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ก คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าน า 

 

 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงาน

ด้านคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดท าคู่มือประกันคุณภาพครั้งนี้ มีองค์ประกอบตาม

เกณฑ์การประกันคุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษาของ สกอ. ๙ องค์ประกอบ 

๒๓ ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. 

๑๘ ตัวบ่งชี้ ๒๐ ประเด็น และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๑ ตัวบ่งชี้ รวมทั้งสิ้นเป็น ๔๔ ตัว

บ่งชี้ ในการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๕๕ จะท าการ

ประเมินโดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศกึษา ระดับอุดมศกึษาของ สกอ. ๙  

องค์ประกอบ ๒๓ ตัวบ่งชี้  ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ตามเกณฑ์

มาตรฐาน สมศ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็น และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ๑ ตัวบ่งชี้ รวม

ทั้งสิ้นเป็น ๔๑ ตัวบ่งชี้  ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ เล็งเห็นว่าคู่มือการประกันคุณภาพนี้จะเป็น

แนวทางในการด าเนินการเรียนการสอน  ที่น าประโยชน์แก่บุคลากร อาจารย์ และนักศึกษา ให้

ก้าวหน้าต่อไปในอนาคต 

 อย่างไรก็ตาม คู่มอืเล่มนีย้ังอาจมีข้อบกพร่องบ้าง ฝ่ายประกันคุณภาพต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ 

และยินดีพรอ้มรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพื่อน าไปพัฒนาปรับปรุงตอ่ไป  
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บทท่ี ๑ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 

 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สาระส าคัญที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ คือ การประกันคุณภาพภายในจะด าเนินการโดยบุคลากรของสถานศึกษาร่วมกับ

หน่วยงาน ต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ก าหนดให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา และ มาตรฐานการ

อุดมศึกษาที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการศึกษาแหง่ชาติ  การ

สนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดย

ค านึงถึงความเป็นอิสระ และความเป็นเลิศทางวิชาการของสถานศึกษาระดับปริญญาตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการจัดตั้งสถานศึกษาแต่ละแห่งและกฎหมายที่เกี่ยวข้องส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา จึงมีหน้าที่ร่วมกับสถานศึกษาในการจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน เพื่อ

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชนพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

อย่างต่อ เนื่ อง  อย่ างไรก็ตาม ก่อนมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ .  ๒๕๔๒ 

ทบวงมหาวิทยาลัยได้ตระหนักดี ถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยได้จัดท า

ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อเป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สถาบันอุดมศึกษาโดยอยู่ภายใต้หลักการส าคัญ ๓ ประการ คือ การให้เสรีภาพทางวิชาการ 

(Academic Freedom) ความมอีิสระในการด าเนินการของสถาบัน (Institutional Autonomy) และความ

พร้อมของสถาบันที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพจากภายนอก  ตามหลักการของความรับผิดชอบที่

ตรวจสอบได้ (Accountability) 

 หลังจากด าเนินการตามประกาศฉบับปี พ.ศ. ๒๕๔๕ ไประยะหนึ่ง ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา จึงได้จัดท ากฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ในมาตรา ๕ และมาตรา 

๔๗ วรรคสอง โดยสาระส าคัญเกี่ยวกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ

กฎกระทรวงฉบับนี้  ยังคงไว้ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัยฯ ฉบับ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการได้

ออกกฎกระทรวงว่าด้วย ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  



 

 

๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

พ.ศ. ๒๕๕๓ แทนฉบับเดิม โดยรวมประกันคุณภาพภายในและภายนอกของการศึกษาทุกระดับไว้

ในฉบับเดียวกัน มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษาท าหน้าที่หลัก ๒ ประการ 

คือ ๑) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑแ์ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่ง เสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ ๒) แสนอแนะแนวทาง

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนให้ระบบการ

ประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพ การติดตามตรวสอบคุณภาพ และการ

พัฒนาคุณภาพ และก าหนดให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีและแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผล

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาต่อสาธารณชน 

 

หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้พิจารณาจาก

ประเด็นต่อไปนี้ 

๑. การประเมินคุณภาพภายใน หมายความว่า การประเมินคุณภาพการจัดการศกึษา การ

ติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศส าหรับการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งกระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นหรือโดย

หนว่ยงานตน้สังกัดที่มหีนา้ที่ก ากับดูและสถานศกึษา 

๒. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศกึษา” ประกอบด้วย 

๑) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตาม ๒.๓ ซึ่งรัฐมนตรแีตง่ตัง้ เป็นประธานกรรมการ 

๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นรองประธานกรรมการ 

๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยค าแนะน าของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาจากผู้มีความรู้ความสามารถ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในด้านการจัดการศึกษา

การบริหารสถานศกึษา หรอืการประเมินการจัดการศึกษา จ านวนไม่เกินเก้าคนเป็นกรรมการ  ซึ่งใน

จ านวนนีจ้ะต้องแต่งตั้งบุคคลที่ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีต าแหน่งหรอืเงินเดือน

ประจ าจ านวนไม่น้อยกว่าห้าคน 

 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแต่งตั้งข้าราชการของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษาซึ่งดูแลงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๓. ให้น าความในข้อ ๑๐. ข้อ ๑๑. และข้อ ๑๒. มาใช้บังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม  

วาระการด ารงต าแหน่ง การแต่งตั้งกรรมการแทน การแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม และการพ้นจาก

ต าแหน่งของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามข้อ ๒.๓ โดยอนุโลม 

 



 

 

๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๔. คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศกึษามีอ านาจหนา้ที่ ดังตอ่ไปนี้ 

๑) วางระเบียบหรือออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกันคุณภาพ

ภายในระดับอุดมศกึษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่สถานศึกษาโดยน าผล

การประเมนิคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศกึษาอย่างต่อเนื่อง 

๓) แต่งตั้ งคณะท างานเพื่ อด า เนิ นการเกี่ ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

ระดับอุดมศกึษา 

๔) ปฏิบัติการอื่นที่ เกี่ยวข้องตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มอบหมาย 

๕. ให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลัก

เสรีภาพทางวิชาการและความมีอิสระในการด าเนินการของสถานศึกษา เพื่อให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง และเตรียมความพรอ้มเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ที่ระบุในกฎกระทรวงให้ใช้แนวปฏิบัติดังน้ี 

๑. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการที่

รับผิดชอบ  การด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาขึ้น โดยมีหน้าที่พัฒนา บริหารและ

ติดตามการด าเนิน  การประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการจัดการศกึษาจะเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๒. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันสุขภาพภายในเพื่อ

ใช้ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพภายใต้กรอบบนโยบาย

และหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนด 

๓. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพ

ภายในโดยถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา 

๔. ให้คณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพ

ขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใชใ้นการผลิตบัณฑิต ดังตอ่ไปนี้ 

(ก) หลักสูตรการศึกษาการศกึษาในสาขาวิชาต่างๆ 

(ข) คณาจารย์และระบบการพัฒนาคณาจารย์ 

(ค) สื่อการศกึษาและเทคนิคการสอน 

(ง) หอ้งสมุดและแหลง่เรียนรูอ้ื่น 

(จ) อุปกรณ์การศกึษา 



 

 

๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

(ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศกึษา 

(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศกึษา 

(ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แตล่ะสถานศึกษาระดับอุดมศกึษาเห็นสมควร 

ให้แต่ละคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีระบบการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามที่เห็นสมควร โดยให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา

ระดับอุดมศกึษาอย่างตอ่เนื่อง 

 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อตรวจสอบและประเมินการ

ด าเนินงานของสถาบันตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบ

สถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑืและมาตรฐานที่

ได้ตั้งไว้อย่างต่อเนื่องการประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมิน ลถาบัน

ที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับ

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ทั้งนี้ สถาบันต้องวางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้เสร็จสิ้นก่อน

สิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน ดังนี้ 

๑. เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศกึษาได้ทันปีการศึกษาถัดไป 

๒. เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวัน

สิน้ปีการศกึษาของแต่ละสถาบัน 

เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ดั งที่กล่าวข้างต้น  ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงได้จัดท าแนวทางการจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ดังปรากฏในตารางที่ ๒.๑ ตารางดังกล่าวสามารถแยกได้เป็น ๔ ขั้นตอนตามระบบการ

พัฒนาคุณภาพ PDCA คือ การวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมิน

คุณภาพ (check) และการเสนอแนวทางปรับปรุง (act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

P = กิจกรรมข้อที่ ๑ เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผล

การประเมินปีก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบประกัน



 

 

๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

คุณภาพหรอืตัวบ่งชีห้รือเกณฑก์ารประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยได้

รับทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศกึษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตัง้แต่เดอืนมถิุนายน 

D = กิจกรรมข้อที่ ๒ ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศกึษา

คือเดือนที ่๑ – เดือนที ่๑๒ ของปีการศกึษา (เดือนมถิุนายน – เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

C = กิจกรรมข้อที่ ๓ – ๘ ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา  คณะ/

วิทยาลัยหรือหน่วยงานเทียบเท่า และมหาวิทยาลัย ระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม ของปี

การศกึษาถัดไป 

A = กิจกรรมข้อที่ ๙ วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน  โดย

คณะกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน  (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภา

มหาวิทยาลัย) มาท าแผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการ

พัฒนาและเสนอใชง้บประมาณกลางปีหรอืงบประมาณพิเศษก็ได้ 

ส าหรับกิจกรรมข้อที่ ๑๐ ในตารางดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งต้อง

ด าเนินการตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ของสถาบันในการปรับปรุงคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ของ

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของชาติให้ทัดเทียมกับนานา

อารยะประเทศและมีความเป็นสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

แนวทางการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑. ระบบการประกันคุณภาพ 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกับระดับการ

พัฒนาของสถาบัน โดยอาจเป็นระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายในระดับชาติ หรือนานาชาติ  

หรือเป็นระบบเฉพาะที่สถาบันพัฒนาขึ้นเอง แต่ไม่ว่าระบบคุณภาพแบบใด จะต้องมีกระบวนการ

ท างานที่เริ่มต้นจากการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุง

พัฒนา ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินภารกิจของสถาบันบรรลุเปาาประสงค์และมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง 

ขณะเดียวกัน ก็เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจว่า สถาบันอุดมศึกษา สามารถสร้างผลผลิต

ทางการศึกษาที่มคีุณภาพ 

๒. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินคุณภาพ 

 มาตรฐานส าคัญที่เป็นกรอบในการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา คือ มาตรฐานการ

อุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ยังต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐาน และ

หลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีกมาก เช่น เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานเพื่อการประเมิน

คุณภาพภายนอกของ สมศ. กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติด้านต่างๆ ข องส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในกรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ เป็นต้น 

 ด้วยเหตุดังกล่าว ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพทั้ง ๙ ด้าน จึงต้องสามารถ                        

ชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่ นๆ ที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้น ได้ทั้งหมด 

 ส าหรับเกณฑ์การประเมินในแต่ละตัวบ่งชี้ได้ก าหนดเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า ส่วนหนึ่งพัฒนาจาก

แนวปฏิบัติที่ดี อีกส่วนหนึ่งเป็นเกณฑท์ี่ก าหนดโดย สกอ. และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สมศ. 

และ ก.พ.ร. เพื่อให้การประเมนิคุณภาพการศกึษามีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน 

๓. กลไกการประกันคุณภาพ 

 ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ทีมีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการระดับนโยบายและ 

ผู้บริหารสูงสุดของสถาบันที่จะต้องให้ความส าคัญและก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาที่ชัดเจนและเข้าใจร่วมกันทุกระดับ โดยมอบหมายให้หน่วยงานหรือคณะกรรมการ

รับผิดชอบในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

หน้าที่ส าคัญประการหนึ่งของคณะกรรมการหรือหน่วยงานนี้ คือ การจัดระบบประกันคุณภาพ

พร้อมทั้งตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสมส าหรับสถาบัน ระบบประกันคุณภาพที่

ใช้ต้องสามารถเชื่อมโยงให้เกิดคุณภาพ  การปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชา ระดับ



 

 

๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

คณะไปจนถึงระดับสถาบัน โดยจ าเป็นต้องจัดท าคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อก ากับการ

ด าเนินงาน ที่ส าคัญ คือ คณะกรรมการหรือหน่วยงานนี ้ ต้องประสานงานและปลักดันให้เกิดระบบ

ฐานขอ้มูลและสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้งานรว่มกันได้ในทุกระดับ 

๔. ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

เป็นที่ทราบกันดีว่าการวิเคราะห์และวัดผลการด าเนินงานเป็นสิ่งจ าเป็น ในกระบวนการ

ประกันคุณภาพ การจัดและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจะไม่สามารถท าได้อย่างถูกต้อง  และมี

ประสิทธิภาพ หากปราศจากฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เป็นจริง ถูกต้องตรงกันทุกระดับ ตั้งแต่

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน ตลอดจนเป็นข้อมูลที่สามารถเรียกใช้ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีประสิทธิภาพจงึเป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลต่อความส าเร็จของการ

ประกันคุณภาพการศกึษา และส่งผลต่อคุณภาพในทุกขั้นตอนการด าเนินงานตั้งแต่การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน การตรวจสอบประเมิน ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนา 

 

  



 

 

๑๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๒ 

กลไกการประกนัคุณภาพการศกึษา 

 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชธานี  

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงานประสบ

ความส าเร็จ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัย

ได้จัดตั้งขึ้นในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาใหไ้ปสู่เปาาหมาย โดยมหาวิทยาลัย

ราชธานีได้ให้ความส าคัญกับกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็นหลายระดับตาม

หนา้ที่และความส าคัญดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมี อธิการบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย รอง

อธิการบดี คณบดี และผูอ้ านวยการ เป็นกรรมการ โดยมีหนา้ที่หลักดังนี้ 

๑) ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

๒) ก ากับมาตรฐานของหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลัย 

๓) พิจารณาเปาาหมายและผลการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อเสนอการรับรอง 

๔) ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย โดยมี อธิการบดีเป็น

ประธานที่ปรึกษา รองอธิการบดีเป็นที่ปรึกษา ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษาเป็น

ประธาน  คณบดี และผูอ้ านวยการส านัก/ศูนย์ เป็นกรรมการ โดยมีหนา้ที่ดังนี้ 

๑) วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลัย 

๒) ก าหนด/พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศกึษา  

๓) จัดท าแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศกึษา 

๔) จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับมหาวิทยาลัย 

๕) ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของคณะ 

๖) เตรียมความพรอ้มในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาภายนอก 

๓. คณะกรรมการพัฒนาการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพภายใน โดยมีรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักประกันคุณภาพการศึกษา 

