาษณ
- ทีมบริหาร
- คณาจารย
- นักศึกษาและศิษยเกา
- เจาหนาท่ีอ่ืนๆ

รายงานผลการประเมินข้ันตน
ดวยวาจา

พบผูบริหารและสรุปผลการเก็บขอมูล/
วิเคราะหขอมูลและประเมินผล

ตรวจสอบ
- เอกสารในพ้ืนท่ี
- โครงการสอนและสื่อ
- หองปฏิบัติการ/โรงฝกงาน
- สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ
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3. การดําเนินการภายหลังการตรวจเย่ียม
1. วิเคราะหและสรุปผลการประเมินเพื่อเขียนรายงาน

1.1 วิเคราะหวาแนวทางการปฏิบัติของหนวยงานสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน เปาประสงค
และแผนงานตามที่กําหนดไว

1.2 วิเคราะหวาหนวยงานมีระบบและกลไกการดําเนินงานตามพันธกิจและจุดเนน
1.3 วิเคราะหวาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้เปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน
1.4 วิเคราะหจุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจนเสนอแนวทางใน

การเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง เพื่อใหหนวยงานสามารถนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงพัฒนา
ตนเองอยางตอเน่ืองตอไป

2. เขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดหลักเกณฑดังน้ี
2.1 การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตองสอดคลองตาม

วัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีการตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและหา
หลักฐานประกอบพรอมทั้งมีการวิเคราะหขอมูลตามตัวบงชี้อยางครบถวน

2.2 การเขียนรายงานจะตองเปนการเขียนตามสภาพขอเท็จจริง ประมาณ 15 - 20 หนา โดย
สรุปประเด็นสั้นๆ ไดใจความชัดเจนพรอมทั้งอางอิง

2.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประกอบดวย รายนามคณะผูการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วิธีการประเมิน ผลการประเมิน จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม จุดที่ควร
ปรับปรุงรายองคประกอบและมาตรฐานอุดมศึกษา ตลอดจนขอเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาหนวยงาน

2.4 สงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงานใหกับผูเกี่ยวของภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด

ทั้งน้ีรายละเอียดแบบรายงานผลการประเมินคุณภาพปรากฏตามภาคผนวกที่ 1
สรุปข้ันตอนการดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม

แผนภาพท่ี 4 สรุปข้ันตอนการดําเนินการหลังการตรวจเย่ียม

คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
วิเคราะหและสรุปผลการประเมิน โดย

พิจารณาแตละองคประกอบและมาตรฐาน

วิเคราะหจุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดีหรือนวัตกรรม
จุดที่ควรปรับปรุงและใหขอเสนอแนะ

จัดทํารายงานผลการ
ประเมินฉบับสมบูรณและ
สงใหหนวยงานรับทราบ

หนวยงานนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง (ใน

กรณีของสถาบันใหนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุง SAR กอนสง

สกอ.)
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บทที่

เทคนิคการประเมินคุณภาพของผูประเมิน
1. ประเภทของการประเมินคุณภาพ

1. การประเมินตามแนวนอน เปนการประเมินในหนวยงานระดับเดียวกันในเร่ืองเดียวกัน หรือ
ตัวบงชี้เดียวกัน ทั้งน้ีเพื่อใหผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมั่นใจวาไดมีการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกหนวยงานดวยมาตรฐานเดียวกัน ตัวอยางเชน การประเมินหลักสูตร ถาหากคณะมีนโยบายในการ
ประเมินหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุก 5 ป คณะผูประเมินจะประเมินทุกภาควิชาในเร่ืองเดียวกัน

2. การประเมินตามแนวต้ัง มุงเนนการประเมินเชิงลึกเพื่อสืบคนขอมูลจากผูปฏิบัติโดยเจาะจง
ขอมูลจากภาพกวางไปสูภาพลึกของหนวยงาน เชน เน้ือหาหลักสูตร ประมวลรายวิชา จัดทํา
แผนการสอน จัดตาราสอน เอกสารประกอบการสอน สื่อการสอน หรือจากหนวยงานปฏิบัติ
โยงสูภาพกวาง เชน เคร่ืองมือหองปฏิบัติการ การจัดทําแผนบํารุงรักษา การใชหองปฏิบัติการ
อาจารยผูสอนปฏิบัติการ เอกสารประกอบการสอน ทําใหผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดคนหา
ขอมูลเปนกระบวนการที่ชัดเจน และมั่นใจในผลลัพธของงาน

3. การประเมินไปขางหนา เน่ืองจากการจัดการศึกษามีบางกิจกรรมจะดําเนินการเพียง ปละ 1
คร้ัง เชน การรับสมัคร การสอบคัดเลือก การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษา ฯลฯ เมื่อคณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในไปประเมินในพื้นที่ ที่อาจไมใชชวงเวลาที่ตองดําเนินกิจกรรมน้ัน อยางไรก็ตาม คณะผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะสามารถประเมินได โดยดูเจตนาของการดําเนินงาน ตัวอยางเชน คณะผู
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตองการทราบอัตรารอยละของการมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษา แต
ระยะเวลายังไมถึงชวงของการสํารวจขอมูลเพราะหนวยงานแจงวาจะสํารวจขอมูลเมื่อนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาแลว 1 ป ในชวงของกรรมการเขาประเมินน้ันไดผานไป 9 เดือนเทาน้ัน คณะผูประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในอาจขอดูรองรอย เชน ขอดูการเตรียมการในการสํารวจขอมูล โดยขอดูเอกสารคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ แบบสํารวจโครงการ งบประมาณ ถามีสิ่งเหลาน้ีจะทําใหคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมั่นใจวาหนวยงานมุงมั่นจะดําเนินการกิจกรรมดังกลาว

4. การประเมินยอนกลับ เปนการหาขอมูลยอนกลับ เพื่อใหคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมั่นใจวาผลลัพธ น้ันไดปฏิบัติจริงและเปนผลสัมฤทธิ์ที่มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ตัวอยางเชน คณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในพบวาหนวยงานแจงวาการฝกงานในสถาน
ประกอบการตรงกับสาขาวิชาชีพรอยเปอรเซ็นต ในเร่ืองน้ีเพื่อใหมั่นใจในผลลัพธที่หนวยงานแจงไว คณะผู

4
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตรวจสอบขอมูลยอนกลับของการฝกงานนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอมูลยอยกลับดวยขอมูลแหลงฝกงาน นักศึกษาฝกงาน โครงงานนักศึกษาวาตรงกับสาขาวิชาชีพหรือไม
ทําใหมั่นใจวาผลลัพธเกิดขึ้นจากกลไกของกระบวนการประกันคุณภาพจริง

5. เทคนิคการเก็บขอมูลระหวางการตรวจเยี่ยม ในระหวางการตรวจเยี่ยมพื้นที่ คณะผูประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในควรบันทึกขอมูลที่คนพบจากการประเมิน เพื่อเปนหลักฐานอางอิงในการสรุปผล
การประเมิน การบันทึกขอมูลควรจะจดบันทึกโดยทันที เพื่อใหขอมูลมีความแมนยําและสามารถนํามาใช
ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ รายละเอียดที่ควรบันทึกประกอบดวย วัน เวลา สถานที่ ชื่อผูรับการ
สัมภาษณ รายละเอียดของกิจกรรมในพื้นที่ ชื่อเอกสาร กระบวนการของการปฏิบัติงานและผลลัพธจากงาน
ฯลฯ

2. การอานและวิเคราะหรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
2.1การอานรายงานการประเมินตนเอง (SAR)

การอานรายงานการประเมินตนเอง ตองอานอยางละเอียด วิเคราะหและบันทึกในรายละเอียด
ที่จะเอ้ือตอการประเมินภาคสนาม แตตองไมมากและละเอียดจนเกินความจําเปน และบันทึกดวยภาษาที่ทั้ง
ผูบันทึกและผูอานเขาใจไดไมยาก

1) อานใหเห็นภาพรวมของรายงาน 1 รอบ เพื่อความเขาใจสถาบัน
2) อานโดยรายละเอียดในแตละตัวบงชี้ เพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน จุดแข็ง วิธีปฏิบัติที่ดี

หรือนวัตกรรม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางในการพัฒนา
3) บันทึกจุดที่ไมชัดเจนหรือมีขอสงสัยที่พบในแบบรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ

ยืนยันขอเท็จจริงตอไป
4) อานอยางวิเคราะหโดยใหเชื่อมโยงกับวัตถุประสงคการประเมิน

2.2 เทคนิคการวิเคราะหรายงาน
การอานและวิเคราะหรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตองอานอยาง

ละเอียด วิเคราะห และบันทึกในรายละเอียดที่จะเอ้ือตอการประเมินภาคสนาม โดยบันทึกดวยภาษาที่ทั้งผู
บันทึกและผูอานเขาใจไดไมยาก ในการวิเคราะหรายงานตองวิเคราะหทั้งความสอดคลองและเน้ือหา
ดังตอไปน้ี

1) ตรวจสอบความครบถวนของหัวขอในรายงาน ต้ังแตปก คํานํา สารบัญ บทสรุป
ผูบริหาร ขอมูลเบื้องตนของสถาบัน ผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รายละเอียดการ
ประเมินในแตละตัวบงชี้ตามองคประกอบและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา จุดเดน วิธีปฏิบัติที่ดีหรือ
นวัตกรรม จุดที่ควรปรับปรุง แผลและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป และเอกสารสนับสนุนตางๆ

2) ตรวจสอบและวิเคราะหรายงาน
2.1 มีความครบถวนและชัดเจนของขอมูลตามตัวบงชี้และเกณฑของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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2.2 มีการสอดคลองของผลการดําเนินงานและเอกสารสนับสนุนหรือหลักฐานอ่ืนๆที่
อางอิง

2.3 มีเอกสารสนับสนุนหรือหลักฐานอางอิงที่เพียงพอและเชื่อถือได
2.4 แผนและการดําเนินงานตอบสนองหรือสนับสนุนตอวิสัยทัศน  พันธกิจ

เปาประสงคและจุดเนนของหนวยงาน

3. การสืบคนขอมูลเพื่อการประเมินคุณภาพ
1. สืบคนขอมูลจากฐานขอมูล เพื่อการตรวจสอบขอมูลที่ตองการและตรวจสอบความสมบูรณ

ของการจัดทําฐานขอมูล
2. สืบคนจากเอกสารรวมถึงงานวิจัยสถาบัน เพื่อตรวจสอบยืนยันขอมูลใน SAR หากยังมี

ประเด็นใดที่เอกสารอางอิงใหขอมูลไมครบถวน หรือไมสมบูรณตองคนหาเพิ่มเติมจากบันทึก หรือรองรอย
ที่หนวยงานรวบรวมตอไป

3. สืบคนจากการสัมภาษณผูปฏิบัติงาน เพื่อคนหาสภาพความเปนจริงจากผูปฏิบัติงานในพื้นที่
หรือผูรับผิดชอบในกิจกรรมน้ันเพิ่มเติมจากฐานขอมูลและเอกสารอางอิง หากผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมีการเตรียมการที่ดีกอนการสัมภาษณจะทําใหไดรับขอมูลที่เปนจริงและมั่นใจในหลักฐานเอกสารที่
ปรากฏ

4. สืบคนจากการสังเกตการณปฏิบัติงานจริง โดยปกติการสังเกตจะทําใหผูประเมินไดรับขอมูล
ที่เปนจริง การสังเกตอาจจะใชควบคูไปกับการสัมภาษณและการศึกษาขอมูลจากเอกสาร

5. สืบคนจากการสัมภาษณผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ศิษยเกา ผูปกครอง สถานประกอบการและ
ชุมชน เพื่อยืนยันสภาพความเปนจริงและไดขอเสนอแนะที่เปนประโยชน

4. การสุมตัวอยางและการสัมภาษณ
4.1 เทคนิคการสุมตัวอยาง ในการประเมินหนวยงาน ประเด็นที่ทําใหคณะผูประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในไดรับขอมูลที่ถูกตอง ขึ้นอยูกับวิธีการสุมตัวอยางที่เหมาะสม โดยเฉพาะจํานวนและความ
หลากหลายของตัวอยาง การสุมตัวอยางขึ้นอยูกับทักษะ ประสบการณ และระยะเวลาในการตรวจประเมิน
หนวยงานน้ันๆ

4.2 เทคนิคการสัมภาษณ ผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะตองเตรียมการเพื่อใหการ
สัมภาษณมีประสิทธิภาพ ดังน้ี

1) ควรชี้แจงวาจุดมุงหมายในการสัมภาษณเปนไปเพื่อผูประเมินและผูรับการประเมินจะ
ไดรวมมือกันคนหาจุดแข็ง หรือจุดที่ควรปรับปรุงของระบบงาน ตลอดจนจะไดมีแนวทางในการพัฒนาให
มีคุณภาพยิ่งขึ้นเพื่อประโยชนกับผูปฏิบัติงานและสถาบัน

2) ควรเตรียมการต้ังคําถามไวลวงหนา โดยสวนใหญจะต้ังคําถาม 3 รูปแบบ คือ
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- คําถามปลายเปด คําถามปลายเปดเปนคําถามที่ผูตอบสามารถตอบไดกวางมาก เรา
จะใชคําถามน้ีก็ตอเมื่อตองการทราบความคิดเห็นของผูรับการประเมิน เพื่อรับทราบคําอธิบายหรือเปนการ
เปดโอกาสใหผูรับการประเมินสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได

- คําถามปลายปด / ถามตรงประเด็น คําถามปลายปดตองการคําตอบเพียง “ใช” หรือ
“ไมใช” เทาน้ัน แตในขณะเดียวกันคําถามที่ตรงประเด็นอาจจะทําใหไดคําอธิบายสั้นๆ คําถามในกลุมน้ี
ตองการถามในสิ่งที่ตองการขอมูลเฉพาะ

- คําถามแบบพิสูจน / ถามเพื่อความกระจาง เปนคําถามแบบปลายปดชนิดหน่ึง แต
เปนคําถามที่มีขอบเขตที่แคบกวาที่ตองการคําอธิบายใหเกิดความกระจาง

3) ตองทําตัวเปนกัลยาณมิตร ใหกําลังใจ และสรางบรรยากาศที่ดีในการสัมภาษณ
4) ตองเปนผูที่รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน มีความสุภาพ ออนโยน
5) ใหเวลากับผูรับสัมภาษณในการคิดคําตอบ เมื่อผูรับการสัมภาษณประหมา กังวล ขาด

ความเชื่อมั่นในตัวเอง
6) ตองมีความรูสึกไวตอการแสดงออกของผูรับการสัมภาษณ และระมัดระวังการใชภาษา

กายของผูสัมภาษณ

5. การตัดสินผลการประเมินคุณภาพ
1. การตัดสินผลจากขอเท็จจริง : การตัดสินผลลักษณะน้ีตะเปนการตัดสินผลจากหลักฐาน

ขอเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสามารถยืนยันจากหลักฐานที่มีอยูไดทั้งจาก
เอกสาร การสัมภาษณ และการสังเกต

2. การตัดสินผลจากการอนุมาน : ในกรณีน้ีคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไมสามารถ
หาหลักฐานอางอิงในเชิงขอมูลและเอกสารมายืนยันได แตตองตัดสินผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากบริบทของหลักฐานอางอิงอ่ืน เชน ผลจากการสัมภาษณ สังเกต และขอมูลประกอบอ่ืนๆ เพื่อใช
ประกอบการอนุมานผลการประเมิน

6. การประเมินคุณภาพของผลการประเมินหรือการประเมินอภิมาน
การประเมินคุณภาพของผลการประเมินหรือการประเมินอภิมาน (meta - evolution) เปนการ

ประเมินที่นักประเมินทุกคนควรจะทํา ทั้งน้ีนอกจากทําใหมั่นใจวาผลการประเมินของตนเองมีคุณภาพ
นาเชื่อถือแลว ยังสงผลใหนักประเมินสามารถพัฒนาศักยภาพและกระบวนการประเมินของตนเองใหดี
ยิ่งๆขึ้นอีกดวย

หลักการเกี่ยวกับการประเมินอภิมาน
6.1 ความหมาย

Scriven (1991) นิยามการประเมินอภิมานวาเปนการประเมินงานประเมิน (evaluation of
evaluation) การประเมินระบบการประเมิน หรือการประเมินเคร่ืองมือประเมิน หรือกลาวโดยออมเปนการ
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ประเมินนักประเมิน การประเมินอภิมานจะชวยคนหาหรือระบุผลกระทบของอคติที่เกิดขึ้นในการายงานผล
การประเมิน การประเมินอภิมานจึงเปนเหมือนเปนการจับผิดทางวิชาชีพดวยตนเอง

สวน Stufflebeam (2000) กลาววาการประเมินอภิมาน หมายถึง กระบวนการบรรยาย การ
ไดรับและประยุกตใชขอมูลสารสนเทศ เชิงบรรยาย และขอมูลสารสนเทศเชิงการตั ดสินเกี่ยวกับ
อรรถประโยชน (utility) ความเปนไปได (feasibility) ความเหมาะสม (propriety) และความถูกตองของการ
ประเมิน (accuracy) เพื่อชี้แนวทางการประเมินและเพื่อรายงานจุดแข็งจุดออนของการประเมินตอ
สาธารณชน

6.2 ประโยชนของการประเมินอภิมาน
การประเมินอภิมานมีความสําคัญตอผูใชและผูผลิตงานประเมินซึ่งตองการความมั่นใจใน

การประเมินที่มีความถูกตองทางเทคนิค สําหรับนักประเมินมืออาชีพแลว การประเมินอภิมานเปนกลไก
การประกันคุณภาพซึ่งใชในการตรวจสอบจุดแข็งของแผนการประเมินการปฏิบัติการดานการประเมิน การ
จัดทํารายงานการประเมิน วิธีการสื่อสาร ผลการประเมิน เพื่อเปนนักประเมินสามารถจัดทํารายงานประเมิน
ที่สามารถปกปองตนเองได การประเมินอภิมานจึงมีความสําคัญในสาขาวิชาการประเมินเหมือนการ
ตรวจสอบ (audit) ในสาขาการบัญชี เพื่อใหมั่นใจวาการประเมินน้ันๆ ไดใหขอสรุปและขอเสนอแนะที่มี
คุณภาพนาเชื่อถือ

โดยสรุปการประเมินอภิมานมีจุดเดนหลายประการ ประการแรก เปนกระบวนการที่ทําให
เกิดความมั่นในการประเมินวามีความถูกตองนาเชื่อถือเพียงใด ทําใหผูบริหารมีความมั่นใจที่จะนําผลการ
ประเมินไปใชประโยชน ประการที่สอง เปนกระบวนการที่ทําใหผลการประเมินมีความถูกตองมากขึ้น
เน่ืองจากมีการตรวจสอบคุณภาพการดําเนินงานซ้ํา ประการที่สาม เปนกระบวนการที่ชวยยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานของการประเมินใหมีความเปนศาสตรมากขึ้น เน่ืองจากมีระบบการตรวจสอบคุณภาพในทุก
ขั้นตอน ประการที่สี่ เปนกระบวนการที่ชวยพัฒนาและเพิ่มทักษะการประเมินแกผูรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานใหมากขึ้นดวยการเรียนรูจากจุดบกพรองตางๆ ที่นักประเมินอภิมานนําเสนอ สําหรับจุดดอยของ
การประเมินอภิมานแทบจะไมปรากฏ เวนแตเปนเร่ืองของขอจํากัดดานทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานที่
ตองสิ้นเปลืองมากขึ้น ทั้งเวลา งบประมาณคาใชจาย และบุคคลที่ตองใชในการดําเนินงาน แตคาใชจาย
เหลาน้ีนับวาคุมคาเมื่อเทียบกับผลที่ไดรับ

6.3 ประเภทของการประเมินอภิมาน
Bustelo (2004) ไดจัดประเภทของการประเมินอภิมาน โดยใชเกณฑการพิจารณา 4 มิติ มิติ

แรก เปนมิติเกี่ยวกับบทบาทของการประเมินอภิมาน มิติที่สองเปนมิติเกี่ยวกับชวงเวลาของการประเมินอภิ
มาน มิติที่สามเปนมิติเกี่ยวกับชวงเวลาของการประเมินอภิมาน และมิติที่สี่ เปนมิติเกี่ยวกับเน้ือหาสาระหรือ
ระยะเวลาของการประเมินอภิมาน
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มิติแรก บทบาทของการประเมินอภิมาน (role of meta-evaluation)
1) การประเมินอภิมานความกาวหนา (formative meta-evaluation) เปนการประเมินในสวน

ของการวางแผนงานประเมินในชวงที่กําลังดําเนินการประเมิน กระบวนการประเมินอภิมานแบบน้ีจะชวย
ใหนักประเมินวางแผน ทําการประเมิน ปรับปรุง ตีความ และรายงานสิ่งที่เกี่ยวของกับการประเมิน
จุดมุงหมายเพื่อเปนเคร่ืองมือสําหรับปรับปรุงการออกแบบการประเมินและนําสูการปฏิบัติระหวางที่กําลัง
ดําเนินการประเมิน

2) การประเมินอภิมานผลสรุป (summative meta-evaluation) เปนการประเมินหลังสิ้นสุด
การประเมินและชวยใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมองเห็นจุดแข็งและจุดออนของการประเมิน และชวยตั ดสิน
คุณภาพและความคุมคาตามมาตรฐานของการปฏิบัติงานดานการประเมิน การประเมินอภิมานผลสรุปจึง
เปนเคร่ืองมือที่ใชในการประเมินภาพรวมของกระบวนการประเมินทั้งหมด และใหขอมูลสารสนเทศ
เกี่ยวกับสมรรถนะเชิงเทคนิคของนักประเมินปฐมภูมิ (primary evaluator) หรือนักประเมินเดิม (original
evaluator)

มิติท่ีสอง ชวงเวลาของการดําเนินงาน (moment of meta-evaluation)
การประเมินอภิมานเมื่อจําแนกตามชวงเวลาของการดําเนินงานจะแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก

การประเมินอภิมานกอนมีกระบวนการประเมิน (ex-ante meta-evaluation หรือ provaluation) และการ
ประเมินอภิมานระหวางการดําเนินการประเมินหรือการประเมินยอนหลังเมื่อทําการประเมินเสร็จสิ้น (ex-
post facto meta-evaluation หรือ retrovaluation)

มิติท่ีสาม หนวยงานหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบการประเมินอภิมาน (agent in charge of meta-
evaluation)

1) การประเมินอภิมานภายใน (internal meta-evaluation) ซึ่งเปนการประเมินอภิมานที่
ดําเนินการโดยตัวนักประเมินเอง กลาวคือ นักประเมินทําการควบคุมคุณภาพ (quality control) การ
ปฏิบัติงานของตนเอง

2) การประเมินอภิมานภายนอก (external meta-evaluation) ซึ่งเปนการประเมินอภิมานโดย
บุคคลที่ไมไดเกี่ยวของกับกระบวนการน้ันๆมากอน เพื่อสรางความนาเชื่อถือ (credibility) ใหกับการ
รายงานผลการประเมิน

มิติท่ีสี่ เน้ือหาท่ีทําการประเมินอภิมานหรือระยะเวลาของการประเมินอภิมาน (content or
evaluation phase of meta-evaluation)

1) การประเมินอภิมานแบบของการประเมิน (design meta-evaluation) เปนการประเมินอภิ
มานเกี่ยวกับการกําหนดแนวคิดเหตุผล จุดมุงหมาย การกําหนดผูมีสวนไดสวนเสีย การวางแผนการ
ประเมิน การประเมินอภิมานแบบของการประเมินควรใหคําตอบที่สนองตอบตอการใชประโยชนจากการ
ประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุง การแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
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2) การประเมินอภิมานกระบวนการประเมิน (process meta-evaluation) เปนการประเมินอภิ
มานขั้นการนําแผนการประเมินสูการปฏิบัติ ครอบคลุมปญหาอุปสรรคในการประเมิน การปรับแผนการ
ประเมิน ประสิทธิผลของทีมการประเมิน

3) การประเมินอภิมานผลผลิต/ผลลัพธจากการประเมิน (result meta-evaluation) เปนการ
ประเมินผลงานสุดทายซึ่งเปนขอสรุปที่สะทอนความครบถวนสมบูรณของขอมูลของรายงานการประเมิน
และสงผลการประเมินตรงเวลา

6.4 ข้ันตอนการประเมินอภิมาน
ขั้นตอนการประเมินอภิมานประกอบดวย การกําหนดจุดมุงหมายและประเภทของ การ

ประเมินอภิมาน การกําหนดคณะนักประเมินอภิมาน การกําหนดเกณฑการตัดสินคุณภาพของงานประเมิน
การสรางเคร่ืองมือสําหรับการประเมินอภิมาน การตรวจสอบคุณภาพของงานประเมิน การสรุปผลการ
ประเมินอภิมานและการนําเสนอผลตอผูเกี่ยวของ ดังปรากฏในแผนภาพที่ 4

แผนภาพท่ี 5 ข้ันตอนการประเมินอภิมาน
ที่มา : สุวิมล วองวาณิช (2548)

6.5 มาตรฐานการประเมิน
Stufflebeam และคณะ ไดพัฒนามาตรฐานการประเมินสําหรับใหนักประเมินทั่วไปใชเปน

กรอบในการตรวจสอบคุณภาพของการประเมิน โดยมีทั้งหมด 4 มาตรฐาน (Stufflebeam, 2005) ดังตอไปน้ี
1. มาตรฐานดานอรรถประโยชนจากการประเมิน (Utility Standards) ผลการประเมินตองให

ขอมูลตรงตามที่ผูใชผลการประเมินอยากรู และนําไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานได
จริง โดยเฉพาะถาสามารถใหขอมูลชวยในการปรับปรุงตนเองไดในระดับบุคคล ก็จะยิ่งเปนประโยชนมาก
ขึ้น

การกําหนดจดุมุงหมายและประเภทของ
การประเมินอภมิาน

การกําหนดคณะนักประเมินอภิมาน การกําหนดเกณฑการตดัสิน
คุณภาพงานประเมิน

การสรางเครื่องมือสําหรับ
การประเมินอภมิาน

การตรวจสอบคณุภาพ
ของงานประเมิน

การสรุปผลการประเมินอภิมาน
และเสนอผลตอผูเก่ียวของ
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2. มาตรฐานดานความเปนไปได (Feasibility Standards) วิธีการที่ใชในการประเมินจะตองมี
ความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง ประหยัด คุมคา และเหมาะสม