และผูป้ระเมินภายในของมหาวิทยาลัยที่ขึ้นทะเบียนเป็นกรรมการ โดยท าหนา้ที่ดังนี้ 

๑) พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

๒) วางแผนการตรวจสอบและประเมินภายในมหาวิทยาลัย 

๓) จัดท ารายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และ

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายในของมหาวิทยาลัย 



 

 

๑๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี  

ในด้านของกลไกการประกันคุณภาพระดับคณะ ผู้ที่มีความส าคัญส่งผลให้การด าเนินงาน

ประสบความส าเร็จ และน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง คือ คณะกรรมการบริหารที่

คณบดีได้แต่งตั้งขึ้นในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้ไปสู่เปาาหมาย คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ได้ให้ความส าคัญกับกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา โดยแบ่งเป็นหลายระดับ

ตามหนา้ที่และความส าคัญดังนี้ 

๑. คณะกรรมการบริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี คณบดีเป็นประธาน ประกอบด้วย 

ผูช่้วยคณบดี และหัวหนา้ฝา่ยงานด้านต่างๆ เป็นกรรมการ โดยมีหนา้ที่หลักดังนี้ 

๑) ก ากับนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนด าเนินงานของคณะกรรมการด าเนินการ 

๒) ก ากับมาตรฐานการท างานภายในคณะ 

๓) พิจารณาเปาาหมายและผลการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อเสนอการรับรอง 

๔) ก ากับและติดตามผลการประเมินคุณภาพภายใน 

๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะ โดยมี คณบดีเป็นประธาน 

ผูช่้วยคณบดี อาจารย์ประจ าคณะวศิวกรรมศาสตร์ เป็นกรรมการโดยมีหน้าที่ดังนี้ 

๑) วางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะใหส้อดคล้องกับของ

มหาวิทยาลัย 

๒) ก าหนด/พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศกึษา ให้สอดคล้องกับของมหาวิทยาลัย 

๓) จัดท าแผนและควบคุมติดตามกิจกรรมต่างๆ ของการประกันคุณภาพการศกึษา 

๔) จัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ 

๕) ประสานงานกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาของมหาวิทยาลัย 

๖) มีการใชข้้อมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยเพื่องานประกันคุณภาพ  

๗) เตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน 

  



 

 

๑๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๓  

การพัฒนาการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 

การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชธานี 

มหาวิทยาลัยราชธานีได้พัฒนาคุณภาพการศกึษาให้มมีาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพที่ก าหนด

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ

เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(องค์การมหาชน) (สมศ.) และได้วางเกณฑก์ารพัฒนาตัวบ่งชีใ้หม่ โดยยึดแนวทางของคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี ้ดังตอ่ไปนี ้   

๑. เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบคุณภาพตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓   

๒. เป็นตัวบ่งชี้ที่ตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา และ

มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายในของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ รวมทั้งสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกับตัวบ่งชี้ ส าหรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๓. เป็นตัวบ่งชี้ที่สามารถประเมินได้ครบทุกมิติของระบบการประกันคุณภาพ คือ ปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ใช้ประเมินกระบวนการ ได้เสนอแนวการ

ปฏิบัติที่ดี และตัวอย่างแนวทางการพัฒนาตามที่คณะกรรมการการอุดมศกึษาก าหนดไว้ด้วย 

๔. เป็นตัวบ่งชี้และเกณฑ์เฉพาะของสถาบันกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี ตาม

ประเภท/กลุ่มสถาบันที่ก าหนดไว้ภายใต้มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๕. จ านวนตัวบ่งชี้และเกณฑ์ก ากับแต่ละตัวบ่งชี้ ใช้จ านวนทั้งหมดที่คณะกรรมการการ

อุดมศึกษาพัฒนาขึ้นเป็นประเภททั่วไป และประเภทเฉพาะของสถาบันกลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับ

ปริญญาตรี รวมทั้งเพิ่มเติมในบางองค์ประกอบเพื่อให้เหมาะสมกับการพัฒนาสถาบัน และให้

สามารถรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ได้ 

 

 

 

 



 

 

๑๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

การก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

  มหาวิทยาลัยราชธานีได้ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๕                   

จนถึงปัจจุบันได้มีการพัฒนาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด โดยเฉพาะได้มีการ

ปรับปรุงตัวบ่งชี ้การประเมินคุณภาพภายในให้มีความสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและลดความซ้ าซ้อน เพื่อใหห้น่วยงานและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และตอบสนองกับความต้องการขององค์กรภายนอก และค านึงถึงจุดเน้น

ของมหาวิทยาลัยที่อยู่ ในกลุ่ม ข สถาบันที่ เน้นระดับปริญญาตรี ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๕๓ 

มหาวิทยาลัยราชธานีได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้ โดยแยกตัวบ่งชี้และพัฒนาขึ้นใหม่ตามภารกิจหลักของ

หนว่ยงาน โดยแยกองค์ประกอบและตัวบ่งชีอ้อกเป็น ๓ กลุ่มหลัก ได้แก่ 

๑. ระดับมหาวิทยาลัย  

๒. ระดับคณะและหน่วยงาน ซึ่งแบ่งเป็น 

๑) คณะวชิา 

๒) หนว่ยงานสายสนับสนุน 

๓. ระดับภาควิชาหรอืหนว่ยงานเทียบเท่า 

  ทั้งนี้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับคณะ (ข้อ ๒.๑) และ ตัวบ่งชี้ระดับภาควิชา (๓)                       

จะด าเนินการพัฒนาโดยคณะวิชานั้นๆ ซึ่งจะต้องมคีวามสอดคล้องกับตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมิน

ระดับมหาวิทยาลัย 

 

การพัฒนาการประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยยึดแนวทางของการประกันคุณภาพ

การศึกษา มหาวิทยาลัยราชธานี ซึ่งมีหลักการในการพัฒนาตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

ภายในของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก

ของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) รวมทั้งได้

วางเกณฑก์ารพัฒนาตัวบ่งชีใ้หม่ โดยยึดแนวทางของคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีความสอดคล้องกับของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตรข์อไม่ตรวจประเมินตัวบ่งชี ้ดังตอ่ไปนี ้ 

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๓  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ตัวบ่งชีท้ี่ ๒.๔  ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ

เผยแพร ่

ตัวบ่งชีท้ี่ ๗.๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน 

 



 

 

๑๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๓.๑ องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด

ตัว

บ่งชี้ 

ความ

สอดคล้อง 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน P   

องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

2.1 ระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร P   

2.2 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก I   

2.3 อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ I   

2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  P   

2.5 หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ I   

2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน P   

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ เรี ยนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 

P   

2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจรยิธรรมที่จัด

ให้กับนักศึกษา 

O   

๒.๑ (สมศ.๑) บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายใน ๑ ปี 

O   

๒.๒ (สมศ.๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

O   

๑๔ (สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  P   

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูล

ข่าวสาร 

P   

3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา P   

 

  



 

 

๑๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๓.๑ องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร ์(ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด

ตัว

บ่งชี้ 

ความ

สอดคล้อง 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย 

4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ P   

4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์ 

P   

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์

ประจ าและนักวิจัย 

I   

๕ (สมศ.๕) งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตพีิมพ์หรอื

เผยแพร่  

O   

๖ (สมศ.๖) งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์  O   

๗ (สมศ.๗) ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  O   

องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  P   

5.2 กระบวนการบริการวิชาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม  P   

๘ (สมศ.๘) การน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการ

วิชาการมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรอืการวิจัย 

P   

๙ (สมศ.๙) การเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือ

องค์กรภายนอก 

P   

องค์ประกอบที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรม 

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  P   

๑๐ (สมศ.๑๐) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  P   

๑๑ (สมศ.๑๑) การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม  

P   

 

  



 

 

๑๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตารางที่ ๓.๑ องค์ประกอบและตัวบ่งชีก้ารประกันคุณภาพการศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ) 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ 

ชนิด

ตัว

บ่งชี้ 

ความ

สอดคล้อง 

สกอ. สมศ. 

องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

7.1 ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน  I   

7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ P   

7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ P   

7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง P   

๑๓ (สมศ.๑๓) การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบัน  I   

องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ P   

องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน P   

๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด O   

๑๖.๑ (สมศ.๑๖.๑) ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์ O   

๑๖.๒ (สมศ.๑๖.๒) ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ O   

๑๗ (สมศ.๑๗) ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผล

สะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบัน  

O   

๑๘.๑ (สมศ.๑๘.๑) ผลการชีน้ า ปาองกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นที่ ๑ 

O   

๑๘.๒ (สมศ.๑๘.๒) ผลการชีน้ า ปาองกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมใน

ประเด็นที่ ๒ 

O   

องค์ประกอบที่ 10 การด าเนินงานเพื่อการบรรลุถงึอัตลักษณ์และเอกลกัษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

10.1 การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

P   

 รวมจ านวนตัวบ่งชี้ ทั้งสิ้น ๔๑ ตัวบ่งชี้  ๒๓ ๑๗ 
    

จ านวนตัวบ่งช้ี สกอ. สมศ. สถาบัน I P O 

รวม ๔๑ ตัวบ่งชี้ ๒๓ ๑๗  ๑ ๖ ๒๓ ๑๒ 



 

 

๑๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

หมายเหตุ : I คือ ตัวบ่งชีด้้านปัจจัยน าเข้า , P คือ ตัวบ่งชีด้้านกระบวนการ , O คือ ตัวบ่งชีด้้าน

ผลผลิต และ ผลลัพธ์ 

 

การก าหนดเกณฑ์การประเมิน  

    คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ได้มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ตามประเภทของตัวบ่งชี ้คือ ตัวบ่งชีเ้ชงิคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ชงิปริมาณ ดังนี้  

๑. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ จะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ และก าหนดเกณฑ์การประเมินตัว

บ่งชี้เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการด าเนินงาน

ได้กี่ข้อ ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ถือว่า

ได้ ๐ คะแนน 

๒. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ อยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมินเป็น

คะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงานตาม

ตัวบ่งชี้ (ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการเที่ยบบัญญัติไตรยางค์ โดยที่แต่ละ

ตัวบ่งชีจ้ะก าหนดค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ 

 ในการสรุปผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบ หรือภาพรวมของการประเมิน ของทุกองค์

ประกอบในระดับสถาบันซึ่งมีค่าคะแนนเต็ม ๕ คะแนน นั้น ให้น าค่าคะแนนเฉลี่ยมาเทียบกับเกณฑ์

การตัดสินผลการประเมนิ ดังตารางที่ ๓.๒ 

ตารางที่ ๓.๒ เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินตามค่าคะแนนเฉลี่ย 

 

 

 

 

 

 

 

ค าชี้แจงอื่นๆ ในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน จะต้องใช้ตัวบ่งชี้คุณภาพทุกตัวใน

การประเมนิคุณภาพ 

๒. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และคณะวิชา ให้คณะวิชานั้น ๆ 

พิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับ

ข้อความในตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้สอดคล้องกับระดับหน่วยงานที่รับการประเมิน เช่น ค าว่า 

ชวงระดับคะแนน หมายถึง 

 ๔.๕๑-๕.๐๐ การด าเนินงานระดับดีมาก 

๓.๕๑-๔.๕๐ การด าเนินงานระดับดี 

๒.๕๑-๓.๕๐ การด าเนินงานระดับพอใช้ 

๑.๕๑-๒.๕๐ การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

≤ ๑.๕๐ การด าเนินงานตองปรับปรุงเรง่ดว่น 



 

 

๑๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

"สภาสถาบันและผู้บริหารของสถาบัน" อาจปรับเป็น "กรรมการประจ าคณะวิชาและผู้บริหารคณะ

วิชา" เป็นต้น 

๓. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ซึ่งมี

หนา้ที่ความรับผดิชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา 

๔. นักวิจัยประจ า หมายถึง บุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยทั้งปีการศึกษา ที่มี

ต าแหน่งเป็นเจ้าหนา้ที่วจิัยหรอืนักวิจัย 

๕. การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ให้นับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

≥๙ เดือน - ๑๒ เดือน  คิดเป็น ๑ คน 

≥๖ เดือน - <๙ เดือน  คิดเป็น ๐.๕ คน 

<๖ เดือน   ไม่สามารถน ามานับได้ 

๖. นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (Full Time Equivalent Student: FTES) หมายถึงนักศึกษาที่

ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

  ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี: ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิต/ปีการศึกษา (๑๘ 

หนว่ยกิต/ภาคการศกึษา) 

  นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ หรือนอก

เวลาปฏิบัติงานปกติ โดยมหาวิทยาลัยได้ค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่าย

ค่าตอบแทนเป็นการพิเศษ 

๗. นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ หรือนอกเวลา

ปฏิบัติงานปกติ โดยมหาวิทยาลัยมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/

หรอืได้มกีารจา่ยค่าตอบแทนให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยได้วางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จก่อน

สิ้นปีการศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

๑. เพื่อให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศกึษาได้ทันในปีการศกึษาถัดไป 

๒. เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในส่งให้

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและเผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ภายใน ๑๒๐ วัน นับจากวัน

สิน้ปีการศกึษา  

 

  



 

 

๑๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 

คณะได้วางแผนจัดกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปี

การศึกษาที่จะเริ่มวงรอบการประเมิน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ และ

ของมหาวิทยาลัยต่อไป ดังนี้ 

๑. การประเมินระดับคณะ  มีก าหนดระยะเวลาด าเนินการ  ประมาณ ๑ วัน โดยคณะ

ด าเนนิการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กันยายน 

๒. มหาวิทยาลัยเป็นผู้แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินฯ โดยคณะน าเสนอรายชื่อ

คณะกรรมการประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย ประธานฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย และกรรมการ

ประเมินฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินฯ ตามแนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของ สกอ. 

ประมาณ ๓-๕ คน โดยมีผู้ประเมนิภายนอกอย่างนอ้ย ๑ คน  

๓. การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้รูปแบบการ

จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูล

ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)  

ปัจจุบันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพ (CHE QA Online) เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายและการส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา ตลอดจนอ านวยความสะดวกให้กับสถาบันอุดมศึกษาใน

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาผ่านทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 

(common data set) และเอกสารอ้างอิง การประเมินตนเอง การประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพ รวมทั้งการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในบนระบบ

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (e - SAR) รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมี

นโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแหง่ในสังกัดใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวในการด าเนินงานประกันคุณภาพ

การศกึษาภายในและจัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายในผ่านทางระบบ

ออนไลน์และเปิดเผยต่อสาธารณชนตามกฎหมาย 

๔. การเตรียมเอกสารหรอืหลักฐานอ้างองิในแตล่ะองค์ประกอบคุณภาพ 

๑) เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงในแต่ละตัวบ่งชี้ต้องเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่

น าเสนอในรายงานการประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อเอกสารที่ระบุใน

รายงานการประเมินตนเองตามที่ก าหนดในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA 

Online)  

๒) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการ

เรียกใช้ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งสามารถเรียกหาเอกสารได้

รวดเร็ว และดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว เอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงที่

เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้แต่ละตัวและองค์ประกอบคุณภาพถ้าเป็นไปได้ควรบรรจุหรือจัดเก็บ (upload) 



 

 

๒๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

หรือเชื่อมโยง (link)  ไว้บนระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ซึ่งท าให้การ

จัดเก็บเป็นระบบและง่ายต่อการค้นหาของคณะกรรมการประเมิน และไม่เป็นภาระเรื่องการ

จัดเตรียมเอกสารหลักฐานของสถาบัน หรือน าเอกสารมารวมไว้ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้

ประเมิน โดยจัดใหเ้ป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ 

 

ตารางที่ ๓.๓ แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

กิจกรรมด าเนินงาน 

พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

พ
.ค
. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ
.ย
. 

ธ.
ค.

 

ม.
ค.

 

ก.
พ
. 

ม.ี
ค.

 

เม
. 

พ
.ค
. 

ม.ิ
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

๑) หนว่ยงานวางแผน

ด าเนนิการ 

                 

๒) เก็บข้อมูล ๑๒ เดือนตามดัชนี                  

๓) ประชุมฝา่ยประกันคุณภาพ

คณะ 

                 

๔) จัดท า SAR เตรียมการ

ประเมิน 

                 

๕) รับการประเมินระดับคณะ                  

๖) ส่งรายงานประกันคุณภาพ

ประจ าปี (SAR) ต่อ

มหาวิทยาลัย 

                 

๗) รับการประเมินระดับสถาบัน                  

๘) วางแผนปรับปรุงและ

ด าเนนิการปรับปรุงตามผล

การประเมนิ และน าผลการ

ประเมินมาจัดท าแผนกล

ยุทธ์ประจ าปี 

                 

 

จากตาราง สามารถแยกได้เป็น ๔ ขั้นตอน ตามระบบการพัฒนาคุณภาพ PDCA คือการ

วางแผน (Plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอ

แนวทางปรับปรุง (Act) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 P = กิจกรรมข้อที่ ๑ เริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปี

ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนด้วย กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบการประกันคุณภาพ



 

 

๒๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

หรือตัวบ่งชี้หรือเกณฑ์การประเมิน จะต้องมีการประกาศให้ทุกหน่วยงานในสถาบันได้รับทราบและ

ถือปฏิบัติโดยทั่วกันก่อนเริ่มปีการศกึษา เพราะต้องเก็บข้อมูลตัง้แต่เดือนมถิุนายน 

 D = กิจกรรมข้อที่ ๒ ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานตั้งแต่ต้นปี

การศกึษาคือเดือนที่ ๑ ถึง เดือนที่ ๑๒ ของปีการศกึษา(เดือนมถิุนายน–เดือนพฤษภาคม ปีถัดไป) 

 C = กิจกรรมข้อที่ ๓–๗ ประเมินกระบวนการประกันคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ 

และ สถาบันระหว่างเดือนมิถุนายน–สิงหาคม ของปีการศกึษาถัดไป 

 A = กิจกรรมข้อที่ ๘ วางแผนปรับปรุง และด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมินโดย

คณะกรรมการบริหารสถาบันน าข้อเสนอแนะ และผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน (รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน) มาท าแผน

กลยุทธ์ประจ าปี และเสนอตั้งงบประมาณปีการศึกษาถัดไปหรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้

งบประมาณกลางปีก็ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๔ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานีได้ก าหนดระบบประกันคุณภาพส าหรับคณะ

วิชาที่ท าหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและมีนักศึกษาอยู่ในความดูแล ต้องด าเนินการตามองค์ประกอบ 

๑๐ ด้านตามเกณฑ์ สกอ. ๑๕ ตัวบ่งชี้ ๑๗ ประเด็น ตามเกณฑ์ สมศ. และ ๑ ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ก าหนดดัชนีตรวจสอบคุณภาพ จ านวน ๔๑ ตัวบ่งชี้ เพื่อ

ตรวจสอบระบบและกลไกในการด าเนินการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตารางที่ ๔.๑ จ านวนตัวบ่งชี้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

องค์ประกอบ/ตัวบ่งชี้ จ านวนตัวบ่งช้ี 

๑.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ ๑ 

๒.  การเรียนการสอน  ๑๑ 

๓.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  ๒ 

๔.  การวิจัย  ๖ 

๕.  การบริการวิชาการแก่สังคม  ๖ 

๖.  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ๓ 

๗.  การบริหารและการจัดการ  ๕ 

๘.  การเงนิและงบประมาณ  ๑ 

๙.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  ๕ 

๑๐. การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ

บัณฑติให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

๑ 

รวม ๔๑ 

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  ส าหรับหน่วยงานที่มีการเรียนการ

สอน (ผลิตบัณฑิต) 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้พัฒนาระบบประกันคุณภาพ โดยอ้างอิงระบบคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยราชธานี   มีมาตรฐานตามเกณฑค์ุณภาพที่ก าหนดตามเกณฑก์ารประเมินคุณภาพ

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) มีองค์ประกอบ ๙ องค์ประกอบ จ านวน ๒๓ ตัว

บ่งชี้ องค์ประกอบตามเกณฑ์มาตรฐาน สมศ. จ านวน ๑๘ ตัวบ่งชี้ และตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

มหาวิทยาลัย จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ 



 

 

๒๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 1  ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 

หลักการ  

      สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งมีปรัชญา ปณิธาน และจุดเน้นที่อาจแตกต่างกัน ดังนั้น จึงเป็น

หน้าที่ที่มหาวิทยาลัยราชธานีจะก าหนดวิสัยทัศน์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้ชัดเจน

และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน กฎหมาย และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนภารกิจของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) ตลอดจนสอดคล้องกับกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ 

(พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๕) และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก 

กระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ สภามหาวิทยาลับเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม

ของสมาชิกทุกกลุ่มในหน่วยงาน และมีการถ่ายทอดวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่ก าหนดแล้วให้

รับทราบทั่วกัน ทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศกึษา ตลอดจนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผูป้กครอง ชุมชน 

ผูใ้ช้บริการและสังคมโดยรวม 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศกึษาเอกชน 

๓. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๕. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  (Thai Qualification  

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๘. หลักการอุดมศกึษา 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๔  ตัวบ่งชี้ คือ 

1.1  กระบวนการพัฒนาแผน 

   

  



 

 

๒๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 1.1   กระบวนการพัฒนาแผน        

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศกึษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ

แก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการด าเนินพันธกิจหลัก มหาวิทยาลัย

จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้

มหาวิทยาลัยด าเนินงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากล และ

เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น มหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนา

แผนกลยุทธ์และแผนด าเนนิงานเพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของ

มหาวิทยาลัยแล้วจะต้องค านึงถึงหลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ 

ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และการ

เปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ 

เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกต้องเหมาะสม 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส่วนร่วม                        

ของบุคลากรในหน่วยงาน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับ

ปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 

กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๖๕) และแผนพัฒนา

การศกึษาระดับอุดมศกึษา ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔) 

๒. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหนว่ยงานภายใน 

๓. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ                          

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

๔.  มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเปาาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้                        

เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนนิงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕. มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ 



 

 

๒๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

๖. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อย                      

ปีละ ๒ ครั้ง และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

๗. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                             

และรายงานผลตอ่ผูบ้ริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

๘. มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุงแผน

กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ หรอื ๗ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๘ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีการจัดท าแผนกลยุทธ์

ที่สอดคล้องกับนโยบายของ

สถาบัน โดยการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรในสถาบัน และได้รับ

ความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

โดยเป็นแผนที่ เ ชื่อมโยงกับ

ปรั ชญา  หรื อปณิธานและ

พ ร ะ ร า ช บั ญญั ติ ส ถ า บั น

ตลอดจนสอดคล้องกับจุด เน้น

ของกลุ่มสถาบัน กรอบแผน

อุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี  

ฉบั บที่  ๒  (พ .ศ .  ๒๕๕๑ –

๒๕๖๕ ) แ ล ะ แผน  พัฒน า

การศึกษาระดับ อุดมศึกษา 

ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๑– 

๒๕๕๔) 

๑. มีการก าหนดหรือทบทวนปรัชญาหรือปณิธานของสถาบัน

ที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน โดยสมาชิกภายในสถาบัน  

และผูม้ีสว่นเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน  

๑.๑ กรณีก าหนดปรัชญาหรือปณิธานใหม่: สถาบันควร

ด าเนินการก าหนดปรัชญาหรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร 

อาจารย์และบุคลากร โดยมีรายงานสรุปผลหรือรายงานการ

ประชุมที่พิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดปรัชญาหรือปณิธาน  โดย

อาจารย์ บุคลากร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ

พิจารณา แล้วเสนอให้สภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๑.๒ กรณีการทบทวนปรัชญาหรือปณิธาน: สถาบันควร

พิจารณาความเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันของสถาบัน โดย

ให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรภายในสถาบันและผู้มีส่วน

เกี่ยวข้องรับทราบโดยทั่วกัน และเสนอใหส้ภาสถาบันพิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

 

 



 

 

๒๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 ๒. มีการด าเนินการเผยแพร่หรอืสร้างความเข้าใจในปรัชญา                                         

หรอืปณิธาน เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย อันน าไปสู่ความ

ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธาน

ที่ได้ก าหนดไว้รว่มกัน โดยมีเอกสารหรอืหลักฐานแสดงการเผย 

แพร่หรอืสร้างความเข้าใจในปรัชญาหรอืปณิธานของหน่วยงาน

ให้แก่สมาชิกในหน่วยงานและผู้มสี่วนเกี่ยวข้องรับทราบ 

๓. มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ (strategy) 

ของสถาบัน  เพื่อน าหน่วยงานไปสู่ความส าเร็จที่พึงประสงค์ โดย

แผนกลยุทธ์ประกอบด้วยวิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) 

เปาาประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) 

๔. มีการจัดท าหรือพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ

ปรัชญา หรือปณิธาน นโยบายของสถาบัน จุดเน้นของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย และ

แผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่

เกี่ยวข้อง  

๕. คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ควรวิเคราะห์ SWOT (จุด

แข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม) เพื่อน าไปสู่การก าหนดกล

ยุทธ์ที่ชัดเจน และครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน 

๖. มีการจัดท าตารางวิเคราะหใ์หชั้ดเจนวา่ปรัชญาหรอืปณิธาน 

และนโยบายของสภาสถาบันและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็น

ใด อย่างไร หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้

สอดคล้องกัน๗. มีการด าเนินการประชาพิจารณ์แผนกลยุทธ์ที่

จัดท าขึ้นร่วมกัน ทั้งผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากร เพื่อให้เกิด

การยอมรับของทุกฝ่าย 

 ๘. สภาสถาบันพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติแผนกล

ยุทธ์ที่ผ่านการประชาพิจารณ์ 



 

 

๒๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒. มีการถ่ายทอดแผนกล

ยุ ทธ์ ร ะดั บสถาบั น ไปสู่ ทุ ก

หนว่ยงานภายใน 

๑. มีการช้ีแจงท าความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายใน  

ถึงวิสัยทัศน ์กลยุทธ์ และเปาาหมายของกลยุทธ์  

๒. มีการก าหนดใหห้น่วยงานย่อยภายในรับผิดชอบด าเนินงาน

ตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 

๓. มีการก าหนดเปาาหมายในการด าเนินงานตามแผน 

กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานย่อยภายใน และมีการมอบหมาย                                      

อย่างเป็นทางการ 

๓. มีกระบวนการแปลงแผน

กลยุทธ์ เป็นแผนปฏิบัติ การ

ประจ าปีครบ ๔ พันธกิจ คือ 

ด้านการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริการทางวิชาการ 

และ การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

๑. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการ

ประจ าปี ที่ครอบคลุมทุกพันธกิจของหน่วยงาน โดยมีการจัดท า

แผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์

ไปสู่แผนปฏิบัติการตามกระบวนการของ Balance scorecard ซึ่ง

ได้รับการอนุมัตจิากอธิการบดี 

๒. มีการจัดท ารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้อง                            

ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีในทุกพันธกิจ 

๔.มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี และ

ค่าเปาาหมายของแต่ละตัวบ่งชี้ 

เพื่อวัดความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์                        

และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑. มีการจัดท าตัวบ่งช้ี (KPI) พร้อมทั้งเปาาหมาย (target) ของแต่

ละตัวบ่งชี้ที่จะใช้วัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกล

ยุทธ์  และแผนปฏิบัติการประจ าปี (ควรจัดท าพร้อมกับการจัดท า                                         

แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี) 

๒. มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และบุคลากรที่

เกี่ยวข้องในการด าเนินการตามตัวบ่งชี้ เข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดท าตัวบ่งช้ีและค่าเปาาหมาย  

๓. มีรายชื่อผูม้ีส่วนรว่มในการก าหนดตัวบ่งชี้ และค่าเปาาหมาย

ของตัวบ่งช้ีในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 

๕. มีการด าเนินงานตามแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี ครบ ๔ 

พันธกิจ 

๑. มีการจัดท าปฏิทินการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี  

เพื่อใช้เป็นแนวทางการด าเนินการและสร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 

๒. มีการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี และรายงานผล

การด าเนินการต่อสภาสถาบัน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและ

พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง 



 

 

๒๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๖. มี การติ ดตามผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีของแผน 

ปฏิบัติการประจ าปี อย่างน้อยปีละ 

๒ ครั้ ง  และรายงานผลต่ อ

ผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

๑. มีการพัฒนาระบบการติดตามการด าเนินงานตาม

แผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรอืไม่ 

๒. มีการรายงานผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้ เทียบกับค่า