3. มาตรฐานดานความเหมาะสม (Propriety Standards) วิธีการที่ใชในการประเมินตองไม
สงผลกระทบตอผูเกี่ยวของกับการประเมิน คํานึงถึงสิทธิสวนบุคคล มีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน ไมทํา
ใหการประเมินกอใหเกิดผลเสียหายกับผูใด

4. มาตรฐานดานความถูกตอง (Accuracy Standards) วิธีการที่ใชในการประเมินตองมีความ
ถูกตอง ใหขอมูลที่เชื่อถือได เชน เคร่ืองมือที่ใชในการประเมินตองสามารถวัดตัวบงชี้ที่ตองการวัดไดจริง มี
ความครบถวนสมบูรณตามตัวบงชี้ที่ตองการวัด แหลงผูใหขอมูลเชื่อถือได ใหขอมูลตามความเปนจริง
วิธีการวิเคราะหและการนําเสนอผลการประเมินถูกตอง และผลการประเมินมีความเปนปรนัย

6.6 การประเมินอภิมานกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบันอุดมศึกษาเปนระบบที่สถาบันแตละแหง

กําหนดขึ้น และมีการบริหารระบบเพื่อใหสถาบันมีการพัฒนาจนไดผลบรรลุตามเปาหมายที่พึงประสงค ใน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จําเปนตองมีการพัฒนาระบบการประเมิ นภายใน (internal
evaluation) ที่สามารถใหขอมูลที่สะทอนคุณภาพการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม การออกแบบระบบประเมินภายในจึงตองใหความสําคัญกับการนิยามตัวบงชี้ การกําหนด
แหลงขอมูล เคร่ืองมือจัดเก็บขอมูล เทคนิควิธีที่ใชในการเก็บขอมูล ชวงเวลาการเก็บขอมูล การวิเคราะห
ประมวลผล และการแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑ (criteria) ที่กําหนด เน่ืองจาก
ความถูกตองของผลการประเมินขึ้นอยูกับความถูกตองเหมาะสมของขอมูลที่จัดเก็บ ดังน้ันในระบบการ
ประเมินภายใน จึงควรกําหนดใหการประเมินอภิมานเปนกิจกรรมหน่ึงที่ตองดําเนินการ เพื่อใหมั่นใจในผล
การประเมินที่นําเสนอ โดยสามารถออกแบบใหเปนการประเมินอภิมานภายใน (internal meta-evaluation)
ที่ดําเนินการโดยผูรับผิดชอบภายในสถาบัน หรือการประเมินอภิมานภายนอก (external meta-evaluation)
โดยผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่สถาบันแตงต้ังใหทําหนาที่ตรวจสอบ ทั้งน้ีสามารถดําเนินการไดทั้งการประเมิน
อภิมานความกาวหนา (formative meta-evaluation) หรือการประเมินอภิมานผลสรุป (summative meta-
evaluation)
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บทที่ 5
มาตรฐานและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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องค
ประกอบ

ที่

จํานวน
ตัวบงช้ี

คานํ้าหนัก
(รอยละ)

ผูกํากับดูแล องค
ประกอบท่ี

จํานวน
ตัวบงช้ี

คานํ้าหนัก
(รอยละ)

ผูกํากับดูแล

มทร.พระนคร คณะ มทร.พระนคร คณะ

1 1 3 รอง อรม.ดานวางแผนฯ รองคณบดี ฝบผ. 8 5 5 รอง อรม.ดานการคลังฯ/
ดานวางแผนฯ

รองคณบดี ฝบผ./
ฝว.

2 14 28 รอง อรม.ดานวิชาการฯ/ดานบรหิาร
ฯ/ดานวิจัยฯ/ดานกิจการนศ.ฯ

รองคณบดี ฝว. 9 2 6 รอง อรม.ดานวางแผนฯ รองคณบดี ฝว.

3 2 6 รอง อรม.ดานกิจการนศ. รองคณบดี ฝก. 97 5 8 รอง อรม.ดานวางแผนฯ
/ดานกิจการ นศ.ฯ

รองคณบดี ฝว./ฝก.

4 6 12 รอง อรม.ดานวิจัยฯ รองคณบดี ฝว. 98 1 2 รอง อรม.ดานวิชาการฯ รองคณบดี ฝว.

5 4 8 รอง อรม.ดานวิจัยฯ รองคณบดี ฝว. 99 2 - รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ
/ ดานวิชาการฯ

รองคณบดี ฝก.

6 3 6 รอง อรม.ดานกิจการนศ.ฯ รองคณบดี ฝก. 100 3 3 รอง อรม.ดานวิชาการฯ รองคณบดี ฝว.

7 7 13
รอง อรม.ดานบริหารฯ/ดานวิชาการฯ/

ดานเทคโนโลยีฯ/ดานวางแผน
รองคณบดี ฝบผ./
ฝว. รวม 55 100

มาตรฐานและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ปการศึกษา 2555
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ตารางแสดงจํานวนตัวบงช้ีตามมาตรฐาน มทร.พระนคร จําแนกตามประเภทของตัวบงช้ี

องคประกอบคุณภาพ

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
(ตัวบงช้ี สกอ + สมศ) ผลการประเมิน หมายเหตุ

I P O รวม

0.00<=1.50 ปรับปรุงเรงดวน
1.51–2.50 ปรับปรุง
2.51–3.50 ระดับพอใช
3.51-4.50 ระดับดี
4.51-5.00 ระดับดีมาก

องคประกอบที่ 1   : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ - -
องคประกอบที่ 2  : การผลิตบัณฑิต
องคประกอบที่ 3  : กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา - -
องคประกอบที่ 4  : การวิจัย
องคประกอบที่ 5 : การบริการทางวิชาการแกสังคม -
องคประกอบที่ 6  : การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม -
องคประกอบที่ 7  : การบริหารและการจัดการ -
องคประกอบที่ 8  : การเงินและงบประมาณ -
องคประกอบที่ 9  : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ -
องคประกอบที่ 97  : องคประกอบอัตลักษณ สมศ. - -
องคประกอบที่ 98. องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. - -
องคประกอบที่ 99. สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล -
องคประกอบที่ 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร - -
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน
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มาตรฐานและตัวบงชี้ระบบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ปการศึกษา 2555
องคประกอบท่ี 1 : ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
1.1

กระบวนการ
กระบวนการพัฒนาแผน (สกอ.
1.1)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีสวนรวมของ

บุคลากรในสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเปนแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับจุดเนนของกลุ
มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554)

2. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ

เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม
4. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละตัว บงชี้เพื่อ

วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ ของแผนปฏิบัติการประจําป อยางนอยปละ 2

คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ังและ

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวางแผน
และพัฒนา

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองนโยบาย
และแผน

-หัวหนางานแผน
และพัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

8. มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน
กลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป

เกณฑการประเมนิ
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 หรือ 7 ขอ

มีการ
ดําเนินการ
ทั้ง 8 ขอ



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 28

องคประกอบท่ี 2 : การผลิตบัณฑิต

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2.1
กระบวนการ

ระบบและกลไกการพัฒนา
และบริหารหลักสูตร (สกอ.
2.1)

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป :
1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหม และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห  งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ หมายถึง ต องมีการประเมินผลตาม
“ตัวบงชี้ ผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไมมีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขาหรือสาขาวิชา ให ประเมินตามตัวบงชี้กลางที่กําหนดใน
ภาคผนวก ก) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพตองได รับการรับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของดวย

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สํานักงาน
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-หัวหนางาน
วิชาการและวิจัย
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมนิ
1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีดําเนินการ

1 ขอ
มีดําเนินการ

2 ขอ
มีดําเนินการ

3 ขอ
มีดําเนินการ

4 ขอ
มีดําเนินการ

5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม  ค1 ค2 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอตามเกณฑ

ทั่วไป

มีการดําเนิน
การ 2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ
ตามเกณฑ

ทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป  และ
ครบถวนตามเกณฑ

มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพากลุม

2.2.
ปจจัยนําเขา

อา จา รยป ระ จํา ที่ มีคุณวุ ฒิ
ปริญญาเอก (สกอ. 2.2)

เกณฑการประเมิน :
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปนคะแนนระหวาง 0
– 5 หรือ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา

- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม

5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ

กับปที่ ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป
2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง

1) คารอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับปที่ ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

มหวิทยาลัย

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหาร

2.3
ปจจัยนําเขา

อาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงทางวิชาการ (สกอ.
2.3)

เกณฑการประเมิน :
สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปน้ี

1) แปลงคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนคะแนน
ระหวาง 0 – 5 หรือ

2) แปลงคาการเพิ่มขึ้นของคารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา
มหวิทยาลัย

คณะ

- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

วิชาการเปรียบเทียบกับปที่ผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 – 5
1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย รองศาสตรา
จารยและศาสตราจารยรวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้น
ไป หรือ

2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย รวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 12 ขึ้นไป

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง
1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตํ าแหนงรองศาสตราจารยและศาสตราจารย

รวมกัน ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 30 ขึ้นไป หรือ
2) คาการเพิ่มขึ้นของรอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย

และ ศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนน
เต็ม 5 = รอยละ 6 ขึ้นไป

-รองคณบดีฝาย
บริหาร

2.4
กระบวนการ

ระบบการพัฒนาคณาจารย
และบุคลากรสายสนับสนุน
(สกอ. 2.4)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารยทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผล และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูล

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา

- ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

เชิงประจักษ
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนใหเปนไปตามแผนที่

กําหนด
3. มีสวัสดิการเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางขวัญและกําลังใจใหคณาจารยและ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรูและทักษะที่ได

จากการพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา
ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม
ใหคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย  และ
บุคลากรสายสนับสนุน

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณา
จารยและบุคลากรสายสนับสนุน

มหวิทยาลัย

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหาร
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

2.5
ปจจัยนําเขา

หองสมุด อุปกรณการศึกษา
และสภาพแวดลองการเรียนรู
(สกอ. 2.5)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา

8 FTES ตอเคร่ือง
2. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู อ่ืนๆ ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร และมีการฝ

กอบรมการใชงานแกนักศึกษาทุกปการศึกษา
3. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ การศึกษา และจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต

4. มีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอ่ืนๆ อยางนอยในดานงานทะเบียนนักศึกษา
ผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการดานอาหาร และสนามกีฬา

5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
อยางนอยในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตาง ๆ โดยเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยว
ของ

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในขอ 2–5 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51จากคะแนนเต็ม 5

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

- ผอ.สํานักวิทย
วิทยบริการฯ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 6 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการ
ดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ

เกณฑการประเมนิ
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

2.6
กระบวนการ

ระบบและกลไกการจัดการ
เรียนการสอน (สกอ. 2.6)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเปนสําคัญ

ทุกหลักสูตร
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ 

ภาคสนาม (ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียน
รูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอก
เขามามีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

5. มีการจัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ
แตละรายวิชาตองไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา

เกณฑการประเมิน:
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 - 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 – 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2.7
กระบวนการ

ระบบและกลไกการพัฒนา
สัม ฤ ท ธิ ผ ล ก า ร เ รี ย น ต า ม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง บั ณ ฑิ ต
(สกอ. 2.7)

เกณฑมาตรฐาน
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผู ใชบัณฑิต

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนด
การศึกษาของหลักสูตร

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใช ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนการวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค ตามความตองการของผูใชบัณฑิต

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข ารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวาง
สถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ

5. มีกิจกรรมเสริมสร างคุณธรรมจริยธรรมให แก นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาที่จัดโดยสถาบัน

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา

-ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งานแนะแนว
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมิน :

1. เกณฑท่ัวไป
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบนักลุม  ค1 และ ง
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตามเกณฑ
ทั่วไป และครบถวน
ตามเกณฑ มาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะกลุม
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2.8
ผลผลิต

ระดับความสําเร็จของการ
เสริมสรางคุณธรรมจิรยธรรม
ที่จัดใหกับนักศึกษา (สกอ.
2.8)

เกณฑการใหคะแนน
1. มีการกําหนดพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการสงเสริมไว

เปนลายลักษณอักษร
2. มีการถายทอดหรือเผยแพรพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ตองการ

สงเสริมตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้ง
สถาบัน

3. มีโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาพฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนด
ในขอ 1 โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จ

4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บงชี้และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอย
ละ 90 ของตัวบงชี้

5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไดรับการยกยองชมเชย ประกาศเกียรติคุณ
ดานคุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ

เกณฑการประเมิน :
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2.9
ผลผลิต

บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป (สมศ.1)

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คําแนน

วิธีการคํานวณ
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป

X 100
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทั้งหมด

- รอง
อธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

- ผอ.กอง
พัฒนานักศึกษา

2.10
ผลผลิต

คุณภาพของบัณฑิตปริญญา
ตรี โทและเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แหงชาติ
(สมศ. 2)

เกณฑการใหคะแนน

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
วิธีการคํานวณ

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

- รอง
อธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

- ผอ.กอง
พัฒนานักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

2.11
ผลผลิต

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร (สมศ. 3)