เปาาหมายเสนอต่อสภาสถาบัน เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าและ

ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อยปีละ ๒ 

ครั้ง) หากไม่เป็นไปตามแผน ควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง 

๓. มีการด าเนินการปรับปรุง ในกรณีที่ติดตามผลและไม่

สามารถด าเนินการให้บรรลุเปาาหมายได้ 

๗.มีการประเมินผล การ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชีข้องแผน

กลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

และรายงานผลต่อสภาสถาบัน

และผูบ้ริหารเพื่อพิจารณา 

๑.มีการประ เมินผลการด า เนินงานตามแผนกลยุทธ์                                               

โดยการเปรียบเทียบผลของตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามแผนกล

ยุทธ์กับค่าเปาาหมายเป็นประจ า 

๒.มีการน าผลการประเมินเสนอให้สภาสถาบันพิจารณา                             

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง  

๘ .  ม ีก า ร น า ผ ล ก า ร

พ ิจ า รณ า ข ้อ ค ิด เ ห ็น แ ล ะ

ข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน

ไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติการประจ าปี 

๑. มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการน าข้อเสนอแนะจากสภา

สถาบันไปด าเนินการ และพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุง

แผนปฏิบัติการประจ าปีตามข้อเสนอแนะ  

๒. มีการน าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปีที่ได้รับการ

ปรับปรุงเสนอสภาสถาบัน 

หมายเหตุ: เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มา                                        

หรอืมีการอนุมัตใิห้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืสภาสถาบัน 

  



 

 

๒๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 2  การผลติบัณฑิต 
 

หลักการ 

พันธกิจที่ส าคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ก าหนด การ

เรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ดังนั้น 

พันธกิจดังกล่าว จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การ

ก าหนดปัจจัยน าเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ที่มีปริมาณและ

คุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ

ร่วมมือรวมพลังของทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆที่

ใช้ในการผลิตบัณฑิต ได้แก่ (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ (ข) คณาจารย์และระบบการ

พัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น (จ) 

อุปกรณ์การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษา

และสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา (ซ) องค์ประกอบอื่นตามที่แต่ละสถานศึกษา

ระดับอุดมศกึษาเห็นสมควร ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ ์และวิธีการประกันคุณภาพ

การศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ก าหนด 

มาตรฐานและเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๔. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๖. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๘. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ กระทรวงศึกษาธิการ 



 

 

๓๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๙. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๑๐. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

๑๑. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓  

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

2.1  ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  

2.2 อาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  

2.3  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

2,4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

2.5  หอ้งสมุด อุปกรณ์การศกึษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  

2.6  ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  

2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

2.8  ระดับความส าเร็จของการเสริมสรา้งคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหก้ับนักศึกษา 

๑ (สมศ.๑) บัณฑติปริญญาตรีที่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี

๒ (สมศ.๒) คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศกึษาแหง่ชาติ  

๓ (สมศ.๓) ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตพีิมพ์หรอื

เผยแพร่ 

๔ (สมศ.๔) ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตพีิมพ์หรอื

เผยแพร่ 

๑๔ (สมศ.๑๔) การพัฒนาคณาจารย์  

 

  



 

 

๓๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกิจและความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ

วิชาชีพของสังคมมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการ

ประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมปีระสิทธิภาพและมีการ

ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

๑. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนด โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศกึษาและด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

๓. ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ (การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม "ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม

ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรอืสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ

สอน" กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัว

บ่งชีก้ลางที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตร

จากสภาหรอืองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องดว้ย 

(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ด าเนินการตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕ ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ) 

๔. มีคณะกรรมการรับผดิชอบ ควบคุม ก ากับให้มกีารด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ 

และข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อย

ตามกรอบเวลาที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ใน



 

 

๓๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ข้อ ๓ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน ๕ ข้อแรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี

ทุกหลักสูตร 

๕. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ ๑ ข้อ ๒ 

และข้อ ๓ ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการ

ประเมินในข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชีใ้นข้อ ๓ ผา่นเกณฑก์ารประเมินครบ ทุกตัวบ่งชี้

และทุกหลักสูตรเกณฑม์าตรฐานเพิ่มเติม 

หมายเหตุ: คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตร

ใหม่ หรือเสนอปรับปรุงหลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหาร

หลักสูตรใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมด

หรอืต่างชุดก็ได้ 

ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา กรณีที่หลักสูตรใด

ยังไม่ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้พิจารณาตามตัวบ่งช้ีกลาง ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ ๘๐ มีสว่นรว่มในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๕ และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิด

สอนให้ครบทุกรายวิชา 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปี

การศกึษา 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ 

มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการ

เรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 



 

 

๓๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวชิาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่งครัง้ 

๑๐.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ                            

ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย

กว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑติที่มีตอ่บัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีระบบและกลไกการเปิด

หลั กสู ตรใหม่และปรั บปรุ ง

หลักสูตร  ตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

๑. มีค าสั่ง/เอกสารก าหนดหน้าที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร

ใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร 

ควรประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเช่ียวชาญ และ

ประสบการณใ์นสาขาวิชานั้นๆ) 

๒. มีคู่มือ/เอกสารก าหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการด าเนินการ

เปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร เช่น คู่มือบริหารหลักสูตร  

๓. การเปิดหลักสูตรใหม่ ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 

ดังนี้ 

๓.๑ มีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น  ๆ                          

ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด  

๓.๒ การผลิตบัณฑิตสาขาวิชานั้นๆ สอดคล้องกับนโยบาย

และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรอืไม่  

๓.๓ สถาบันมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน                  

ในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ 



 

 

๓๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๓.๔ มีการวิเคราะห์ทรัพยากรของการด าเนินการของ

หลักสูตรใหม่ และค านวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติ        

จากสภามหาวิทยาลัย 

๔. การปรับปรุงหลักสูตร ประกอบด้วยแนวทางการปฏิบัติ 

ดังนี้ 

๔.๑ การศึกษาความก้าวหน้าทาง วิชาการของสาขาวิชา

นั้นๆ  

๔.๒ การศกึษาความคิดเห็นจากบัณฑติและผู้ประกอบการ

ที่รับบัณฑติเข้าท างานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

๕. การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการ

พิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด เช่น คณะกรรมการ

บริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น และน าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

๒. มีระบบและกลไกการปิด

หลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

ก าหนดโดยคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

๑. มีค าสั่ง /เอกสารก าหนดบุคคลหรือคณะกรรมการที่

รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตร 

๒. มีคู่มือ/เอกสารก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการขั้นตอนการ

ด าเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร เช่น คู่มือบริหาร

หลักสูตร 

๓. การปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้อง                               

กับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียน

น้อย หรือ หลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัย ไม่เป็นประโยชน์                        

ต่อการพัฒนาประเทศ เป็นต้น 

๔. หลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่อง

ผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ ตามที่สถาบันก าหนด  

เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา สภาวิชาการ เป็นต้น  และ

เสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมทั้งแจ้งส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่สภา

สถาบันอนุมัต ิ

๓ .  ทุ ก ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร

ด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลั กสู ต ร ร ะดั บ 

๑. หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 

ตลอดระยะเวลาที่มกีารจัดการเรียนการสอน 



 

 

๓๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

อุดมศกึษาและกรอบมาตรฐาน

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แห่ งชาติ  ส าหรับหลักสูตร

สาขาวิชาชีพต้องได้รับการ

รับรองหลักสูตรจากสภาหรือ

องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องดว้ย 

๒. มีการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ (ยกเว้นหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุง

ก่อนปีการศึกษา ๒๕๕๕) 

๓. มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ

สอนอย่างต่อเนื่อง โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่

สะท้อนการด าเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา  หรือ

สาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ

สาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง) ทั้งในประเด็น

การบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากร  การเรียนการสอน 

การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน

การสอน การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา ความ

ต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจ ของผู้ใช้บัณฑิต มี

การควบคุม ติดตาม และประเมินคุณภาพตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 

และรายงานผลการด าเนนิการตอ่ผูเ้กี่ยวข้องและสาธารณชน 

๔. ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควร

ท าการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ

รายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่าง

น้อย ๑ คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการให้

หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการรับนักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และด าเนินการ

ขอรับรองตามก าหนดเวลาอย่างตอ่เนื่อง 

๔ .  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี

การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ

มีการประเมินหลักสูตรทุก

หลักสูตรอย่างน้อย ตามกรอบ

เ ว ล า ที่ ก า ห น ด ใ น เ ก ณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี

๑. มีการสร้างกลไกก ากับดูแลให้ทุกหลักสูตรด าเนินงาน                                            

ให้ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพ                       

และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลา

ที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุด

เดียวกับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชาหรือคณะ

วิชาที่มอียู่ หรอืแตง่ตัง้คณะกรรมการรับผดิชอบโดยเฉพาะ 

๒. จัดให้มีการประเมินผลการด าเนินงานทุกหลักสูตรตามตัว

บ่งชี้และเกณฑ์ที่ก าหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัด

คุณภาพของการด าเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐาน



 

 

๓๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

หลักสูตรที่ ด า เนินงานตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ

ร ะ ดั บ อุ ดมศึ กษาแห่ งชาติ  

จะต้องควบคุมก ากับให้การ

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓  

ผ่านเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ

แรกและอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 

ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปี 

ทุกหลักสูตร 

หลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เพียงใด 

๓. มกีารก าหนดระบบการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่

ก าหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดท าเป็นแบบฟอร์มให้

ผู้รับผิดชอบระบุข้อมูลตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทาง

การปรับปรุงหรอืพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

๕ .  มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

รับผิดชอบควบคุมก ากับให้มี

การด าเนินการได้ครบถ้วนทั้ง

ข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ข้างต้น

ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ

มี ก า รพัฒนาหลั ก สู ต รทุ ก

หลักสูตรตามผลการประเมิน ใน

ข้อ ๔ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงาน

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ จะต้อง

ควบคุมก ากับให้การด าเนินงาน 

ตามตัวบ่งชี้ในข้อ ๓ ผ่านเกณฑ์

การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และ

ทุกหลักสูตร 

มี คณะก รรมก า ร รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รทุ ก หลั ก สู ต ร                          

ด าเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมิน                    

ที่ได้จากเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ จนท าให้ผลการด าเนินงาน                      

เป็นไปตามมาตรฐานและตัวบ่ง ชี้ผ่านเกณฑ์การประเมิน                    

ครบทุกตัวบ่งชีแ้ละทุกหลักสูตร 

 

 

 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 



 

 

๓๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิต

บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น 

สถาบันจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ

จุดเน้นของสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที่ ๑ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็น ๕ 

คะแนน = ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป  

แนวทางที่ ๒ ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา ที่ก าหนดใหเ้ป็น ๕ คะแนน = ร้อยละ ๖ ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ  : 

แนวทางท่ี ๑ 

๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มวีุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก 
x ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๒ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก  x ๕ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  

                    



 

 

๓๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สูตรการค านวณ  : 

แนวทางท่ี ๒ 

๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ

ปีที่ผ่านมา เท่ากับร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน ลบด้วย ร้อย

ละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญาเอก ในปีก่อนหนา้ปีที่ประเมิน 

๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญา

เอกเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมา  

 

 

x ๕ 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิปริญญา

เอกเปรียบเทียบกับปทีี่ผ่านมาที่ก าหนดใหเ้ป็น ๕ คะแนน 

       

หมายเหตุ : 

๑. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑก์าร

พิจารณาคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการส าเร็จ

การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้ส าหรับกรณี

ที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี ้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

๒. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศกึษาต่อ 

๓. คณะวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่

จ าเป็นต้องเลือกเหมอืนกับสถาบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๓๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

     

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริม

ให้อาจารย์ในสถาบันท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชา

ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อน าไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ 

การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของ

สถาบัน  

 

เกณฑ์การประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก ๒ แนวทาง ดังนี้ 

แนวทางที่ ๑ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็น ๕ คะแนน = ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป 

แนวทางที่ ๒ ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตรา

ขารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็น ๕ 

คะแนน = ร้อยละ ๑๒ ขึน้ไป 

 

สูตรการค านวณ  : 

แนวทางท่ี ๑ 

             ๑. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเท่ากับ 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
x ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

             ๒. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ เท่ากับ  

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  
x ๕ 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕  

           



 

 

๔๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สูตรการค านวณ  : 

แนวทางท่ี ๒ 

๑. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ

กับปีที่ผา่นมาเท่ากับ ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมินลบด้วย

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 

๒. แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมาที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ เท่ากับ 

 

 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่ง                         

ทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
x ๕ 

ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทาง

วิชาการเปรียบเทียบกับปทีีผ่า่นมาที่ก าหนดให้เป็น ๕ คะแนน 

      

หมายเหตุ : 

๑. การนับจ านวนอาจารย์ประจ า ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจรงิและลาศึกษาต่อ 

๒. คณะวิชาสามารถเลือกประเมินตามเกณฑก์ารประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จ าเป็นต้อง

เลือกเหมอืนกับสถาบัน 

 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลาการสายสนับสนุน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จ าเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนา

คณาจารย์อย่างเหมาะสมทั้งในด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้สื่อการ

สอนที่ทันสมัยรวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจาก

ความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล้อง

กับพันธกิจและเปาาหมายของสถาบัน  

 

 



 

 

๔๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

๑. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการ

วัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ 

๒. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่

ก าหนด 

๓. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะที่ได้

จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจน

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

๕. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุม

ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

๖. มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุน 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

หมายเหตุ : หลักฐานส าหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ ๓ เช่น ผลการประเมิน หรือผล

การส ารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และ

การสรา้งขวัญและก าลังใจ หรอืหลักฐานเชงิประจักษ์อื่น ๆ ที่เช่ือมโยงให้เห็นการท างานได้ดีขึน้ 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ หรอื ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ หรอื ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีแผนการบริหาร และ

การพัฒนาคณาจารย์  ทั้ง

ด้านวิชาการ เทคนิคการสอน

และการวัดผลและมีแผนการ

การวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน  

รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการ



 

 

๔๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

บริหารและพัฒนาบุคลากร

ส า ย ส นั บ ส นุ น ที่ มี ก า ร

วิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ 

วางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนดอัตรา 

ก าลังที่ต้องการ เพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และการ

พัฒนางานประจ า 

๒. ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี

ความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร 

อาจมกีารสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในสถาบัน 

๓. มีข้อมูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training 

needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้

ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด และสามารถน า

ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง

หัวหนา้หนว่ยงานสามารถประเมินความตอ้งการนีไ้ด้ 

๔. ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการและฝึกอบรมให้

ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิดกระบวนการเรียนรู้

เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการ

ปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงาน รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การ

หมุนเวียนให้ไปท างานในด้านอื่นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่

สถาบันจัดขึ้น 

๕. มีข้อมูลปาอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อใช้

ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างานและใช้เพื่อการ

ปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ใหร้างวัล ตลอดจนปรับปรุงค่าตอบแทนและ

สวัสดิการที่เหมาะสม และเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่ง คนดี

เข้ามาปฏิบัติงานในสถาบัน 

๖. มีข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่า

มีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข

แผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ

คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของสถาบัน 

๒. มีการบริหารและการ

พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ

๑. มีกระบวนการขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 



 

 

๔๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

บุคลากรสายสนับสนุนให้

เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด และ

เป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่สถาบันวางแผนไว้ 

๒. มีการวิเคราะหง์าน (job analysis) โดยก าหนดให้มคี า อธิบาย

ลักษณะงาน ( job description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 

(job specification) รวมทั้งความสามารถที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะ

ที่จ าเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบ

ชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career path) 

ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะหป์ริมาณการเข้า – ออกของบุคลากร

แต่ละกลุ่มและพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและติดตาม

ผล 

๔. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไป

ตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด รวมทั้งติดตาม

ตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

๓. มีสวัสดิการเสริมสร้าง

สุขภาพที่ดี  และสร้างขวัญ

และก าลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน  

สามารถท างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑. การสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่ ตั้งแต่

สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัดสวัสดิการ การเอา

ใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้าง

บรรยากาศของความสุขในการท างาน 

๒. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูล

แหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ใหค้ณาจารย์และบุคลากร

สายสนับสนุนทราบโดยเร็ว  

๓. มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผูท้ี่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลใน

ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรอืงานธุรการอื่นๆ 

๔. มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่าง ๆ                                

เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งภายในและภายนอก

สถาบัน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 



 

 

๔๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๕. มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัล 

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

๖. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการ

ท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อ

ท าให้เกิดความรูส้ึกที่ดแีละพัฒนางานรว่มกัน 

๗. มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงปาองกันและ

ส่งเสริมและมีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออกก าลัง

กายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกก าลังกาย 

สนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะน าด้านการดูแลสุขภาพ 

๔. มีระบบการติดตามให้

คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนั บสนุ นน าค ว ามรู้ แ ล ะ

ทักษะที่ได้จากการพัฒนามา

ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนและการวัดผลการเรียน 

รู้ของนักศึกษา ตลอดจนการ

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

๑. มีการก าหนดแนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผล 

สัมฤทธิ์ของการอบรม/การพัฒนา ในทุกหลักสูตรการฝึกอบรม 

หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการ

ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถน าความรู้

และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุง

ตนเอง 

๒. มีการก าหนดกลไกการติดตามผลการน าความรู้และทักษะ

ไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา ๖ - ๙ เดือน หรือใช้กลไกการ

จัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของ

การอบรมหรอืการพัฒนา เป็นต้น 

๕. มีการให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณอาจารย์และ

บุคลากรสายสนับสนุนและ

ดูแลควบคุมให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุน

ถือปฏิบัติ 

๑. สถาบันได้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรม

ส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนอย่างสม่ าเสมอ 

๒. มีการก าหนดผูร้ับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ 

๓. มีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

๖ .  มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ความส าเร็จของแผนการ

บ ริ ห า ร  แ ล ะก า รพัฒน า

๑. สถาบันจัดให้มีการประเมินผลความส าเร็จของการ

ปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของ

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย



 

 

๔๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

คณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

สนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน (KPI) หรือเปาาหมายของ

แผนการบริหาร  และการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยตัวชี้วัดผลการด าเนินงานและค่าเปาาหมายนั้นควรมี

ความเช่ือมโยงกับกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

๒. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

บริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนใน

รอบปีถัดไป 

๗ .  มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ

ปรับปรุงการบริหารและการ

พั ฒ น า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ

บุคลากรสายสนับสนุน 

๑. มีการน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการบริหารและ

การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไปปรับปรุง

แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน 

๒. มีการด าเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่

ก าหนด 

๓. รายงานสรุปการส ารวจความต้องการ และความพึงพอใจ

ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

นอกเหนือจากการเรียนการสอน หน่วยงานควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน                          

โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาอุปกรณ์การศึกษา แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการด้านงานทะเบียน การบริการ

นักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้าน



 

 

๔๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

กายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น สิ่งแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา 

หอ้งเรียน สถานที่ออกก าลังกาย บริการอนามัย การจัดจ าหนา่ยอาหาร เป็นต้น 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

๑. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า ๘ 

FTES ต่อเครื่อง 

๒. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีการ

ฝกึอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 

๓. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา

อย่างนอ้ยในด้านหอ้งเรียน หอ้งปฏิบัติการ อุปกรณ์การศกึษา และจุดเชื่อมตอ่อินเตอรเ์น็ต 

๔. มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอื่น ๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษา                      

ผา่นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยรักษาพยาบาล การจัดการและการจัดบริการ

ด้านอาหารและสนามกีฬา 

๕. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร ตลอดจนบริเวณโดยรอบ

อย่างน้อยในเรื่อง ประปา ไฟฟาา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบอุปกรณ์

ปาองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

๖. มีการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ ๒-๕ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ ๖ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ

บริการด้านกายภาพที่สนองความตอ้งการของผูร้ับบริการ 

 

หมายเหตุ:  

๑. ในเกณฑม์าตรฐานข้อ ๑ ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่าง ๆ ของนักศกึษาที่

มีการลงทะเบียนการใช ้wi fi กับสถาบันด้วย 

๒. การคิดจ านวน FTES ให้น าจ านวน FTES ของแต่ละระดับการศกึษารวมเข้าด้วยกัน 

โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES ของระดับปริญญาตรี 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 



 

 

๔๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร                             

และการพัฒนาคณาจารย์                   

ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการ

สอนและการวั ดผลและมี

แผนการบริหารและพัฒนา

บุคลากรสายสนับสนุนที่มีการ

วิเคราะหข์้อมูลเชิงประจักษ์ 

 

การวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควร

ครอบคลุมข้อมูลที่ส าคัญ ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ข้อมูลอัตราก าลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน 
รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย ๕ ปีข้างหน้า เพื่อใช้ในการ

วางแผนความต้องการด้านบุคลากรของสถาบัน ก าหนด

อัตราก าลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

และการพัฒนางานประจ า  

๒. ก าหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถมีทัศนคติที่ดีใหเ้ข้ามาสู่กระบวนการคัดสรร 

อาจมกีารสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในหนว่ยงาน 

๓. มีขอ้มูลจากการส ารวจความต้องการในการอบรม (training 

needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุน เพื่อให้

ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด และสามารถ

น าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 

ซึ่งหัวหนา้หนว่ยงานสามารถประเมินความตอ้งการนีไ้ด้ 

๔. มีขอ้มูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) ที่จ าเป็นต่อ

การปฏิบัติงาน ในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศและ

ฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการท างาน เกิด

กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและ

ทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง

ข้อมูลเกี่ยวกั การเข้าศกึษาในโครงการที่หน่วยงานจัดขึ้น 

๕. มีข้อมูลปาอนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนา

ตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงาน ในรอบปีที่ผ่านมา  เพื่อ

ใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการท างาน และใช้เพื่อ

การปรับปรุงแก้ ไข ชมเชย ให้รางวัล  ตลอดจนปรับปรุ ง

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรม รวมทั้งการ

สรรหาคนเก่ง คนดีเข้ามาปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

๖. มีข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุงแก้ไข



 

 

๔๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

แผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการ และความ

คาดหวังของผู้ปฏิบัติงาน และของหน่วยงาน 

๒. มีการบริหารและการ

พัฒนาคณาจารย์และบุคลากร                 

สายสนับสนุนให้เป็นไปตาม

แผนที่ก าหนด 

๑. มีกระบวนการขั้นตอนการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่าง

เป็นระบบ โปร่งใสและก าหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 

เพื่อให้ได้อาจารย์ หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่ก าหนด 

และเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่หนว่ยงานวางแผนไว้ 

๒. มีการวิ เคราะห์ งาน  ( job analysis) โดยก าหนด ให้มี

ค าอธิบายลักษณะงาน ( job description) การระบุคุณสมบัติ  

เฉพาะต าแหน่ ง  ( job specification) รวมทั้ งความสามารถ 

(competencies) ที่ จ า เป็นต่อการปฏิบัติ งาน เพื่ อ ใ ช้ ในการ

ปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมวิธีการท างานและทักษะที่จ าเป็นให้

ผูป้ฏิบัติงานเข้าใจในงาน 

๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติ งาน ( job evaluation) ที่มี

รูปแบบชัดเจน มีการก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่งงาน (career 

path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วเิคราะหป์ริมาณการเข้า – ออก ของ

บุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไข

และติดตามผล 

๔. มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้

เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของต าแหน่งงานที่ก าหนด 

รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริม

สนับสนุนอย่างตอ่เนื่อง 

๓. มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและ

ก าลั ง ใจ ให้ คณาจารย์ และ

บุคลากรสายสนับสนุนสามารถ

ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. การสร้างบรรยากาศของสถานที่ท างานให้น่าอยู่  ตั้งแต่
สภาพแวดล้อม บรรยากาศการท างาน การจัดสวัสดิการ  การ

เอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน  การ

สร้างบรรยากาศของความสุขในการท างาน 

๒. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตามข้อมูลแหล่ง

ให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนทราบโดยเร็ว  



 

 

๔๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๓. มีการกระตุ้นและช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลใน
ด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดท าเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงาน  ใน

กระบวนการขอรับรางวัล หรอืงานธุรการอื่นๆ 

๔. มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ เช่น 
ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ ได้รับรางวัลทั้ งภายในและภายนอก

หน่วยงาน หรือจัดบรรยากาศพิเศษเพื่อเป็นเกียรติ พิจารณาความดี

ความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

๕. มีระบบพี่เลี้ยง โดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัล  

ให้ค าแนะน าช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่าง ๆ 

๖. มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการ

ท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา

และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพื่อ

ท าใหเ้กิดความรู้สกึที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ มี

การจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล 

สถาบัน หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของ

นักศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญมาก ต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของ

นักศึกษา เช่น การเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล 

การจัดให้มีช่ัวโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

อย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดท าโครงการ มีการเรียนการสอนทาง



 

 

๕๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ

ส าหรับการศกึษาหาความรู้เพิ่มเตมิได้ด้วยตนเอง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ

ทุกหลักสูตร 

๒. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม 

(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้

จากการปฏิบัติทั้งในและนอกหอ้งเรียนหรือจากการท าวิจัย 

๔. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้า

มามีสว่นร่วมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

๖. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละ

รายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๗. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมิน

ผลการเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ :  

๑. มหาวิทยาลัยจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอน

และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนใน

ช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สาร

นิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

 ๒. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ ๕ หมายถึง งานวิจัยของผู้สอน                          

ของหน่วยงานที่ได้พัฒนาขึน้ และน าไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอน 

          กรณีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ต้องมี

การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดการสอนแต่

ละภาคการศกึษาด้วย 



 

 

๕๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

 ๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรือ ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพการจัดการ

เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น

ส าคัญทุกหลักสูตร 

๑. มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มี

ความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องการ

และความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและ

วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียน  เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน

การออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมี

ทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนา

ความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นใหผู้้เรียน

เกิดการคิดวิเคราะห์ และลงมือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ 

จัดการเรียนการสอนและอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้

ผูเ้รียนเกิดความสัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 
๒. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุก

รายวิชา อาทิ จัดให้มีช่ัวโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ท า

กรณีศึกษา หรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้ง

ฝกึงานและฝึกประสบการณ์ 
๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดการเรียนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญในแต่ละรายวิชา และมีการติดตาม

ตรวจสอบ ประเมินผลความส าเร็จเพื่อน ามาปรับปรุงการเรียนการ

สอนใหม้ีประสิทธิภาพ 
๔. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (มอค. ๒) 

๒ .  ทุ ก ร ายวิ ช าของทุ ก

หลักสูตรมี รายละเอี ยดของ

รายวิชา และของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิด

๑. อาจารย์จัดท ารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่

ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้

เป็นอย่างน้อย ซึ่งจะสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตรตาม



 

 

๕๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

สอนในแต่ละภาคการศึกษา

ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

แบบืฟอร์มมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มอค. ๓) 

ได้แก่ 

๑.๑ จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้

เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จสิ้นแล้ว โดยเน้นพฤติกรรมที่ เป็น

ผลจากการเรียนรู้  ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

๑.๒ ลักษณะและการด าเนินการ เป็นการระบุค าอธิบายรายวิชา 

จ านวนช่ัวโมงการสอน และการใหค้ าปรึกษา 

๑.๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการอธิบาย

ความรู้  หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน วิธีการ

สอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่ก าหนด ใน

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ 

๑.๔ แผนการสอนและการประเมินผลในแต่ละคาบเรียนมี

การระบุหัวข้อหรือเนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการเรียนการสอน  

สื่อการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือ

เนือ้หานั้นๆ 

๑.๕ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ 

ต าราที่ทันสมัยที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอก

ห้องเรียน  ที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่

ผูเ้รียน 

๑.๖ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา

มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้ข้อมูลจากแหล่ง

หลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน 

ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน และจากการสังเกตการณ์ เป็นต้น 

๒. อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการ

สอนใหผู้เ้รียนในคาบแรกที่พบผู้เรยีน 

๓. การประเมินผลการเรียนรู้ของรายวิชาใหม้ีการประเมิน ทั้ง

ในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) และเมื่อสิ้นสุด

ภาคการศกึษา (summative evaluation) 

๓. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่

ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วย

๑. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรก าหนดให้ทุกหลักสูตร

ต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้



 

 

๕๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ตนเองและ การให้ผู้ เรียนได้

เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกห้องเรียน หรือจากการท า

วิจัย 

จากการปฏิบัติจริง ทั้งในและนอกช้ันเรียน อาทิ จัดให้มีช่ัวโมง

ปฏิบัติการอภปิรายกลุ่ม สัมมนา ท ากรณีศึกษาหรอืโครงงานหรือ

วิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝกึประสบการณ์ 

๒. จัดให้มีระบบการรายงานพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อน                                

ให้เห็นถึงความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการปฏิบัติ

จรงิของผู้เรียนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

๔ .  มี ก า ร ใ ห้ ผู้ มี

ประสบการณ์ทางวิชาการหรือ

วิชา ชีพจากหน่ วยงานหรือ

ชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนการสอนทุก

หลักสูตร 

ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จาก

บุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 

เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการน าความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทาง

ปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย เช่น เชิญบุคลากร

ภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรอืบรรยายในบาง

คาบเวลา น านักศึกษาฟังการบรรยายและเยี่ยมชมหน่วยงานหรือ

สถานที่ภายนอกสถาบัน ให้นักศึกษาฝึกงานหรือปฏิบัติงานใน

วิชาสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ เป็นต้น  

 

๕. มีการจัดการเรียนรู้ที่

พัฒนาจากการวิจัย หรือจาก

กระบวนการจัดการความรู้เพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

๑. อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอน

ในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนากระบวนการเรียน

การสอน  และวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมา โดยการท า

วิจัยในช้ันเรียนว่าวิธีการสอนและกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้ง

การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุง

ด้านใด อย่างไร 

๒. จัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการ

วิจัย และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์  

เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจ าอย่าง

ต่อเนื่อง 

๖. มีการประเมินความพึง

พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ เ รี ย น ที่ มี ต่ อ

คุณภาพการจัดการเรียนการ

สอน และสิ่ งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาค

การศึกษา โดยผลการประเมิน

๑. เมื่อสิ้นภาคการศึกษา สถาบันจัดให้มีการประเมินความ

คิดเห็นของผู้ เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

อาจารย์ในทุกรายวิชา๒. มีการประเมินคุณภาพความเพียงพอ

และความเหมาะสมของอุปกรณ์และสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 

อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ 

หนังสือ ต ารา และสิ่งพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ๓. น ารายงาน



 

 

๕๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ความพึงพอใจแต่ละรายวิชา

ต้องไม่ต่ ากว่ า  ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

สรุปผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุง

กระบวนการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 

๔. มีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษา

ถัดไปด้วยว่า มีการน าการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนมา

ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

๗ .  มี ก า ร พั ฒ น า ห รื อ

ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนกลยุทธ์การสอน หรือการ

ประเมินผลการเรียนรู้  ทุก

รายวิชาตามผลการประเมิน

รายวิชา 

สถาบันมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรท า

หนา้ที่ตอ่ไปนี ้

๑. พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ ๒ เพื่อตรวจสอบ

ความครบถ้วนสมบูรณ์ 

๒. ติดตาม วิเคราะห์ผลการด าเนินงานแต่ละรายวิชาและ

ภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจากผล

การประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

หรอืเสนอการปรับปรุงตอ่คณะกรรมการระดับที่สูงขึน้ 

๓. ดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้ เรียนปัจจุบัน และผู้ที่ก าลังจะส าเร็จ

การศึกษาหรือศิษย์เก่าและกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และ

กรอบเวลาที่ก าหนดทุกปีการศึกษา 

๔. ระบุถึงความจ าเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิด

รายวิชาหรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ

ผูเ้รียน/ของผู้ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และ

ของผู้ใชบ้ัณฑติอย่างตอ่เนื่อง 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่  2.7  ระบบและกลไกพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตามคุณลักษณะของบัณฑติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง  คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้ส าเร็จการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาพึงมี  ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน



 

 

๕๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑติคุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติมี ๕ ด้าน  ได้แก่ ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ส่วนคุณลักษณะ

บัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  อาจมีความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบท

ของผู้ใช้  และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ  เช่น  การบริหารจัดการ  การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการ  

ความสามารถในการประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง   ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา  หรือผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้นการวิจัย  ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้าน

ความเป็นนักวิชาการ  การเป็นผู้น าทางความคิด  โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์  

และการน าเสนอผลงาน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต                                                            

อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนก าหนดการศึกษาของ

หลักสูตร 

๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่

พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ

งบประมาณที่เอื้อตอ่การพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

๔. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม

กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย 

หรอืที่ประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษาที่จัดโดยสถาบัน 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

 ๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 



 

 

๕๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีการส ารวจคุณลักษณะ

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี  ทุ กรอบ

ระยะ เวลาตามแผนก าหนด

การศกึษาของหลักสูตร 

๑. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องส ารวจหรือวิเคราะห์

ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตเป็น

ระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๕ ปี เพื่อน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  

หรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิตที่สนองความต้องการของ

ผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยน าข้อมูลจากการส ารวจมาบูรณาการ

รว่มกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวน ปรับปรุง

คุณลักษณะของบัณฑิตที่จ าเป็น และเหมาะสมกับสาขาวิชาระดับ

การศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตโดย

ค านึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่ต้องสอดคล้องกับการ

เปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่นระดับชาติ หรอืระดับนานาชาติด้วย  

๓. มีการก าหนดเป็นเปาาหมายการผลิตบัณฑิตระหว่างผู้สอนรว่มกัน

และเผยแพรใ่ห้ผูท้ี่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกัน

พัฒนานักศึกษา 

๒. มีการน าผลจากข้อ ๑ มา

ใช้ ในการปรับปรุ งหลักสูตร                   

การจัดการเรียนการสอน การ

วัดผลการศึกษา และสัมฤทธิผล

ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะ

อาชีพ  และคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

๑. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตาม

ประเมินผลการใช้หลักสูตรและน าข้อมูลจากผลการส ารวจความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะ

ประเด็นการก าหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน สื่อการศกึษา และการประเมนิผล 

๒. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ

ประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร โดยอาจ

มีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่ก าหนด 

เพื่อให้ผูส้อนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องพัฒนา

ผู้เรียนในทักษะที่จ าเป็นของรายวิชานั้น ๆ อาจมีการออกแบบ

กิจกรรมการเรียนการสอนในลักษณะของการบูรณาการระหว่าง

รายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้

ผูเ้รียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เพื่อให้มีทักษะการ

ปฏิบัติงานในโลกแหง่การท างานจรงิได้ 

๓. คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการ

ก ากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนของ



 

 

๕๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

อาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา มีการ

ประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน สื่อการศึกษา และ

วิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเอง

จากเพื่อนรว่มงาน 

๔. มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะ ความ 

สามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตามสภาพ

จริง  (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการ

เรียนรู้ขั้นสูง  ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย สะท้อน

ความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้ เรียน

โดยเฉพาะทักษะการเรียนรูท้ี่ใชว้ิจัยเป็นฐาน 

๕. จัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบ

หลักสูตรในการแลกเปลี่ยนกิจกรรมการเรียนการสอน และการ

แก้ปัญหาร่วมกันส าหรับผู้เรียนที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็น

พิเศษ 

๓. มีการส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากรทั้ งด้านบุคลากร 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

งบประมาณ ต่อการพัฒนา

คุณลักษณะของบัณฑิต 

๑. คณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรมีการวางแผนการจัดหา

งบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนที่ส่งเสรมิคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

๒. หน่วยงานระดับคณะวิชา ภาควิชาสนับสนุน ส่งเสริม                                   

การใช้สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหา

ความรู้ด้วยตนเอง อาจมีการจัดท าเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและ

อาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ในรูปของการสร้าง

ชุมชนนักปฏิบัติ (community of practice) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้น

ได้ทุกที่ทุกเวลา 

๔. มีระบบและกลไกการ

ส่ ง เสริ มให้ นั กศึ กษาระดั บ

ปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา

เข้าร่วมกิจกรรมการประชุม

วิชาการ หรือน าเสนอผลงานทาง

วิชาการในที่ประชุมระหว่ าง

มหาวิ ทยาลั ยหรื อที่ ประชุม

ระดับชาติหรอืนานาชาต ิ

๑. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการ

ที่เกิดขึน้ในที่ตา่งๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศใหน้ักศึกษารับรู้ 

๒. มีการจัดหางบประมาณให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วม

กิจกรรมทางวชิาการทั้งภายในหนว่ยงานหรอืนอกหน่วยงาน 

๓. หากเป็นไปได้ สถาบันอาจมีการก าหนดเป็นเงื่อนไขใหน้ักศกึษาต้อง

หาโอกาส เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรอืระดับนานาชาติอย่าง

น้อย ๑ ครั้ง   ในระหว่างการศกึษา 



 

 

๕๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๔. ในระดับช้ันเรียน ผู้สอนมีการฝึกทักษะการน าเสนอผลงาน

ทางวิชาการ สนับสนุนให้นักศึกษาส่งผลงานวิชาการให้ที่ประชุม

วิชาการต่างๆ พิจารณา เรียนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้

ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

๕. มีกิจกรรมเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม  ให้แก่

นักศึกษาระดับปริญญาตรีและ

บัณฑติศกึษาที่จัดโดยสถาบัน 

๑. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

๒. มีการก าหนดเงื่อนไขให้นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรม

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของสถาบัน โดยมีการประเมินผลที่

เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยส าคัญต่อผลการ

เรียน หรือต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 

๖.  มีระบบและกลไกสนับสนุน  

การประยุกต์ใช้ผลงานจากสาร

นิพนธ์  และ วิทยานิพนธ์ของ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

และมีการรับรองการใช้ประโยชน์

จริงจากหน่วยงานภาครัฐ  หรือ

เอกชน หรอืหน่วยงานวิชาชีพ 

๑. มีการเชิญหน่วยงาน สถาบัน องค์กรภาครัฐ และเอกชน 

ผู้ใช้บัณฑิต หรือนักวิชาการมาให้ความรู้ หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ

ประเด็นวิจัยที่ต้องการให้นักศึกษาจัดท าเป็นหัวข้อนิพนธ์

ประมาณภาคเรียนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาได้จัดท าข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่สนองความต้องการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๒. มีการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ให้

นักศึกษาทราบ และมีการพัฒนาทักษะการจัดท าข้อเสนอ

โครงการวิจัยที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับช่วงเวลาของการ

สมัครทุน 

๓. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาเสนอข้อเสนอโครงการนิพนธ์ไปยัง

หน่วยงานต่าง ๆ   ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัย 

๔. ในการสอบนิพนธ์ อาจมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก

ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นวิจัยของนักศึกษามาร่วมเป็นกรรมการสอบ เพื่อให้

รับรู้ผลงานวิจัย และน าผลไปใช้ประโยชน์ 

๕. มีการเผยแพร่ผลงานนิพนธ์ของนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ หรือ

จัดท าเป็นข่าว  เพื่อเผยแพร่ตามสื่อวิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และอาจ

จัดท าบทคัดย่องานวิจัยป็นหมวดหมู่ เผยแพร่ไปยังสถาบันหรือองค์การที่

เกี่ยวข้อง หรือน าออกเผยแพร่ในช่วงโอกาสที่ก าลังเกิดเหตุการณ์หรือ

สถานการณ์ที่เป็นปัญหา และสามารถใช้ค าตอบจากผลการวิจัยที่

นักศกึษาผลิตไปช่วยชีแ้นะแนวทางการแก้ไขปัญหาได้ 



 

 

๕๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๖. มีการจัดท าระบบฐานข้อมูลงานนิพนธ์ที่มีบุคคลหรือ

หน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์ โดยอาจใช้วิธีการสืบค้นการอ้างอิง 

หรอืการส ารวจด้วยแบบสอบถามจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

๗.  มี ก ารพัฒนาทั กษ ะ

นักศึกษาในการจัดท าบทความ

จากนิพนธ์และมีการน าไปตีพิมพ์

เผยแพร่ในวารสารระดับชาติ  

หรอืนานาชาต ิ

๑. ผูส้อนอาจมอบหมายให้นักศึกษาอ่านบทความวิจัยที่ตพีิมพ์

ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์ความรู้

จากบทความวจิัยในรายวิชาต่างๆ 

๒. จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับ

การจัดท าบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร วิชาการให้

นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการจัดท าบทความ 

๓. อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการท าบทความ

วิจัย  รวมทั้งการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 

๔. สนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าบทความวิจัยจากผลการวิจัย

บางส่วนที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวารสารต่างๆ ใน

ระหว่างการท านพินธ์ 

๕. น าบทความวิจัยของนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่

ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันในช้ันเรียน  

และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้รว่มกัน 

  

 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8  ระดับความส าเร็จของการเสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้กับนักศกึษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยส าคัญของ

คุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ รวมทั้งความคาดหวังของผู้ใช้บัณฑติและสังคม ดังนัน้ สถาบันจึง

ควรมีการวัดระดับความส าเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดให้กับนักศึกษา 

 

 



 

 

๖๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน: ข้อ 

๑. มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร 

๒. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมตามข้อ ๑ ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ นักศกึษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้ง

สถาบัน 

๓. มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่ก าหนด

ในข้อ ๑ โดยระบุตัวบ่งชีแ้ละเปาาหมายวัดความส าเร็จ 

๔. มีการประเมินผลโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศกึษาตามตัว

บ่งชี้ และเปาาหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาาหมายอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

ของตัวบ่งช้ี 

๕. มีนักศึกษาหรอืกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ 

หมายเหตุ : 

๑. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากด าเนินการในระดับ

มหาวิทยาลัยต้องมีกรรมการภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ และมีผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน

หรอืเข้าร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ตั้งแต ่๓ สถาบันขึน้ไป) 

๒. หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่า

ขึ้นไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนใน

ตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภา

หอการคา้ สภาวิชาชีพ) 

 

เกณฑ์การประเมิน :  

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 



 

 

๖๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี ก า ร ก า ห น ด

พฤติ ก ร ร มด้ า น คุณ ธ ร ร ม

จริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้ เป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