เกณฑการประเมนิ

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ ดังน้ี
คานํ้า
หนัก

ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.50 มีการตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

(proceedings) ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
0.75 มีการตีพิมพรายงานสืบเน่ืองจากกการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

(Proceedings) หรือมีการตีพิมพในในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล
TCI หรือวารสารวิชาการระดับชาติที่ไดรับการยอมรับในสาขา

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ที่ไดรับการยอมรับในสาขา
หรือในระดับสากล  เชน ISI หรือ Scopus

- รอง
อธิการบดีดาน
วิชาการและ
วิเทศสัมพันธ

-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

-หัวหนางาน
วิชาการ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

คานํ้า
หนัก

ระดับคุณภาพงานสรางสรรค *

๐.๑๒
๕

งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด

๐.๒๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
๐.๕๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
๐.๗๕ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
๑.๐๐ งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษารวม
พิจารณาดวย

2.12 ผลผลิต การพัฒนาคณาจารย(สมศ.14) เกณฑการพิจารณา
กําหนดคาน้ําหนักระดบัคุณภาพอาจารย ดังนี้

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกตําแหนงทางวิชาการ
อาจารย ๐ ๒ ๕

ผูชวยศาสตราจารย ๑ ๓ ๖
รองศาสตราจารย ๓ ๕ ๘

ศาสตราจารย ๖ ๘ ๑๐

มทร.พ.
- รองอธกิารบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา
คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหาร

-ผอ.กอง
บริหารงานบุคคล

-หัวหนางาน
บุคลากร
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการใหคะแนน

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ  โดยกําหนดใหคาดัชนีคุณภาพอาจารยเปน 6 เทากับ
5 คะแนน

2.13
ผลผลิต

รอยละของระดับความพึง
พ อ ใ จ ข อง ผู ใ ช บัณ ฑิ ต ต อ
บัณฑิต (ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 4)

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 5 ตอ 1 คะแนน  โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังน้ี

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5
65 70 75 80 85

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งานแนะแนว

2.14
ผลผลิต

รอยละของระดับความพึง
พอใจของนิสิตนักศึกษาตอ
สถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.ร.
55 ตัวชี้วัด 5)

เกณฑการใหคะแนน :
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4
65 70 75 80 85

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการฯ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา
- ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งานแนะแนว
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องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

3.1
กระบวนการ

ระบบและกลไกการให
คําปรึกษาและบริการดาน
ขอมูลขาวสาร (สกอ.3.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใชชีวิตแกนักศึกษา
2. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพแกนักศึกษา
4. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอศิษยเกา
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอไมต่ํากวา 3.51 จาก

คะแนนเต็ม 5
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตองการของนักศึกษา
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
มีการดําเนินการ

7 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
3.2

กระบวนการ
ระบบและกลไกการสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา (สกอ. 3.2)

เกณฑมาตรฐาน :
1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส งเสริมผลการเรียนรูตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน
2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา
3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม

ที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางน
อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมตอไปน้ี

- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
- กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาสิ่งแวดลอม
- กิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม

4. มีการสนับสนุนใหนักศึ กษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวาง
สถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กองพัฒนา
นักศึกษา

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งานกิจกรรม
สโมสรและชมรม
นักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

4.1
กระบวนการ

ระบบและกลไกการพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค
(สกอ. 4.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผน  ด

านการวิจัยของสถาบัน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน
3. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการ

วิจัยแกอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค
5. มีการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคตามอัตลักษณของสถาบัน อยาง

นอยในประเด็นตอไปน้ี
- หองปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหนวยวิจัยฯ หรือศูนยเครื่องมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ
- หองสมุดหรือแหลงคนควาขอมูลสนับสนุนการวิจัยฯ
- สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เชน ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหองปฏิบัติการวิจัย
- กิจกรรมวิชาการที่สงเสริมงานวิจัยฯ เชน การจัดประชุมวิชาการ  การจัดแสดงงาน

สรางสรรค การจัดใหมีศาสตราจารยอาคันตุกะหรือศาสตราจารยรับเชิญ (visiting
professor)

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข อ 4 และขอ 5 อยางครบถวนทุก
ประเด็น

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจดานการวิจัยหรืองาน
สรางสรรคของสถาบัน

เกณฑการประเมิน :
1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีกาดําเนินการ

1 ขอ
มีกาดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ
มีกาดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ
มีกาดําเนินการ

6 ขอ
มีกาดําเนินการ

7ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีกาดําเนินการ
1 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป

มีกาดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ ตาม

เกณฑท่ัวไป

มีกาดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ ตาม

เกณฑท่ัวไป

มีกาดําเนินการ
6 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป

มีกาดําเนินการ
7 ขอ ตามเกณฑ

ท่ัวไป และครบถวน
ตามเกณฑ

มาตรฐานเพิ่มเติม
เฉพาะกลุม
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
4.2

กระบวนการ
ระบบและกลไกจัดการความรู
จากงานวิจัยหรืองาน
สรางสรรค (สกอ.4.2)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการ

ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัย
หรืองานสรางสรรค เพื่อใหเปนองคความรูที่คนทั่วไปเขาใจได และดําเนินการตาม
ระบบที่กําหนด

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดจาก
ขอ 2 สูสาธารณชนและผูเกี่ยวของ

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรอง
การใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอกหรือชุมชน

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุ มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

เกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุม :
มีระบบ  และกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตร  หรืออนุสิทธิบัตร   และมีการยื่นจด
สิทธิบัตร  และอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุม ค1 และ ง)

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมนิ :

1. เกณฑท่ัวไป

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม  ค1 และ  ง

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
2 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
3 ขอ

ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
4 ขอหรือ 5 ขอ
ตามเกณฑทั่วไป

มีการดําเนินการ
ครบ 5 ขอตาม

เกณฑทั่วไป และ
ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน
เพ่ิมเติมเฉพาะ

กลุม
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
4.3

ปจจัยนําเขา
เงินสนับสนุนงานวิจัย และงาน
สรางสรรคตอจํานวนอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจํา
(สกอ. 4.3)

เกณฑการประเมนิ :
โดยการแปลงจํานวนเงินตอจาํนวนอาจารยประจํา และนักวิจัยประจําเปนคะแนนระหวาง 0 - 5

1. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
1.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปตอคน

1.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปตอคน

1.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปตอคน

2. เกณฑประเมินเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง จําแนกเปน 3 กลุมสาขาวิชา
2.1 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

จํ านวนเงินสนับสนุนงานวิ จัยหรืองานสร างสรรค จากภายในและภายนอก
สถาบันที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =   180,000 บาทข้ึนไปตอคน

2.2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางานบริการ
วิชาการและวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  =   150,000 บาทข้ึนไปตอคน
2.3 กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กําหนดใหเปนะแนนเต็ม 5  =  75,000 บาทข้ึนไปตอคน

4.4
ปจจัยนําเขา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
(สมศ.5)

เกณฑการประเมิน
คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติหรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานขอมูล TCI

0.50 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของสมศ.
0.75 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบั

วารสารSJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ ๓ หรือ ๔ (Q3 หรอื Q4) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีช่ือปรากฏอยูในประกาศของ สมศ.

1.00 มีการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลการจัดอันดบั
วารสารSJR (SCImago Journal Rank: www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู
ในควอไทลที่ ๑ หรือ ๒ (Q1 หรือ Q2) ในปลาสุด ใน subject category ที่ตีพิมพ หรือมี
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานขอมูลสากล ISI หรือ
Scopus
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพงานสรางสรรค*
0.125 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับสถาบันหรือจังหวัด

0.25 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับชาติ
0.50 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ
0.75 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสรางสรรคที่ไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ

* องคประกอบของคณะกรรมการไมนอยกวา ๓ คน และตองมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา
รวมพิจารณาดวย

4.5
ผลผลิต

งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชน (สมศ.6)

วิธีการคํานวณ

ผลรวมของจํานวนงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
X 100

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด

กณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
4.6

ผลผลิต
ผลงานวิชาการที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ (สมศ.7)

เกณฑการประเมิน
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้

คานํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ
0.25 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผานตามเกณฑโดยผูทรงคุณวุฒิ

ที่สถานศึกษากําหนด
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใชในการขอผลงานทางวิชาการและผานการ

พิจารณาตามเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว หรือตํารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผูทรงคุณวุฒิตรวจอานตามเกณฑ
การขอตําแหนงทางวิชาการ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน ทุกกลุมสาขาวิชา

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

5.1
กระบวนการ

ระบบและกลไกการบริการ
ทางวิชาการแกสังคม (สกอ.
5.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบที่

กําหนด
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคม

กับการเรียนการสอนและการวิจัย
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก

สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ)
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

5.2
กระบวนการ

ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง
วิชาการใหเกิดประโยชนตอ
สังคม (สกอ.5.2)

เกณฑมาตรฐาน:
1. มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงาน

วิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตาม
จุดเนนของสถาบัน

2. มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหนวยงานวิชาชีพ

3. มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม
4. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการ

ทางวิชาการ
5. มีการพัฒนาความรูที่ไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพรสูสาธารณชน
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

- หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
: งานวิจัยและ
พัฒนา
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม (ตอ)
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

5.3
ผลผลิต

ผลการนําความรูและ
ประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการ
เรียนการสอนและ/หรือการวิจัย
(สมศ.8)

วิธีการคํานวณ:
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ

ที่นํามาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย X 100
จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกําหนดรอยละ 30 เทากับ 5 คะแนน

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิจัยและ
บริการวิชาการ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สถาบันวิจัย
และพัฒนา

- หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย

: งานวิจยัและพัฒนา
5.4 ผลการเรียนรูและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชนหรือ
องคกรภายนอก (สมศ.9)

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีสวนรวมของชุมชนหรือองคกร
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐
๓. ชุมชนหรือองคกรมีผูนําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรูและดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง
๔. ชุมชนหรือองคกรสรางกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณของคนในชุมชน
และเอกลักษณของทองถิ่นอยางตอเน่ืองหรือยั่งยืน
๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนสรางคุณคาตอสังคม หรือชุมชน/องคกรมีความเขมแข็ง
เกณฑการใหคะแนน

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได 1 ขอ ปฏิบัติได 2 ขอ ปฏิบัติได 3 ขอ ปฏิบัติได 4 ขอ ปฏิบัติได 5 ขอ
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ท่ี/ชนิด

ของตัวบงชี้
ตัวบงชี้ เกณฑการใหคะแนน

ผูกํากับดูแล
ผูจัดเก็บ

ขอมูลรายงาน
6.1

กระบวนการ
ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปและวัฒนธรรม (สกอ.
6.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา
3. มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
6. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเปนที่

ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑการประเมนิ

1 2 3 4 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 หรือ 6 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งาน
ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม(ตอ)

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

6.2
ผลผลิต

การสงเสริมและสนับสนุนดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 10)

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ ๘๐
๓. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออยางตอเน่ือง
๔. เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนภายใน/ภายนอก
๕. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการประเมนิ

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งาน
ศิลปวัฒนธรรม

6.3
ผลผลิต

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม (สมศ. 11)

เกณฑการประเมนิ
1 2 3 4 5

ปฏิบัติได
1 ขอ

ปฏิบัติได
2 ขอ

ปฏิบัติได
3 ขอ

ปฏิบัติได
4 ขอ

ปฏิบัติได
5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการนักศึกษา

-ผอ.กอง
ศิลปวัฒนธรรม

-หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
: งาน
ศิลปวัฒนธรรม
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

7.1
กระบวนการ

ภาวะผูนําของสภาสถาบันและ
ผูบริหารทุกระดับของสถาบัน
(สกอ. 7.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. สภาสถาบันปฏิบัติหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถวนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑที่กําหนดลวงหนา
2. ผูบริหารมีวิสัยทัศน กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐาน
ในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน

3. ผูบริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจ
ในการตัดสินใจแกบุคลากรตามความเหมาะสม

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุ
วัตถุประสงคของสถาบันเต็มตามศักยภาพ

6. ผูบริหารบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมี
สวนไดสวนเสีย

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผูบริหารนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอยางเปนรูปธรรม

เกณฑการประเมิน : (สกอ.)
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ขอ

มีการดําเนินการ
6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองกลาง

-เลขานุการคณะ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

7.2
กระบวนการ

การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน
เรียนรู (สกอ. 7.2)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
2. กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแบงปนและแลกเปลี่ยนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 และเผยแพร
ไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายที่กําหนด

4. มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ 1 ทั้งที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพร
ออกมาเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge)

5. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณ
ตรง (tacit knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง

เกณฑการประเมนิ
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ1
ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธกิารบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

-ผอ.ศูนยการ
จัดการความรู

-เลขานกุารคณะ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

7.3
กระบวนการ

ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจ
(สกอ. 7.3)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan)
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยาง

นอยตองครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน
และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ
5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามที่กําหนด

เกณฑการประเมนิ
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 ขอ

มีการดําเนินการ
3 ขอ

มีการดําเนินการ
4 ขอ

มีการดําเนินการ
5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธกิารบดี
ดานเทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและวิจัย

-ผอ.สํานกัวิทย
บริการฯ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน

7.4
กระบวนการ

ระบบบริหารความเสี่ยง
(สกอ. 7.4)

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารระดับสูง

และตัวแทนที่ รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน
ตามบริบทของสถาบัน ตัวอยางเชน

- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่)

- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
- อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหในขอ 2

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวางแผน
และพัฒนา
คุณภาพ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองนโยบาย
และแผน

-งานบรหิารและ
ธุรการ
: งานบคุลากร
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน
5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอสภาสถาบันเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ 1 คร้ัง
6. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป
เกณฑการประเมิน : (สกอ.)