๑. มีการก าหนดอัตลักษณ์ของนักศึกษาของสถาบัน  

๒. มีการถ่ ายทอดหรือ

เ ผ ย แ พ ร่ พ ฤ ติ ก ร ร ม ด้ า น

คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

นักศึกษาผู้ เกี่ ยวข้องทราบ

อย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 

๑. มีการประกาศอัตลักษณ์ของนักศึกษาให้ทราบอย่างทั่วถึงทั้ง

สถาบัน 

๓. มี โ ค ร ง ก า ร ห รื อ

กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา

พฤติ ก ร ร มด้ า น คุณ ธ ร ร ม

จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ ๑  

โดยระบุตัวบ่งชี้และเปาาหมาย

วัดความส าเร็จ 

๑. มีแผนการด าเนินการโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการ

พัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และระบุตัวบ่งชี้และ

เปาาหมายวัดความส าเร็จที่ชัดเจน 

๔. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

โครงการหรือกิจกรรมส่งเสริม

คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม ข อ ง

นั กศึ ก ษาตามตั วบ่ ง ชี้ แ ล ะ

เปาาหมายที่ก าหนดในข้อ ๓ 

โดยมีผลการประเมินบรรลุ

เปาาหมายอย่างนอ้ยร้อยละ ๙๐ 

ของตัวบ่งช้ี 

๑. รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนจากเกณฑ์มาตรฐาน

ข้อที่ ๓  

๕. มี นั ก ศึ ก ษ า ห รื อ

กิจกรรมที่ เกี่ยวกับนักศึกษา

ไ ด้ รั บ ก า ร ย ก ย่ อ ง ช ม เ ช ย 

ป ร ะ ก า ศ เ กี ย ร ติ คุ ณ ด้ า น

คุณธ ร รม จ ริ ย ธ ร ร ม  โ ด ย

ห น่ ว ย ง า น ห รื อ อ ง ค์ ก ร

ระดับชาติ 

๑. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่ เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับรางวัล

ระดับชาติ  



 

 

๖๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

ตัวบ่งชี ้ สมศ.๑ บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑  

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลา

ในสาขานั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา ๑ ปีนับจาก

วันที่ส าเร็จการศึกษา เมื่อเปรียบกับบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษาในปีการศึกษานั้น 

การนับการมีงานท า นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามา

ประจ าเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผูส้ าเร็จการศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน

ในภาคพิเศษหรอืภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผูท้ี่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 

 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 
 

 จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
x ๑๐๐ 

                          จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 

หมายเหตุ : ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่

แล้ว ผู้ที่ศกึษาต่อในระดับบัณฑติศกึษา ผูอุ้ปสมบท และผูท้ี่เกณฑท์หาร (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ  ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลจากการส ารวจตอ้งมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ อย่าง

น้อยร้อยละ ๗๐ และในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑติที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึง

ร้อยละ ๗๐ ของบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา ให้มีการตดิตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสะมารถ

ระบุข้อมูล ดังตอ่ไปนี้ 

๑. จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

๒. จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 



 

 

๖๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๓. จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาที่ได้งานท า ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศกึษา  

๔. จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาที่ประกอบอาชีพอิสระ ภายใน ๑ ปีหลังส าเร็จการศึกษา 
๕. จ านวนบัณฑติที่มีงานท าก่อนเข้าศกึษา 

๖. จ านวนบัณฑติที่ศึกษาต่อ 

๗. จ านวนเงินเดือน/รายได้ตอ่เดือน (ตามเกณฑ ์ต่ ากว่าเกณฑ ์หรือสูงกว่าเกณฑ)์ ของ

บัณฑติที่มีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยอ้างอิงเกณฑ์ของ กพ. 

 

 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๒ คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตร ีโท และเอก ตามกรอบคุณวุฒิ 

                  ระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศกึษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai 

Qualifications Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ. 

ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด ครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน 

คือ ๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ๒) ด้านความรู้ ๓) ด้านทักษะทางปัญญา ๔) ด้านทักษะ

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  และ ๕) ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจน

สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม หรือ

สอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต  

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตจากกรอบมาตรฐานทั้ง ๕ ด้าน

ต้องท าการประเมนิครบทุกด้าน 

 

วิธีการค านวณ : ค่าเฉลี่ย 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 



 

 

๖๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

     ใช้คา่เฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและใน

เชงิคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาในแต่ละระดับ

การศกึษา โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังตอ่ไปนี้ 

๑. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ ที่สถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเอง  โดยใช้แนวทางจาก

ตัวอย่างแบบสอบถามที่เผยแพร่โดย สมศ. 

๒. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศกึษาต่อ 

๓. ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online System) โดยส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา  
๔. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลใหค้รบทั้ง ๕ ด้าน และแสดงวธิีการเก็บรวบรวมข้อมูลใหชั้ดเจน 

 

 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๓ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัย

ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ที่แสดงถึงความเป็นผูน้ าทางความคิด 

ความสามารด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญา

ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ 

หรอืบทความจากสารนพินธ์ หรอืบทความจากศิลปะนิพนธ์ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หมายถึง การเผยแพร่ในลักษณะของ

รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในระดับ



 

 

๖๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมี

บุคคลภายนอกสถาบันรว่มเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างนอ้ย ร้อยละ ๒๕ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedingx) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างนอ้ย ร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น 

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI) หรอืวารสารวิขาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ

ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 

Art and Humanities Citation Index) หรอืฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการรับนานาชาติตาม

ประกาศของ สมศ. 

 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

                    ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท         x ๑๐๐ 

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

หมายเหตุ : นับตามปีที่ได้รับการตพีิมพ์เท่าน้ัน 

 



 

 

๖๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การประเมิน : 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพีิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๕ มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง 

๐.๕๐ มีการตีพิมพ์ ในรายงานสืบ เนื่ องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  

(proceedings) 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

(proceedings) หรอื มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 

๑.๐๐ มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

๐.๑๒๕ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด 

๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา

ร่วมพจิารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nation) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง

เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 

๕ ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 



 

 

๖๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ ก าหนดรอ้ยละ ๒๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรอืสารนพินธ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะ

ใดลักษณะหนึ่ง ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรือ

นานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อ

วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่

ตีพมิพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวจิัยแตล่ะช้ิน 

๒ จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่

เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัด ประเทศที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่

พร้อมหลักฐาน และค่าน้ าหนักของการเผยแพร่ผลงานแตล่ะช้ัน 

๓ จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

ไม่รับการประเมินเน่ืองจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีนักศึกษาระดับปริญญาโท 

 

  



 

 

๖๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๔ ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปรญิญาเอกที่ได้รับการตีพมิพ์และเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรอืเผยแพร่เป็นปัจจัย

ส าคัญของคุณภาพของผู้ส าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอก ที่แสดงถึงความเป็นผูน้ าทางความคิด 

ความสามารด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การน าเสนอผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญา

ในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างนอ้ย ร้อยละ ๒๕ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceedingx) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิทีม่ีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างนอ้ย ร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น 

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI)  หรอืวารสารวิขาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจากผล 

งานวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ ฐานข้อมูล

การจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank:www.scimagojr.com) /ฐานข้อมูล ISI Web of 

Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art and Humanities 

Citation Index) /ฐานขอ้มูล Scopus /วารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ. 
 

 



 

 

๖๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

                    ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก         x ๑๐๐ 

จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพีิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 

หรอืมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรอื ๔ (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานขอ้มูลสากล ISI หรอื Scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

๐.๑๒๕ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด 

๐.๒๕ งานสร้างสรรคไ์ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๐.๕๐ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา

ร่วมพจิารณาด้วย 



 

 

๗๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nation) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง

เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 

๕ ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๕๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ จ านวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติหรอืนานาชาติรายปีตามปีการศกึษาหรอืปีปฏิทินที่ตรง

กับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพมิพ์ ค่าน้ าหนักของบทความวจิัยแตล่ะช้ิน 

๒ จ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาระดับปริญญาโททั้งหมด 

 

ไม่รับการประเมินเน่ืองจากทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่มีบัณฑติระดับปริญญาเอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๑๔ การพัฒนาคณาจารย์        

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

คุณภาพของคณาจารยเปนปจจัยส าคัญที่สงผลตอคุณภาพของผ ูเรียน รวมทั้งพิจารณา

จากความส าเร็จของสถาบันในการสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารยเพื่อใหอาจารย

ติดตามความกาวหนาทางวิชาการอยางตอเนื่อง อันจะท าใหสถาบันสามารถแขงขันไดในระดับ

สากล คุณภาพอาจารย์ พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 

 

เกณฑ์การพิจารณา : 

ก าหนดค่าน้ าหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 

วุฒิการศึกษา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ ๐ ๒ ๕ 

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ๑ ๓ ๖ 

รองศาสตราจารย์ ๓ ๕ ๘ 

ศาสตราจารย์ ๖ ๘ ๑๐ 

          

 

วิธีการค านวณ : 

ค่าดัชนคีุณภาพอาจารย์ ค านวณดังนี ้

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดให้ค่าดัชนคีุณภาพอาจารย์เป็น ๖ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

 



 

 

๗๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑. จ านวนและรายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศกึษา 

๒. นับอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริง และที่ลาศึกษาต่อ โดยมีฐานข้อมูลที่ระบุรายละเอียดแสดง

วุฒิการศกึษา และต าแหน่งทางวิชาการ 

หมายเหตุ  การคิดคะแนนกรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ 

- คุณวุฒิคณาจารย์กรณีสาขาวิชาการ/วิชาชีพ ให้รับรองการเทียบเท่าตามเกณฑ์ของ 

สกอ. และกรณีสายวิชาชีพให้เทียบปริญญาสูงสุดตามเกณฑ ์ก.พ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 3   กิจกรรมการพัฒนานกัศึกษา 

 

หลักการ 

      การด าเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่หน่วยงานสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้

นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตาม

หลักสูตร  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ (๑) การจัดบริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่าซึ่งหน่วยงานจัดขึ้นให้สอดคล้องกับความต้องการ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา

และศิษย์เก่า และ (๒) การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ด าเนินการโดยองค์กรนักศึกษา ซึ่งได้รับการ

สนับสนุนส่งเสริม จากสถาบัน ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา 

ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๔. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๕. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๗. มาตรฐานกิจการนักศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๘. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

3.1  ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 

3.2  ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศกึษา 

 



 

 

๗๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบรกิารด้านข้อมูลข่าวสาร 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะใน

กิจกรรมต่อไปนี้ (๑) การบริการด้านการแนะแนวและการให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้

ชีวิต (๒) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืม

การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศกึษาและศิษย์เก่า และ (๓) การ

จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาชีพแก่นักศึกษาและศษิย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวติแก่นักศกึษา 

๒. มีการจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา  

๓. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณท์างวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

๔. มีการจัดบริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า  

๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณ์ใหศ้ษิย์เก่า 

๖. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ ๑ - ๓ ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ อย่างนอ้ย ๑ ครั้ง/ปีการศกึษา 

๗. มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จัดบริการที่สนองความตอ้งการของนักศึกษา 

หมายเหตุ : ในคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ ๔ และ ข้อ ๕ โดย

อนุโลม 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรอื ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 



 

 

๗๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี ก า ร จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้

ค าปรึกษา ทางวิชาการและแนะ

แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

๑. สถาบันจัดท าฐานข้อมูลนักศกึษา ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 
๑.๑ ข้อมูลด้านสุขภาพทางกายและทางจิต  

๑.๒ ข้อมูลด้านการเรียน 

๑.๓ ข้อมูลด้านครอบครัว  

๑.๔ ข้อมูลบุคคลที่หน่วยงานสามารถติดต่อเมื่อนักศึกษามี

ปัญหา 

๒. หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิชาการที่เหมาะสม ค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ท าให้

อาจารย์สามารถดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือ

นักศึกษาในความดูแลอย่างใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็น

รายบุคคล มีการประชุมระหว่างอาจารย์ ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่

เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ

เรียนในกลุ่มผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการ

ความช่วยเหลือนักศึกษาในรูปแบบของการปาองกันปัญหามากกว่า

การแก้ปัญหา  

๒.๑ แผนการจัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 

๒.๒ เอกสาร/รายงานสรุปรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ  

ในระดับ  ภาควิชา / สาขาวิชา   โดยค านึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อ

นักศกึษา  

๒.๓ เอกสาร/รายงานการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็น

ทางการหรือไม่เป็นทางการ เพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาที่มี

ปัญหาด้านการเรียนใหก้ับผูเ้กี่ยวข้อง  

๒.๔ แผนการจัดกิ จกรรม / โครงการ เพื่ อบริการ ให้

ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  โดย

เน้นการบริการให้ความช่วยเหลือนักศกึษาในรูปแบบของการปาองกัน

ปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเตรียม

ความพร้อมก่อนสอบ  โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ

ลงทะเบียนเรียนเพื่อให้จบตามหลักสูตร  หรือเกี่ยวกับการศึกษาต่อ  

การฝกึอาชีพ  เป็นต้น 



 

 

๗๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๓. หน่วยงานระดับคณะ/สถาบัน เช่น ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มีหน่วยให้บริการหรือให้ค าปรึกษาส าหรับนักศึกษาที่มีปัญหาชีวิต 

โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนักศึกษาที่ขอใช้บริการ

ตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน (hotline) ส าหรับให้

ค าปรึกษา หรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและ

ต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการดูแลนักศึกษาใน

กรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

๓.๑ ช่องทางหรอืวิธีการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา  เชน่   

 ระบบ e-counseling   

 โทรศัพท์  

 การให้ค าปรึกษาแบบ walk in  

๓.๒ หนว่ยงานมฝีา่ยกิจการนักศึกษาที่บริการให้ค าปรึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่มี ปัญหาชีวิตโดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้อง

ทุกข์ของนักศึกษา 

๓.๓ หมายเลขโทรบริการสายด่วน (hotline)  

๓.๔ การบันทึก/เอกสาร/รายงานสรุปการให้บริการ

ค าปรึกษา  หรือให้ความช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาวิกฤติและ

ต้องการความช่วยเหลือด่วน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 วัน เวลา ช่ือนักศึกษา(code) เบอร์ตดิต่อ ภาควิชา 

 เรื่อง  แนวทางแก้ปัญหา  การนัดหมาย 

 การตดิตามผลการให้ค าปรึกษา 

 วันยุติการให้ค าปรึกษา 

๓.๕ การบันทึก/เอกสารการส่งตัวในกรณีที่อาจารย์ที่

ปรึกษาส่งนักศึกษามารับบริการ 

๔. มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของ
นักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรอืหน่วยใหบ้ริการเฉพาะทางในกรณี

ที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของหน่วยงานที่จะ

ดูแลได้   

 เอกสาร/รายงานสรุปการส่งต่อการดูแลสุขภาพกาย

และสุขภาพจิตของนักศึกษาไปยังโรงพยาบาลหรือหน่ วย



 