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 หรือ 4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ
มีการดําเนินการ

6 ขอ

7.5
กระบวนการ

การปฎิบัติตามบทบาทหนาที่
ของสภาสถาบัน (สมศ. 12)

เกณฑการใหคะแนน (สมศ.)
ใชคาคะแนนผลการประเมินผลการดําเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม 5) ที่
ครอบคลุมม 5 ประเด็น  ดังตอไปน้ี

1. สภาสถาบันทําพันธกิจครบถวนตามภาระหนาที่ที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ของสถานศึกษา

2. สภาสถาบันกําหนดยุทธศาสตร  ทิศทาง  กํากับนโยบาย  ขอบังคับ  ระเบียบ
3. สภาสถาบันทําตามกฎระเบียบขอบังคับของตนสังกัด  และหนวยงานที่

เกี่ยวของ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองกลาง

-เลขานุการคณะ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน

4. สภาสถาบันกํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานของผูบริหารสถานศึกษา
5. สภาสถาบันดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลครบทั้ง 10 ประเด็น

7.6
ผลผลิต

การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่
ของผูบริหารสถาบัน (สมศ.
13)

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนการประเมินผลผูบริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแตงต้ัง

(คะแนนเต็ม 5)

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานบรหิารและ
กิจการสภา
มหาวิทยาลัย

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองกลาง

-เลขานุการคณะ

7.7
ผลผลิต

ระดับความสําเ ร็จของการ
ดําเนินการตามมาตรฐานการ
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น ข อ ง
สถาบันอุดมศึกษา

เกณฑการใหคะแนน
คะแนนการประเมินผลการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษาคิดจากคะแนน

เฉลี่ยของหนวยงานในสังกัดทั้งหมด โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนนของแตละหนวยงาน
ดังน้ี

มทร.พ.
- รอง
อธิการบดีดาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ
พัฒนากายภาพ
- รองคณบดี
ฝายบรหิาร

- ผอ.กองกลาง

- งานอาคาร
สถานที่
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

8.1
กระบวนการ

ระ บบ แล ะก ลไ กก าร เงินแล ะ
งบประมาณ (สกอ. 8.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน หลักเกณฑการจัดสรร และการวาง

แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได
3. มีงบประมาณประจําปที่สอดคลองกับแผนปฏิบัติการในแตละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอย

ปละ2 คร้ัง
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทาง

การเงินและความมั่นคงของสถาบันอยางตอเน่ือง
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินให

เปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานการคลัง
และทรัพยสิน
-รองอธิการบดี
ดานวางแผน
และพัฒนา
คุณภาพ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

-ผอ.กองคลัง
-ผอ.กองนโยบาย
และแผน

-หัวหนางานคลัง
และพัสดุ
: งานการเงิน
: งานการบัญชี
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการ

ดําเนินการ
1 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

2 หรือ 3 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

4 หรือ 5 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

6 ขอ

มีการ
ดําเนินการ

7 ขอ

8.2
กระบวนการ

รอยละความสําเร็จของการเบิก
จ าย เงินงบ ประม าณตา มแผน
(ก.พ.ร. 55 ตัวชี้วัด 6)

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3.5 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑ

การใหคะแนน ดังน้ี
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

86 89.5 93 96.5 100

8.3
กระบวนการ

รอยละของการเบิก จายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน (ก.พ.ร.
55 ตัวชี้วัด 7)

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 3 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการให

คะแนน ดังน้ี
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

66 69 72 75 78

มทร.พ.
- รอง
อธิการบดี
ดานการคลัง
และ
ทรัพยสิน

-ผอ.กองคลัง
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

คณะ
-รองคณบดี
ฝายบริหาร
และวางแผน

8.4
กระบวนการ

ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร เ บิ ก จ า ย เ งิ น
งบประมาณรายจายในภาพรวม
(ก.พ.ร.55 ตัวชี้วัด 8)

เกณฑการใหคะแนน :
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- รอยละ 1 ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการ

ใหคะแนน ดังน้ี
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

91 92 93 94 95

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานการคลัง
และทรัพยสิน

คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

-ผอ.กองคลัง

-หัวหนางาน
บริหารและ
ธุรการ
: งานอาคาร
สถานที่และ
ยานพาหนะ
: งานเอกสารการ
พิมพ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

8.5
กระบวนการ

ระดับความสําเร็จของการจัดทํา
ตนทุนตอหนวยผลผลิต (ก.พ.ร.
55 ตัวชี้วัด 9)

เกณฑการใหคะแนน :
กําหนดเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ พิจารณาจากการดําเนินงานตาม

ขั้นตอนในแตละระดับ
ระดับ

คะแนน
เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 จัดทําหรือทบทวนแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.
2554 โดยแสดงใหเห็นสัดสวนการใชทรัพยากรตอผลผลิตที่ดีขึ้นกวาปงบประมาณ พ.ศ.
2553

ระดับ 2 รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานสําหรับปงบประมาณ
พ.ศ. 2554

ระดับ 3 จัดทําบัญชีตนทนุตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดานการจัด การเรียนการ
สอนของนักศึกษาระดบัปริญญาตรตีอหัวทุกกลุมสาขาวิชา (หนวยนบัเปนจํานวนนักศึกษา
เต็มเวลาเทยีบเทา : Full Time Equivalent Student)ตามหลักเกณฑที่กรมบญัชีกลางกําหนด
และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนดโดยเสนอใหสํานัก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับ 4 จัดทําบัญชีตนทุนตอหนวยผลผลิตของปงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับทุกผลผลิต
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

ตามหลักเกณฑที่กรมบัญชีกลางกําหนด และรายงานผลการคํานวณตนทุนตามรูปแบบ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ
สํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ

ระดับ 5 เปรียบเทียบผลการคํานวณตนทุนตอหนวยผลผลิตระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2553
และปงบประมาณพ.ศ. 2554วามีการเปล่ียนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือลดลงอยางไรพรอมทัง้
วิเคราะหถึงสาเหตุของการเปล่ียนแปลงดังกลาว และจัดทํารายงานสรุปผลการ
วิเคราะหตนทุนตอหนวยผลผลิตไดแลวเสร็จ โดยเสนอใหสํานักงบประมาณ
กรมบัญชีกลาง และสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบ
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

9.1
กระบวนการ

ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.
9.1)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ต้ังแตระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 1)

การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําป
ที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอตอสภาสถาบันและสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และสงผลใหมี
การพัฒนาผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้

6. มีระบบสารสนเทศที่ใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9
องคประกอบคุณภาพ

มทร.พ.
-รอง
อธิการบดีดาน
วางแผนและ
พัฒนาคุณภาพ

คณะ
-รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย

-ผศ..สุใจ
พรเจิมกุล

-หัวหนางาน
บริการการศึกษา
: ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
นักศึกษาผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน

8. มีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และ
มีกิจกรรมรวมกัน

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพรใหหนวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชประโยชน

เกณฑการประเมิน : (สกอ.)
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 4

มีการดําเนินการ
1 ขอ

มีการดําเนินการ
2 หรือ 3 ขอ

มีการดําเนินการ 4
หรือ 5 หรือ 6 ขอ

มีการดําเนินการ
7 หรือ 8 ขอ

มีการดําเนินการ
9 ขอ

9.2
ผลผลิต

ผลประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในรับรองโดยตนสังกัด
(สมศ.15)

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยตนสังกัด

มทร.พ.
-รองอธิการบดี
ดานวางแผน
และพัฒนา
คุณภาพ

-ผศ. ประเทือง
ทิพย  โรจนวิภาต
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
คณะ
-รองคณบดี
ฝายวิชาการ
และวิจัย

-หัวหนางาน
บริการการศึกษา
: ประกันคุณภาพ
การศึกษา
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องคประกอบท่ี 97 องคประกอบอัตลักษณ สมศ.

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

97.1 ผลการพัฒนาตามอัตลักษณ
ของสถาบัน (สมศ.16)

คําอธิบาย
อัตลักษณ หมายถึง บุคลิก ลกัษณะที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามปรัชญา ปณิธาน/

วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่ไดรับความเห็นชอบ
จากสถาบัน



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 74

ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

97.1.1
ผลผลิต

ผลการบริหารสถาบันให
เกิดอัตลักษณ (สมศ.16.1)

ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการกําหนดกลยุทธและแผนการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับอัตลักษณของสถานศึกษา
โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่
กําหนด
อยางครบถวนสมบูรณ
๓. ผลการประเมินของผูเรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่
สอดคลอง
กับอัตลักษณ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๔. ผลการดําเนินงานกอใหเกิดผลกระทบที่เปนประโยชนและ/หรือสรางคุณคาตอสังคม
๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ไดรับการยกยองหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ
นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ
เกณฑการประเมนิ

1 2 3 4 5
ปฏิบัติได

1 ขอ
ปฏิบัติได

2 ขอ
ปฏิบัติได

3 ขอ
ปฏิบัติได

4 ขอ
ปฏิบัติได

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวางแผน
และพัฒนา
คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.กองนโยบาย
และแผน

-หัวหนางานแผน
และพัฒนา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
97.1.2
ผลผลิต

ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัต
ลักษณ (สมศ. 16.2)

วิธีการคํานวณ
ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต

ที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ
จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ
- รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษา ฯ
คณะ
-รองคณบดีฝาย
บริหารและ
วางแผน

- ผอ.สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน

- ผอ. กองพัฒนา
นักศึกษา

97.2 ผลการพัฒนาตามจุดเนนและ
จุดเดนที่สงผลสะทอนเปน
เอกลักษณของสถาบัน
(สมศ. 17)

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการกําหนดกลยุทธการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษา โดยไดรับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน
๒. มีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธที่

กําหนดอยางครบถวนสมบูรณ
๓. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเนน และ

จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

๔. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา
และเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม

๕. ผูเรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา มีเอกลักษณตามจุดเนน จุดเดน หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะที่กําหนด และไดรับการยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
1 2 3 4 5

ปฏิบัติได
1 ขอ

ปฏิบัติได
2 ขอ

ปฏิบัติได
3 ขอ

ปฏิบัติได
4 ขอ

ปฏิบัติได
5 ขอ

97.3 ผลการชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาสังคมในดานตางๆ
(สมศ.18)

คําอธิบาย
สถานศึกษาระดับอุดมสึกษาเลือกดําเนินการ 2 ประเด็น จากประเด็นชี้นําหรือ

แกปญหาสังคมในดานตางๆ อาทิ การสงเสริมและสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ความรักชาติ บํารุงศาสนาและเทิดทูนพระมหากษัตริย สุขภาพ คานิยม จิต
สาธารณะ ความคิดสรางสรรค ผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การ
พรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงานสิ่งแวดลอม อุบัติภัย สิ่งเสพติด ความ
ฟุมเฟอย การแกปยหาความขัดแยง สรางสังคมสันติสุขและความปรองดอง ตลอดจนการ
นอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใหเปนสถานศึกษาพอเพียงแบบอยาง เปนตน
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
97.3.1 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสังคมในดาน
คานิยม จิตสาธารณะ ภายใน
สถาบัน (สมศ.18.1)

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนในสถาบัน
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสถาบัน
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5
- ปฏิบัติได

๑ ขอ
ปฏิบัติได

๒ ขอ
ปฏิบัติได

๓ ขอ
ปฏิบัติได
๔ – ๕ ขอ
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี

ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน
ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน
97.3.2 ผลการชี้นํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสังคมในดาน
การสงเสริมและสืบสาน
โครงการมาจากพระราชดําริ
ภายนอกสถาบัน (สมศ.18.2)

ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. บรรลุเปาหมายตามแผนประจําปไมตํ่ากวารอยละ 80
3. มีประโยชนและสรางคุณคาตอคนใน=6,=o
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอชุมชนหรือสังคม
5. ไดรับการยกยองระดับชาติและ/หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

40 50 60 80 100
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องคประกอบท่ี 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี
ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน

ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

98.1
ผลผลิต

รอยละของนักศึกษาที่สอบ
ผานเกณฑการทดสอบความรู
ความสามารถดาน
ภาษาตางประเทศ
(ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)

เกณฑการใหคะแนน
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

40 50 60 80 100

- รอง
อธิการบดี
ดาน
วิชาการและ
วิเทศ
สัมพันธ

- ผอ.สํานัก
สงเสริม
วิชาการและ
งานทะเบียน
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องคประกอบท่ี 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมลู/
รายงาน

99.1
กระบวนการ

การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 3 ดี (3D)

เกณฑมาตรฐาน :
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริม

สนับสนุนทั้งทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล
2. จัดการเรียนรู  จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน

ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงาน

เพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ
4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D)
5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเป นไป

ตามมาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี (3D)
เกณฑการประเมนิ

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
มีการดําเนินการ

1 ขอ
มีการดําเนินการ

2 ขอ
มีการดําเนินการ

3 ขอ
มีการดําเนินการ

4 ขอ
มีการดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
-รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
กิจการ
นักศึกษา

-ผอ. กองพัฒนา
นักศึกษา

- หัวหนางาน
กิจการนักศึกษา
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมลู/

รายงาน
99.2

ผลผลิต
ผ ล ที่ เ กิ ด กั บ ผู เ รี ย น ต า ม
นโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู
เจตนคติที่ ดี  ตลอดจนเกิด
พฤติกรรมตามคุณลักษณะที่
พึงประสงคทั้ง 3 ดาน

เกณฑการประเมนิ :
คะแนน 1 คะแนน 3 คะแนน 5

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1

ดาน

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี

จํานวน 2 ดาน

มีกิจกรรมสนับสนุน
นโยบายสถานศึกษา 3 ดี

จํานวน 3 ดาน

มทร.พ.
-รองอธิการบดี
ดานกิจการ
นักศึกษาฯ

คณะ
-

-ผอ. กองพัฒนา
นักศึกษา

-
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องคประกอบท่ี 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด

ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/
รายงาน

100.1
อัตลักษณ

ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครใหเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ
(Hands-on)

เกณฑมาตรฐาน :
1. มีระบบและกลไกในการดําเนินการดานสหกิจศึกษา
2. มีการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยเพ่ิมประสบการณตรงในสถานประกอบการ
3. มีกระบวนการจัดการการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวทางในการพัฒนา
4. มีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานในกิจกรรมที่ดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา

อยางตอเนื่อง
5. มีผลลัพธที่เกิดจากการดําเนินการจนเปนแนวปฏิบัติที่ดีเปนที่ยอมรับหรือไดรับการยกยอง

เกณฑการดําเนินงาน
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน
ดําเนินการ

1 ขอ
ดําเนินการ

2 ขอ
ดําเนินการ

3 ขอ
ดําเนินการ

4 ขอ
ดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สํานัก
สงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

100.2
อัตลักษณ

กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ใชทักษะที่มีเทคโนโลยี
เปนฐาน (Technology –
Based Education - Training)

เกณฑมาตรฐาน
1. กระบวนการเรียนการสอนใหความสําคัญกับ Technology - Based และฝกทักษะใน

การทํางาน
2. นักศึกษาสามารถประยุกตใชความรู เคร่ืองมือ อุปกรณในแตละสาขาวิชาชีพ ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ
3. นักศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรูดาน Technology - Based กับชุมชน สังคมภายใต

การใหคําแนะนําของอาจารยผูสอน
4. นักศึกษาใชหลัก Technology - Based ในงานวิจัย โครงงาน กรณีศึกษา
5. ติดตามและประเมินผลกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนาอยาง

ตอเน่ือง ทําใหนักศึกษามีการพัฒนาการเรียนรูทักษะวิชาชีพ
เกณฑการดําเนินงาน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ดําเนินการ

1 ขอ
ดําเนินการ

2 ขอ
ดําเนินการ

3 ขอ
ดําเนินการ

4 ขอ
ดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ
และวิเทศ
สัมพันธ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

- ผอ.สํานัก
สงเสริม
วิชาการและงาน
ทะเบียน

-หัวหนางาน
บริการวิชาการ
และวิจัย
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ตัวบงช้ีท่ี/ชนิด
ของตัวบงช้ี ตัวบงช้ี เกณฑการใหคะแนน ผูกํากับดูแล ผูจัดเก็บขอมูล/

รายงาน

100.3
อัตลักษณ

มีระบบและกลไกการสราง
ค ว า ม เ ชี่ ย ว ช า ญ วิ ช า ชี พ
(Professional Oriented)
ใหกับนักศึกษา

เกณฑมาตรฐานท่ัวไป
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาแนวทางการสรางความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีการ

นําสูการปฏิบัติและมีผลลัพธชัดเจน
2. มีแผนพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ
3. มีการจัดสรรทรัพยากรในการสรางความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพตามแผนที่ไดกําหนด

ไว
4. มีการจัดกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพและสงเสริม

ความเปนคนดีของสังคม
5. มีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการอยางเปนระบบและมีการพัฒนา

อยางตอเน่ือง
เกณฑการดําเนินงาน

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5
ดําเนินการ

1 ขอ
ดําเนินการ

2 ขอ
ดําเนินการ

3 ขอ
ดําเนินการ

4 ขอ
ดําเนินการ

5 ขอ

มทร.พ.
- รองอธิการบดี
ดานวิชาการ

คณะ
-รองคณบดีฝาย
วิชาการและ
วิจัย

-ผอ. สํานัก
สงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
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5.4 มาตรฐานและจํานวนตัวบงช้ีคุณภาพตามเกณฑ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (มทร.พ.)
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ปการศึกษา 2555 แสดงความสอดคลองกับมาตรฐานของ สมศ.

ตัวบงช้ี
(สมศ. รอบสาม)

องคประกอบท่ี
(มทร.พ.),(สกอ.)

จํานวนตัวบงช้ี
มทร.พระนคร สกอ.

- 1 – ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 1 1
1, 2, 3, 14 2 – การผลิตบัณฑิต 14 8

- 3 – กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 2
5, 6, 7 4 – การวิจัย 6 3

8, 9 5 – การบริการวิชาการแกสังคม 4 2
10, 11 6 – การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3 1

21, 13 7 – การบริหารและการจดัการ 7 4
- 8 – การเงินและงบประมาณ 5 1

15 9 – ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ 2 1
16 (16.1, 16.2), 17,

18 (18.1, 18.2)
97 – องคประกอบอัตลักษณ สมศ. 5 -

- 98 – องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร. 1 -
- 100 – อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 -

รวม 53 23
- 99 – สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐ 2 -

จํานวนตัวบงชี้ของ สมศ.รอบสาม ที่มทร.พระนคร จะไดรับการประเมิน

ตัวบงช้ี น้ําหนัก
รอยละ

จํานวน
ตัวบงช้ี

ตัวบงช้ีพืน้ฐาน 70 14
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานคุณภาพบัณฑิต 15 3*
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 15 3
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการบริการวิชาการแกสังคม 10 2
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน 15 3
ตัวบงช้ีพ้ืนฐาน : ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 5 1

ตัวบงช้ีอัตลักษณ 15 2
ตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม 10 1

รวมตัวบงชี้ 95 17
* ตัดตัวบงช้ีที่ 4
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5.5 แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน

ของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันน้ันๆ ไดกําหนดขึ้น ทั้งน้ี เพื่อใหสถาบันไดทราบสถานภาพที่
แทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑและมาตรฐานที่ต้ังไวอยางตอเน่ือง
การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพน้ัน ทั้งคณะผูประเมินและสถาบันที่รับการประเมินจําเปนตอง
กําหนดบทบาทหนาที่ของตนเองอยางเหมาะสม และสอดคลองกับกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553

ทั้งน้ี สถาบันตองวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหเสร็จกอนสิ้นป
การศึกษาที่จะเร่ิมวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ดังน้ี

1) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัดการศึกษา
ไดทันในปการศึกษาถัดไป และต้ังงบประมาณไดทันกอนเดือนตุลาคม (กรณีที่เปนสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ)

2) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในสงใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพรตอสาธารณชนไดภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษาของ
แตละสถาบัน

เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชนดังที่กลาวขางตน จึงควรมีแนวทางการจัด
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังปรากฏในตารางที่ 2.1 ตารางดังกลาวสามารถแยกไดเปน
4 ขั้นตอนตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การดําเนินงานและเก็บขอมูล (do)
การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง(act) โดยมีรายละเอียดดังน้ี โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี

P = กิจกรรมขอที่ 1 เร่ิมกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแตตนปการศึกษา โดยนําผลการ
ประเมินปกอนหนาน้ีมาใชเปนขอมูลในการวางแผนดวย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกันคุณภาพ
หรือตัวบงชี้หรือเกณฑการประเมิน จะตองมีการประกาศใหทุกหนวยงานในสถาบันไดรับทราบและถือ
ปฏิบัติโดยทั่วกันกอนเร่ิมปการศึกษา เพราะตองเก็บขอมูลต้ังแตเดือนมิถุนายน

D = กิจกรรมขอที่ 2 ดําเนินงานและเก็บขอมูลบันทึกผลการดําเนินงานต้ังแตตนปการศึกษา คือ
เดือนที่ 1–เดือนที่ 12 ของปการศึกษา (เดือนมิถุนายน–เดือนพฤษภาคม ปถัดไป)

C = กิจกรรมขอที่ 3–8 ดําเนินการประเมินคุณภาพในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา และสถาบัน ระหวางเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปการศึกษาถัดไป

A = กิจกรรมขอที่ 9 วางแผนปรับปรุงและดําเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดยคณะ
กรรมการบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําขอเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน (รวมทั้งขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาทํา
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แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนาและเสนอใช
งบประมาณกลางปหรืองบประมาณพิเศษก็ได

สําหรับกิจกรรมขอที่ 10 ในตารางดังกลาวเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงตองดําเนินการ
ตามกฎหมาย เพื่อประโยชนของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชนของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและหนวยงานตนสังกัดใชเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย เพื่อ
การสงเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติใหทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศและมี
ความเปนสากล
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ตาราง 5.1 วงจรในการจัดกระบวนการประเมนิคุณภาพภายใน

กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. –
เปดเทอม ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1. สถาบันวางแผนการประเมินคุณภาพประจําปการศึกษาใหมโดย
ประกาศตัวบงช้ีกอนเริ่มตนปการศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา
SAR (กรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวบงช้ี วิธีการและกําหนดการประเมิน
คุณภาพภายในประจําป)
2. สถาบันเก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงช้ีท่ีไดประกาศใชบน
ระบบ CHE QA Online (ท่ีมีทีมงานใหคําปรึกษากับบุคลากร และหรือ
หนวยงาน และหรือภาควิชาในการเก็บขอมูลพรอมท้ังพิจารณา
ปรับปรุงการดําเนินการตามความเหมาะสม)
3. ภาควิชาหรือหนวยงานท่ีเทียบเทาจัดทํา SAR และเตรียมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการ
ประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
4.ประเมินระดับภาควชาหรือหนวยงานเทียบเทา
5. คณะนําผลการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทามา
จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
คระวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และแตงตั้งกรรมการประเมินระดับ
คณะหรือหนวยงานเทียบเทา
6. ประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทาบนระบบ CHE QA
Online
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กิจกรรมดําเนินการ ต.ค.-พ.ค. มิ.ย. –
เปดเทอม ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

7. สถาบันนําผลการประเมินระดับคณะหรือหนวยงานเทียบเทามา
จัดทํา SAR บนระบบ CHE QA Online และเตรียมการประเมินระดับ
สถาบันและแตงตั้งกรรมการประเมินระดับสถาบัน
8. ประเมินระดับสถาบันบนระบบ CHE QA Online และนําผลการ
ประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในป
การศึกษาถัดไป
9. ผูบริหารของสถาบันอุดมศึกษานําผลการประเมินและขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (รวมท้ังขอเสนอแนะของ
สภาสถาบัน) มาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน หรือปรับแผนกลยุทธ
/ แผนปฏิบัติการประจําปและเสนอตั้งงบประมาณปถัดไป หรือจัดทํา
โครงการพัฒนาและเสนอใชงบประมาณกลางป
10. สงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
(ประกอบดวย SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะหรือ
หนวยงานเทียบเทาและระดับสถาบัน) ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาผานระบบ CHE QA Online และหนวยงานตนสังกัด
(ภายใน 120 วันนับจากส้ินปการศึกษา)
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ภาคผนวก
- ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
(ระดับอุดมศึกษา)

- แบบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
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ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. การเตรียมการของสถาบันกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
1.1 การเตรียมรายงานประจําป

ก. จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใชรูปแบบการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่กําหนดในระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online)

ปจจุบันสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกัน
คุณภาพ (CHE QA Online) เปนฐานขอมูลกลางเพื่อใชประโยชนในเชิงนโยบายและการสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอํานวยความสะดวกใหกับสถาบันอุดมศึกษาในการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาผานทางระบบออนไลน ต้ังแตการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และ
เอกสารอางอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ รวมทั้งการจัดทํา
รายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส (E-SAR)
รวมทั้งเปดเผยตอสาธารณะเพื่อการคุมครองผูบริโภค โดยมีนโยบายใหสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัด
ใชฐานขอมูลดังกลาวในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดสงรายงานประจําปที่เปน
รายงานการประเมินคุณภาพภายในผานทางระบบออนไลนและเปดเผยตอสาธารณชนตามกฎหมาย

ข. จัดการเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละองคประกอบคุณภาพ
1) เอกสารหรือหลักฐานอางอิงในแตละตัวบงชี้ตองเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับที่

นําเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง

2) การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยมอาจทําไดในสองแนวทางคือ จัดเอกสารให
อยูในที่อยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีน้ีตองระบุใหชัดเจนวาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน
ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหอง
ทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางน้ี
เปนที่นิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารไดรวดเร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับ
ตางๆ ไดในคราวเดียว

ปจจุบัน เอกสารหรือหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของกับตัวบงชี้แตละตัวและองคประกอบ
คุณภาพแตละองคประกอบสามารถบรรจุหรือจัดเก็บ (Upload) หรือเชื่อมโยง(Link) ไวบนระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งทําใหการจัดเก็บเปนระบบและงายตอการคนหาของ
คณะกรรมการประเมิน และไมเปนภาระเร่ืองการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 92

1.2 การเตรียมบุคลากร
ก. การเตรียมบุคลากรในสถาบัน ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆดังตอไปน้ี
1) ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สําคัญๆอาทิ การประเมิน

คุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร
2) เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ โดยยึด

หลักวาตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
3) เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจางในการ

ดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจที่ถูกตองของบุคลากร
4) เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือภารกิจประจําของทุกคนที่

ตองรวมมือกันทําอยางตอเน่ือง
ข. การเตรียมบุคลากรผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยมจําเปนตองมีบุคลาก ร

จํานวน 1-3 คน ทําหนาที่ประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี ผู
ประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี

1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางละเอียด
2) ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของคณะวิชาและสถาบันเพื่อสามารถใหขอมูลตอผู

ประเมิน รวมทั้งตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมที่
ตนเองไมสามารถตอบได

3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมาใหขอมูล
อยางครบถวน

4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูลที่เปนบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันวา
จะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการประเมินกําหนด

5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินจะตองสามารถประสานงาน
แกไขไดทันที

1.3 การเตรียมสถานที่สําหรับคณะผูประเมิน
ก. หองทํางานของคณะผูประเมิน
1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่

ปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ
2) จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเคร่ืองเขียนในหองทํางานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ให

คณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ
3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณใกลเคียง
4) หองทํางานควรอยูใกลกับที่จัดเตรียมอาหารวาง อาหารกลางวันตลอดจนบริการ

สาธารณูปโภคอ่ืนๆ
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5) ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอ่ืนใด เพิ่มเติม
ข. หองที่ใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารยบุคลากร นักศึกษา ฯลฯ ควรจัดไวเปนการเฉพาะ

ใหเหมาะสมกับการใชงาน
1.4 การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

ก. สถาบันอุดมศึกษาจัดทําคําสั่งแตงต้ังและจัดสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทราบ ทั้งน้ี แนวทางการแตงต้ังคณะกรรมการประเมิน เปนดังน้ี

1) คณะกรรมการประเมินระดับภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของภาควิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่ผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมนิ จากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทาเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ
ภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาที่รับการประเมิน อาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรมหลักสูตร
ผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในภาควิชาหรือหนวยงานเทียบเทาตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกภาควิชาหรือหนวยงาน
เทียบเทา โดยตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดย
ใชหลักสูตรของ สกอ.

2) คณะกรรมการประเมินระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 3 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของคณะวิชาหรือ

หนวยงานเทียบเทา
- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.

อยางนอย 1 คน ในกรณีที่ผูประเมินจากภายนอกสถาบันเปนผูที่มีความรูและประสบการณสูง ซึ่งสามารถ
ใหคําแนะนําที่จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอคณะที่รับการประเมินอาจอนุโลมใหไมตองผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมินของ สกอ. ก็ได สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผู
ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหรือนอกสถาบันก็ได ใน
กรณีที่เปนผูประเมินภายในสถาบันตองอยูนอกสังกัดคณะที่ประเมิน โดยประธานตองเปนผูที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

3) คณะกรรมการประเมินระดับสถาบัน
- มีกรรมการประเมินฯ อยางนอย 5 คน ทั้งน้ี ขึ้นอยูกับขนาดของสถาบัน
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- เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
อยางนอยรอยละ 50 สวนผูประเมินจากภายในสถาบันตองผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินของ สกอ.
หรือที่สถาบันจัดฝกอบรมใหโดยใชหลักสูตรของ สกอ.

- ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายนอกสถาบันที่ขึ้นบัญชี
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.

ข. สถาบันอุดมศึกษาแจงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพทราบวาคณะกรรมการ
ประเมินฯ จะตองทําการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทาและระดับ
สถาบัน ผานทางระบบ CHE QA Online พรอมทั้งจัดสง Username และ Password ใหคณะกรรมการ
ประเมินฯ ทุกทานและทุกระดับทราบเพื่อเขาไปศึกษารายงานการประเมินตนเองลวงหนากอนวันรับการ
ตรวจเยี่ยมอยางนอย 2 สัปดาห โดยในสวนของผูทําหนาที่ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับสถาบัน สถาบันอุดมศึกษาจะตองแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดสงรหัสประจําตัว (ID code) ใหดวย เพื่อใหประธานฯ ทําหนาที่ตรวจสอบและยืนยันความถูกตองของ
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) และผลการประเมินกอนสงรายงานการประเมินคุณภาพของ
คณะกรรมการประเมินฯ เขาสูระบบ นอกจากน้ัน ใหสถาบันแจงรายชื่อผูทําหนาที่ประสานงานระหวาง
สถาบันคณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทากับคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งเบอรโทรศัพทและ E-
Mailaddress สําหรับติดตอ

ค. ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อรวม
เตรียมแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยมการใหขอมูลที่
คณะกรรมการประเมินฯ ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆเปนตน

2.2 การดําเนินการของสถาบันระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
1) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมินคุณภาพชี้แจง

วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
2) บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา

เยี่ยมชม หรือตอบคําถาม หรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
3) จัดใหมีผูประสานงานทําหนาที่ตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ทั้งน้ี เพื่อประสานงานกับ

บุคคลหรือหนวยงานที่คณะกรรมการประเมินฯ ตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ

4) ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินฯ ทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหน่ึงอยูอํานวยความสะดวก

5) บุคลากรทุกคนควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมิน
ฯเมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม
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2.3 การดําเนินการของสถาบันภายหลังการประเมินคุณภาพ
1) ผูบริหารระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และระดับสถาบันรวมทั้ง

ผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินและขอเสนอแนะเขาสูการประชุมหรือสัมมนาระดับตางๆเพื่อวางแผนพัฒนา
หรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดที่
ควรปรับปรุง และเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเร่ิมตนจนถึงเวลา
สิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรมตลอดจนผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อให
สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง

2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาสถาบันชื่นชม
ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น และตระหนักวาผลสําเร็จทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย

3) ภาควิชา คณะวิชาหรือหนวยงานเทียบเทา และสถาบันควรใหขอมูลยอนกลับแก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพเพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตอไป
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปการศึกษา 2555

(ขอมูล 1 มิถุนายน 2555 – 31 พฤษภาคม 2556)

คณะ/หนวยงาน ...........
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 97

คํานํา

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ/หนวยงาน.............................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร  คณะกรรมการประเมิน ซึ่งประกอบดวยบุคลากรจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน
........ ทาน และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จํานวน ……. ทาน ไดรวมกันประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยดําเนินการประเมินระหวางวันที่ ……….. เดือน .................. 2556

คณะกรรมการประเมินไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับน้ีขึ้น เพื่อ
สรุปผลการประเมินตามที่คณะกรรมการไดประเมินตามสภาพจริงในปการศึกษา 2555 จากการวิเคราะห
รายงานการประเมินตนเอง การสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ /หนวยงาน ผูบริหาร
ผูแทนอาจารย ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาที่ การศึกษารองรอย
หลักฐานเอกสารตางๆ และการเยี่ยมชมคณะ และหนวยงาน

คณะกรรมการประเมินหวังวาคณะ/หนวยงาน................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร จะไดนําผลการประเมินน้ีไปใชในการรักษาจุดแข็ง และพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุง ตามบทบาทหนาที่
ของสถาบันอุดมศึกษา และนําไปสูการพัฒนาผลงานในทุกพันธกิจใหบรรลุตามความมุงหมาย  ปรัชญา
วิสัยทัศน และเปาประสงคตอไป

(.................................................)
ประธานคณะกรรมการประเมนิคุณภาพการศึกษา

วันที่ ........ เดือน ............... พ.ศ. 2556
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หนังสือรับรองการประเมินและการตัดสินผล

1. คณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน คณะ .............. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งเปนสถาบันอุดมศึกษาที่เนน
การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี  ระหวางวันที่ ....... เดือน ....... พ.ศ. 2556 ตรวจสอบขอมูลประกอบการ
ตัดสินผลการประเมิน มีการวิเคราะหรายงาน การประเมินตนเอง หลักฐานอางอิงตางๆ ผนวกกับขอมูลที่ได
จากการสัมภาษณผูแทนผูทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการคณะ/หนวยงาน ผูบริหาร ผูแทนอาจารย ผูแทน
นักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูมีสวนไดสวนเสีย ตัวแทนเจาหนาที่สายสนับสนุน

2. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเห็นชอบกับรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในฉบับน้ีทุกประการ

..................................................
(...................................)

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

..................................................
(...................................)

คณะกรรมการ

..................................................
(...................................)

คณะกรรมการ

..................................................
(...................................)

คณะกรรมการ

..................................................
(...................................)

คณะกรรมการ

..................................................
(...................................)

เลขานุการ
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สารบัญ

หนา
คํานํา
บทสรุปผูบริหาร
สวนท่ี 1 บทนํา

1.1 ประวัติความเปนมา
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาหมาย กลยุทธของหนวยงาน

1.2 วิธีการประเมิน
สวนท่ี 2 ผลการประเมิน

ผลการประเมินรายตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินตามมาตรฐานอุดมศึกษา

ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามราย
องคประกอบคุณภาพ

ภาคผนวก

รายชื่อผูใหสัมภาษณ

กําหนดการตรวจประเมิน

Common data set
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บทสรุปผูบริหาร
คณะ/หนวยงาน .................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
----------------------------------------------------------------------------------------------
1. บทนํา

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………

2. ผลการประเมินคุณภาพภายใน
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา 2555 คณะ/หนวยงาน ...........................

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ขอรับการตรวจประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
จํานวน ................... ตัวบงชี้ ผลการประเมินภาพรวมอยูในระดับ................ คาเฉลี่ยเทากับ ....................

1. คะแนนเฉลี่ยตามองคประกอบ 9 องคประกอบ พบวา................................................................
ตัวบงชี้ดานกระบวนการอยูในระดับ................คาเฉลี่ยเทากับ ............ ตัวบงชี้ดานผลผลิตอยูในระดับ
............. คะแนนเฉลี่ยเทากับ ......... และตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ.............คะแนนเฉลี่ยเทากับ ......
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2. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา.........................................................................
ตัวบงชี้ดานกระบวนการอยูในระดับ....................คาเฉลี่ยเทากับ ................ตัวบงชี้ดานผลผลิตอยูในระดับ
............ คะแนนเฉลี่ยเทากับ ......... และตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ........... คะแนนเฉลี่ยเทากับ .......

3. คะแนนเฉลี่ยมุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ......................................................................
ตัวบงชี้ดานกระบวนการอยูในระดับ..............คาเฉลี่ยเทากับ ........ .. ตัวบงชี้ดานผลผลิตอยูในระดับ.............
คะแนนเฉลี่ยเทากับ .......... และตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ.............. คะแนนเฉลี่ยเทากับ ..............

4. คะแนนเฉลี่ยตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาพบวา ..................................................................
ตัวบงชี้ดานกระบวนการอยูในระดับ....................คาเฉลี่ยเทากับ ................ตัวบงชี้ดานผลผลิตอยูในระดับ
............ คะแนนเฉลี่ยเทากับ ..........และตัวบงชี้ดานปจจัยนําเขาอยูในระดับ............ คะแนนเฉลี่ยเทากับ .......
3. จุดแข็ง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………

4. จุดท่ีควรพัฒนา
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………
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5. ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………

6. วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

………………………………
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สวนท่ี 1 บทนํา

ประวัติความเปนมา
............................................................................................................................. ...............................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................

............................................................................................................................. ............................................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................

............................................................................................................................. ............................................

.........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................................

.................................................................................................................................. .......................................

.........................................................................................................................................................................

วิธีการประเมิน
1. การวางแผนการประเมิน

การเตรียมและวางแผนกอนการตรวจเย่ียม คณะกรรมการประเมินไดกําหนดตารางวันเวลาที่
จะเขาประเมิน  โดยตกลงรวมกันกับงานประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  และเมื่อไดรับรายงานการ
ประเมินตนเองของหนวยงานแลว คณะกรรมการประเมินศึกษารายงานการประเมินตนเอง ตามที่ไดรับมอบหมาย
ประธานไดประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมิน  ถึงวิธีการประเมิน และการเขียนรายงาน

การดําเนินการระหวางการตรวจเย่ียม คณะผูประเมินไดดําเนินการตามลําดับดังน้ี
1. คณะกรรมการประเมินพบผูบริหารและทีมงานในวันแรกของการประเมิน ประธาน

ชี้แจง วัตถุประสงคของการประเมิน ชี้แจงกําหนดเวลาการประเมิน และแนะนําคณะกรรมการประเมินกับ
ทีมบริหารของหนวยงาน  ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานบรรยายสรุปผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยให
คณะกรรมการประเมินทราบและซักถาม

2. เยี่ยมชมคณะและหนวยงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารยและผูเกี่ยวของ
เยี่ยมชมหองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ อาคารสถานที่ของหนวยงาน

3. การสัมภาษณ ไดดําเนินการสัมภาษณผูแทนผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
ตามที่ไดแจงลวงหนา  กรรมการบริหาร  กรรมการวิชาการ ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา
ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต
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4. ศึกษาเอกสารหลักฐานจากรายงานการประเมินตนเอง คูมือตางๆ ผลการประเมิน
คุณภาพภายในของคณะและหนวยงานเทียบเทาในปที่ผานมา และหลักฐานเชิงประจักษอ่ืนๆ

การดําเนินงานหลังการตรวจเย่ียม
1. เมื่อเสร็จการตรวจเยี่ยมในวันแรกประธานไดกําหนดใหทุกคนมาประชุมสรุปผลงาน

ประจําวันและทบทวนแผนการเยี่ยมในวันตอไป
2. สรุปผลการประเมินและนําเสนอปากเปลา ใหผูบริหาร คณาจารย ผูเกี่ยวของ รับทราบ

และรวมอภิปรายผลการประเมิน
3. สรุปรายงานประเมิน จัดทํารูปเลมสงใหกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ของ

มหาวิทยาลัย
2. วิธีการตรวจสอบความถูกตองนาเชื่อถือของขอมูล กําหนดใหกรรมการที่ตรวจประเมิน

ศึกษาเอกสารเชิงประจักษ และสอบทานขอมูลโดยการสัมภาษณ และตรวจเยี่ยมสถานที่ (Site visit)
จากน้ันนําขอมูลมาเสนอตอคณะกรรมการทุกคน เพื่อตัดสินผลในทุกองคประกอบและทุกตัวบงชี้  และใน
การนําเสนอผูบริหารและทีมงาน ไดเปดโอกาสใหบุคลากร สามารถแสดงความคิดเห็นโตแยงในผลการ
ประเมินได  โดยตองมีหลักฐานเชิงประจักษมาแสดง

เกณฑการตัดสินผลการประเมิน
ในการประเมินคร้ังน้ีคณะกรรมการตัดสินผลตามเกณฑคะแนนผลลัพธ 1- 3 ของสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยพิจารณาตัดสินผลตามเกณฑ  ดังน้ี

คะแนน 0.00 – 1.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุงเรงดวน
คะแนน 1.51 – 2.50 หมายถึง การดําเนินงานตองปรับปรุง
คะแนน 2.51 – 3.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับพอใช
คะแนน 3.51 – 4.50 หมายถึง การดําเนินงานระดับดี
คะแนน 4.51 – 5.00 หมายถึง การดําเนินงานระดับดีมาก
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สวนที่ 2 ผลการประเมิน
ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ

ตัวบงช้ีคุณภาพ เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน1 บรรลุเปาหมาย
 = บรรลุ
 = ไมบรรลุ

คะแนนประเมิน หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมิน          ท่ีตางจาก

ท่ีระบุใน SAR)
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน) SAR กรรมการตัวหาร
ตัวบงช้ีท่ี 1.1
ตัวบงช้ีท่ี 2.1

ตัวบงช้ีท่ี 2.2

ตัวบงช้ีท่ี 2.3

ตัวบงช้ีท่ี 2.4
ตัวบงช้ีท่ี 2.5
ตัวบงช้ีท่ี 2.6
ตัวบงช้ีท่ี 2.7
ตัวบงช้ีท่ี 2.8

ตัวบงช้ีท่ี 2.9 (สมศ.1)

ตัวบงช้ีท่ี 2.10 (สมศ.2)

1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรบัตัวบงช้ีนั้น ๆ เชน ระบเุปนคารอยละ หรือระบเุปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือระบเุปนขอ
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ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ (ตอ)

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย
ผลการดําเนินงาน1 คะแนนประเมินโดย

คณะกรรมการ
(เกณฑ สกอ.)

หมายเหตุ
(เหตุผลของการประเมินท่ีตาง

จากท่ีระบุใน SAR)
ตัวตั้ง ผลลัพธ

(%หรือสัดสวน)ตัวหาร
ตัวบงชี้ท่ี 4.1
ตัวบงชี้ท่ี 4.2
ตัวบงชี้ท่ี 4.3

ตัวบงชี้ ท่ี 5.1
ตัวบงชี้ ท่ี 5.2
ตัวบงชี้ ท่ี 6.1
ตัวบงชี้ ท่ี 7.1
ตัวบงชี้ ท่ี 7.2
ตัวบงชี้ ท่ี 7.3
ตัวบงชี้ ท่ี 7.4
ตัวบงชี้ ท่ี 8.1
ตัวบงชี้ ท่ี 9.1
1 ใหระบุเปนตัวเลขที่สอดคลองกับเกณฑที่ใชประเมินสําหรบัตัวบงช้ีนั้น ๆ เชน ระบเุปนคารอยละ หรือระบเุปนสัดสวน หรือระบุเปนคะแนน หรือระบุเปนจํานวนหรือระบเุปนขอ
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

หมายเหตุ
I P O รวม

องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ
ผลการประเมิน

0.0 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง ป. 3 ผลการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

หมายเหตุ
I P O รวม

มาตรฐานที่ 1

มาตรฐานที่ 2 ก

มาตรฐานที่ 2 ข

มาตรฐานที่ 3

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการประเมิน

1.0 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก
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ตาราง ป. 4 ผลการประเมินตามมุมมองดานการบริหารจัดการ

มาตรฐานอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

หมายเหตุ
I P O รวม

1. ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย

2. ดานกระบวนการภายใน

3. ดานการเงิน

4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการประเมิน

2.0 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 110

ตาราง ป. 5 ผลการประเมินตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

หมายเหตุ
I P O รวม

1. มาตรฐานดานศักยภาพและความพรอมในการจัดการศึกษา

(1) ดานกายภาพ
(2) ดานวิชาการ
(3) ดานการเงิน
(4) ดานการบริหารจัดการ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1
2. มาตรฐานดานการดําเนินการตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา

(1) ดานการผลิตบัณฑิต
(2) ดานการวิจัย
(3) ดานการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
(4) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ดานการเงิน
4. ดานบุคลากรการเรียนรูและนวัตกรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ
ผลการประเมิน

3.0 0.00 – 1.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุเรงดวน
1.51 – 2.50 การดําเนินงานตองปรับปรงุ
2.51 – 3.50 การดําเนินงานระดับพอใช
3.51 – 4.50 การดําเนินงานระดับดี
4.51 – 5.00 การดําเนินงานระดับดีมาก



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 111 111

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุงตามรายองคประกอบคุณภาพ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงคและแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
.............................................................................................................................................................. ........
.......................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 112 112

องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 113 113

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 114 114

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 115 115

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................................. .....
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 116 116

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................................. .........
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
..................................................................................................................................................... .................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................................ ......
............................................................................................................................ ..........................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 117 117

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 118 118

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................................... .......
........................................................................................................................... ...........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
......................................................................................................................................................... .............
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................................................... ..
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 119 119

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 120 120

องคประกอบที่ 97 องคประกอบอัตลักษณ
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 121 121

องคประกอบที่ 98 องคประกอบสํานักงาน ก.พ.ร.
จุดแข็ง
..................................................................................................................................... .................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................ ......................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................ ..............................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................... ...................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................... .......................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
.................................................................................................................................. ....................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................................. .........................
......................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
.............................................................................................................................. ........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................... .............................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 122 122

องคประกอบที่ 99 สถานศึกษา 3 ดี (3D) ตามนโยบายรัฐบาล
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
.......................................................................................................................... ............................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 123 123

องคประกอบที่ 100 อัตลักษณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
จุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
แนวทางเสริมจุดแข็ง
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
จุดที่ควรพัฒนา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
.................................................................................................................................... ..................................
ขอเสนอแนะในการปรับปรุง
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................



คูมือผูประเมินคุณภาพภายใน

สํานักประกันคุณภาพ มทร.พระนคร 124 124

ขอสรุปตามองคประกอบคุณภาพ
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอสรุปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
ขอสรุปตามมุมมองดานการบริหารจัดการ
............................................................................................................................. .........................................
........................................................................................................................................................... ...........
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
......................................................................................................................................................................
ขอสรุปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .........................................
................................................................................................................................................ ......................
......................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
รายนามผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ที่ทีมตรวจประเมินคุณภาพภายใน

ขอสัมภาษณ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (ชื่อหนวยงานที่รับการ
ตรวจ)………………………

วันที่ ...............  ....................... 2556
1. ที่ปรึกษาหนวยงาน/กรรมการบริหาร :  ………………………. ตําแหนง...............................

: ………………………. ตําแหนง...............................

2. ผูบริหาร :  ………………………. ตําแหนง...............................
:  ………………………. ตําแหนง...............................

3. อาจารย (อายุงาน 3 ปขึ้นไป) :  ………………………. (สาขาวิชา ..........)
: ……………………….

(อายุงานนอยกวา 3ป) : ……………………….
: ……………………….

4. สถานประกอบการ : ………………………. สถานประกอบการ....................
: ………………………. สถานประกอบการ....................

5. ผูปกครองนักศึกษาปจจุบัน : ………………………. (ผูปกครองของ นศ. ชั้นป-สาขาใด)
: ……………………….
: ……………………….

6. ศิษยปจจุบัน :  ……………………….
: ……………………….
: ……………………….

7. ศิษยเกา : ……………………….
: ……………………….
: ……………………….

8. ตัวแทนชุมชน : ……………………….
:  ……………………….

9. เจาหนาที่ (อายุงาน 3 ปขึ้นไป) :  ……………………….
: ……………………….

(อายุงานนอยกวา 3ป) : ……………………….
10. กรรมการ QA : ……………………….

:  ……………………….
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กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยหนวยงานผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ของ (ชื่อหนวยงานของมทร.พระนคร)...................................มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ตรวจประเมิน(ชื่อหนวยงาน)...................................
ในวันท่ี ..................... ......................... 2556

ประธานคณะผูตรวจประเมิน  คือ ................................................
คณะผูตรวจประเมิน ........... คน แบงเปน ....... ทีม ดังน้ี
ทีมท่ี ... ตรวจประเมินองคประกอบที่ ....... ทีมท่ี ... ตรวจประเมินองคประกอบที่ ......
เลขานุการ ....................................

วันท่ี .........  ................. 2556
9.00 – 10.00 น. ประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินและการตรวจเยี่ยมพรอม

รับฟงการบรรยายสรุปจากผูบริหาร
10.00 – 12.00 น. สัมภาษณผูบริหารและอาจารย
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. ศึกษาเอกสารหลักฐาน ขอมูล จาก SAR ของหนวยงานและเอกสาร

เพิ่มเติมที่หนวยงานจัดให (ถามี)
15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการผูตรวจฯ ประชุม สรุปผล

วันท่ี .........  ................. 2556
08.00 – 12.00 น. สัมภาษณที่ปรึกษาหนวยงาน  ผูบริหารหนวยงาน  อาจารย  นักศึกษา

ปจจุบัน  ทุกระดับ  ผูปกครอง  ศิษยเกา  สถานประกอบการ  ตัวแทน
ชุมชน

12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 16.30 น. คณะผูประเมินตรวจเยี่ยมในพื้นที่
16.30 – 17.30 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม

วันท่ี .........  .................. 2556
08.00 – 10.00 น. เสนอขอสังเกตเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหาร และศึกษา

เอกสารหลักฐาน ขอมูลเพิ่มเติม
10.00 – 12.00 น. คณะผูประเมินประชุมวิเคราะหผลการตรวจเยี่ยม
12.00 – 13.00 น. พักกลางวัน
13.00 – 15.00 น. คณะผูประเมินประชุมสรุปผลการตรวจเยี่ยม เตรียมรายงานผล โดยวาจา
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15.00 – 16.00 น. ประชุมเพื่อชี้แจงผลการตรวจเยี่ยมโดยวาจาแกผูบริหารหนวยงาน
คณาจารยและผูเกี่ยวของของหนวยงาน

คณะผูตรวจประเมินขอความอนุเคราะห ดังน้ี
1. หองทํางานของคณะผูตรวจประเมิน 1 หอง  พรอมคอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพ จํานวน 1 ชุด
2. จัดเตรียมเอกสารอางอิงเพิ่มเติมแตละองคประกอบ  กําหนดผูรับผิดชอบและหนวยงานดูแลขอมูลให

พรอมในพื้นที่หนวยงาน  และจัดเอกสารอางอิงตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ไวในหอง
ทํางานของคณะผูตรวจฯ

3. ผูประสานงานและนําทางระหวางการตรวจเยี่ยม 2 ทาน
4. นัดหมายผูแทน ผูมีสวนไดสวนเสียการที่เกี่ยวของกับหนวยงานตามที่ไดแจงลวงหนา  กรรมการบริหาร

กรรมการวิชาการ ผูแทนคณาจารย  ผูแทนนักศึกษา ผูแทนศิษยเกา ผูปกครอง และผูใชบัณฑิต เพื่อ
เขารับการสัมภาษณตามกําหนดการขางตน

หากมีปญหา/ขอซักถามติดตอ (ชื่อประธาน/เลขาฯ ทีมตรวจ) โทรศัพท/โทรสาร ………………. ตอ ………
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