 

๗๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ให้บริการเฉพาะทาง ในกรณีที่นักศึกษามีปัญหาที่รุนแรงเกิน

ความสามารถของหนว่ยงานที่จะดูแลได้ 

๕. ผูเ้กี่ยวข้องกับนักศึกษาทุกระดับมีระบบการติดตามผลการ
ช่วยเหลือหรือให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา จนสามารถแก้ไขปัญหา

ของนักศึกษาได้ส าเร็จ 

๖. มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบ

การดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และ

สร้างเครือขา่ยการให้ความช่วยเหลือรว่มกัน 

 รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการ/การประชุมเพื่อพัฒนา

อาจารย์ หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษา เพื่อสร้าง

ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือ

ร่วมกัน 

๗. มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน
กับครอบครัวของนักศึกษาเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ

นักศึกษา 

 รายงานสรุปการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

หน่วยงานกับครอบครัวของนักศึกา เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของ

นักศกึษา 

๘. มีช่องทางให้นักศึกษาหรอืผูเ้กี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการให้บริการ 

๘.๑ กล่องรับความคิดเห็น 

๘.๒ เว็บบอร์ด/อีเมล 

๘.๓ สายด่วน และอื่นๆ 

๒. การจั ดบริ การข้ อมู ล

ข่าวสารที่ เป็ นประโยชน์ต่ อ

นักศึกษา 

๑. สถาบันจัดท าฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ 

ส าหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา เช่น 

ข้อมูลทุนการศึกษา  ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่

ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นักศึกษาจ าเป็นต้องรู้ 

 ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ปาายไฟวิ่ง ประกาศ 

แผ่นพับ สื่อสิ่งพิมพ์ และอื่นๆ ส าหรับข้อมูลข่าวสารที่ เป็น

ประโยชน์กับนักศึกษา เชน่  



 

 

๗๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

- ข้อมูลทุนการศกึษา ทุนวิจัย  

- การรับสมัครงาน   

- ข่าวสารวชิาการที่ทันสมัยที่นักศกึษาจ าเป็นต้องรู้ 

๒. มีช่องทางให้นักศึกษาหรอืผูเ้กี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ

การปรับปรุงการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ

นักศึกษา  เช่น 

 กล่องรับความคิดเห็น 

 เว็บบอร์ด/อีเมล 

 สายด่วน และอื่นๆ 

๓. มีระบบการตดิตามประเมินผลการให้บริการขอ้มูลข่าวสาร 

 รายงานสรุปการประเมินผลการให้บริการข้อมูล

ข่าวสาร   

๓. การจั ดกิ จกรรม เพื่ อ

พัฒน าป ร ะสบกา รณ์ ท า ง

วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ ช า ชี พ แ ก่

นักศึกษา 

๑. มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึกประสบการณ์ของ

นักศึกษา และมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่ง

เรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็นข้อมูล

ในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่

เหมาะสมต่อไป 

๑.๑  เอกสารหลักฐานที่เสดงถึงการประสานงานหรือ

โครงการความร่วมมือของหน่วยงานกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและ

นอกมหาวิ ทยาลั ย  เพื่ อ เ ป็ นแหล่ งดู ง าน  หรื อแหล่ งฝึ ก

ประสบการณ์ของนักศึกษา 

๑.๒  รายงานสรุปผลการติดตามประเมินคุณภาพของ

แหล่งเรียนรู้ หรือแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อน ามาใช้เป็น

ข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทาง

วิชาชีพที่เหมาะสมในปีตอ่ไป 

๒. มีการจัดกิจกรรมวิชาการหรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้
นักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงานเพื่อฝึกทักษะ

ประสบการณ์การท างานรว่มกัน 



 

 

๗๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 รายงานสรุปกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม  

ที่มีนักศกึษาเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน เพื่อฝกึทักษะ

ประสบการณก์ารท างานรว่มกัน 

๓. มีช่องทางให้นักศึกษาหรอืผูเ้กี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของ

นักศึกษา เชน่ 

๓.๑ กล่องรับความคิดเห็น 

๓.๒ เว็บบอร์ด/อีเมล 

๓.๓ สายด่วน และอื่น ๆ 

๔. มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์

วิชาการและวิชาชีพ 

 รายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลการฝึก

ประสบการณว์ิชาการและวิชาชีพชีพของนักศกึษา                                                                         

๔. มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์        ต่อ

ศษิย์เก่า 

๑. สถาบันมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดท าฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์จดหมายข่าว ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่า เช่น ข้อมูลกิจกรรมการ

ประ ชุมวิ ชาการ  การสัมมนาความรู้ ใ หม่ ๆ  ข้ อมู ลแหล่ ง

ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน  ข่าวสารวิชาการที่

เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา   

๑.๑  ฐานขอ้มูลศษิย์เก่าที่ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 

 ประวัติศษิย์เก่า 

 ประสบการณก์ารท างาน 

 การได้รับรางวัล 

๑.๒ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ จดหมายข่าว

ออนไลน์ ฯลฯ ส าหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับ

ศษิย์เก่า เช่น  

 กิจกรรมการประชุมวิชาการ  

 การสัมมนาความรูใ้หม่ๆ  

 ข้อมูลแหล่งทุนการศึกษาต่อ  

 ทุนวิจัย  



 

 

๘๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 การรับสมัครงาน  

 ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชารวมทั้งช่อง

ทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า ได้แก่ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ ปาายไฟวิ่ง ประกาศ แผน่พับ สื่อสิ่งพิมพ์ 

และอื่นๆ  

๒. มีการส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาความรูแ้ละประสบการณเ์ป็นระยะๆ 

 การส่งข่าวสารผ่านทางจดหมาย/SMS/อื่นๆ ใหศ้ิษย์เก่า

รับรู้ เกี่ยวกับกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และ

ประสบการณ์ 

๓. เอกสารหลักฐานแสดงการเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วน
ร่วม  เช่น 

๓.๑ การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  

๓.๒ การมสี่วนรว่มในการจัดการเรยีนการสอน 

๓.๓ การท าวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวทิยาการ  

๓.๔ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  

กิจกรรมดังกล่าวจะท าให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ความรู้  และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน ซึ่งเป็นสร้าง

เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่าแล้ว 

ยังท าให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะ

ผูใ้ห้และผูร้ับ   

๔. ช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการ
ให้บริการขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตอ่ศษิย์เก่า 

๔.๑ กล่องรับความคิดเห็น 

๔.๒ เว็บบอร์ด/อีเมลล์ 

๔.๓ สายด่วน และอื่นๆ 

๕. มีการจัดกิจกรรมเพื่ อ
พั ฒ น า ค ว า ม รู้  แ ล ะ

ประสบการณ์ใหศ้ษิย์เก่า 

๑. มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนา

ความรู้และประสบการณ์ส าหรับศษิย์เก่าเป็นระยะๆ โดยมีการส่ง

ข่าวใหศ้ษิย์เก่ารับรู้ 

๑.๑ แผนกิจกรรมพัฒนาความรู้หรือประสบการณ์ทาง

วิชาชีพให้กับศษิย์เก่า 



 

 

๘๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑.๒ รายงานสรุปกิจกรรม/โครงการทางวิชาการ  และ

วิชาชีพที่จัดขึ้น  เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์  ส าหรับ

ศษิย์เก่า   

๑.๓ การส่งข่าวสารเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการทาง

วิชาการ และวิชาชีพผ่านทางจดหมาย/SMS/อื่นๆใหศ้ษิย์เก่ารับรู้ 

๒. มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
กิจกรรม เพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ

ของศิษย์เก่า  เช่น 

๒.๑ กล่องรับความคิดเห็น 

๒.๒ เว็บบอร์ด/อีเมล 

๒.๓ สายด่วน และอื่นๆ 

๖. มีการประเมินคุณภาพ

ของการใหบ้ริการในข้อ ๑-๓ 

ทุกข้อไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 

๑. หน่วยงานในระดับภาควิชา/ระดับหน่วยงาน มีระบบการ
ติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  

มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการ

ประเมิน 

 เอกสารที่แสดงถึงผู้รับผิดชอบ/ค าสั่งแต่งตั้งในการ

ประเมิน และระยะเวลาในการประเมิน 

๒. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และ

น าเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับคณะ/

หนว่ยงาน 

๒.๑ รายงานสรุปการประเมินคุณภาพของการให้บริการ

ทุกด้านแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า ทั้งในระดับภาควิชา/สาขาวิชา  และ

ระดับหน่วยงาน   

๒.๒ รายงานการประชุม/รายงานสรุปการน าเสนอผลการ

ประเมิน แก่ผู้รับผดิชอบ และผูบ้ริหารระดับสถาบัน 

๓. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาควรอยู่ในระดับ ๓.๕๑ ขึน้ไปจากคะแนนเต็ม ๕ จึงจะถือ

ว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการด้านใด ที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า 

๓.๕๑ คะแนน)  ให้ท าการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา อุปสรรค เพื่อ

หาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้



 

 

๘๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

นักศึกษาหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการ

แก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุง การให้บริการดว้ย 

 รายงานสรุปแนวทางการปรับปรุงการให้บริการที่ได้

จากการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อจัดท าแผนพัฒนา

ปรับปรุงการให้บริการในปีตอ่ไป 

๗. มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการให้บริการมา

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ

จั ด บ ริ ก า ร ที่ ส น อ ง ค ว า ม

ต้องการของนักศึกษา 

๒. น าผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้

ผูเ้กี่ยวข้องทราบทุกระดับ  

๓. มีการจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ โดยเฉพาะ

การบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเปาาหมายที่ก าหนด 

๔. มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์

เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตามแผนที่

ก าหนด 

 รายงานสรุปการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นักศึกษา

และศิษย์เก่า  และประเมินคุณภาพของการใหบ้ริการทุกด้านตามแผน

ที่ก าหนด 

๔. รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจในบริการที่

สถาบันจัดใหทุ้กด้านจากนักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างน้อยปีละครั้ง 

เพื่อจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงการให้บริการในปีตอ่ไป 

หมายเหตุ :  

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัตใิห้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน 

๒. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ ๓.๕๑ ขึ้นไป

จากคะแนนเต็ม ๕ จึงจะถือว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับที่ดี หากผลการประเมินคุณภาพ

ของการให้บริการ ด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน) ให้ท าการ

วิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิด

โอกาสให้นักศึกษาหรือศิษย์เก่า มีส่วนร่วม ในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือ

การปรับปรุงการให้บริการด้วย 

 

 

 

 



 

 

๘๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี ้3.2  ระบบและกลไกการส่งเสรมิกิจกรรมนักศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน 

กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการ ทั้งโดยหน่วยงานและโดยองค์กร

นักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 

และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ (๑) 

คุณธรรม จริยธรรม (๒) ความรู ้(๓) ทักษะทางปัญญา (๔) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ (๕) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้ก าหนดเพิ่มเติม 

ตลอดจนสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติทุกด้าน  

๒. มีกิจกรรมใหค้วามรูแ้ละทักษะการประกันคุณภาพการศกึษาแก่นักศึกษา 

๓. มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย ๕ ประเภทส าหรับระดับปริญญาตร ีและอย่างน้อย ๒ ประเภท

ส าหรับระดับบัณฑติศกึษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้ 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์    

- กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

- กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

- กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม 

๔. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ ายพัฒนาคุณภาพภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัยและมกีิจกรรมรว่มกัน 

๕. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

๖. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษา 



 

 

๘๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ หรอื ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. ส ถ า บั น จั ด ท า แ ผ น                       

ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม พั ฒ น า

นักศึกษาที่ ส่ ง เสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า

แหง่ชาติทุกด้าน 

๑. หน่วยงานระดับคณะหรือสถาบันมีการก าหนดแผนการ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศกึษาที่ชัดเจน นอกเหนือจากการ

พัฒนานักศึกษาผ่านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม

รายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาจะมีทั้งที่

จัดโดยหน่วยงาน หรือจัดโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนา

นักศึกษา ให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และ

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศกึษา 

๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะ 

ท างาน   หน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการ

จัดกิ จกรรมนักศึกษาที่ สอดคล้องกับคุณลักษณะตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

๑.๒ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญา

ตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งที่จัดโดยหน่วยงาน  และจัดโดย

องค์กรนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  

โดยในแผน มีการระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรม 

ประกอบด้ ว ยตั วบ่ ง ชี้ หลั กตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (TQF) และตัวบ่งช้ีเฉพาะ (ถ้ามี)  

๑.๓ จ านวนและรายชื่อกิจกรรม/โครงการระดับปริญญาตรี

และระดับบัณฑิตศึกษาแยกตามประเภทกิจกรรม ทั้งที่จัดโดย

หนว่ยงานและที่จัดโดยองค์กรนักศกึษา  



 

 

๘๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 ๑.๔ จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม แยกตามประเภท

กิจกรรม 

๑.๕ หลักฐานที่แสดงถึงการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน                               

การจัดกิจกรรมของนักศึกษา เช่น งบประมาณ  วัสดุอุปกรณ์  

อื่นๆ 

๑.๖ เอกสาร ประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ์  นโยบายของ

หน่วยงานเกี่ยวกับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศกึษา 

๒. มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้หลักตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวบ่งชี้เฉพาะ (ถ้ามี) ที่

นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับ

การพัฒนาจากการท ากิจกรรม 

๓. มีกิจกรรมใหค้วามรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ

การศกึษาแก่นักศึกษา 

๑. หน่วยงานมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้าน

การประกันคุณภาพ และก าหนดเงื่อนไขให้นักศกึษาศกึษาระบุตัว

บ่งชี้ความส าเร็จของการด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพใน

โครงการหรือกิจกรรมที่นักศึกษาเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุน

จากสถาบัน 

๑.๑ รายงานสรุปการจัดกิจกรรม/โครงการการพัฒนา

ความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 

๑.๒ เอกสาร/คู่มือการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการของ

นักศึกษาที่มรีายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการ  เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน โดยระบุวัตถุประสงค์ของ

กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัดลักษณะของ

กิจกรรม กลุ่มเปาาหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และการ

ติดตามประเมินผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการ

ด าเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการ เพื่อขอรับการ

สนับสนุนจากหน่วยงาน 

๔. มี ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้

นักศึกษาน าความรู้ด้านการ

๑. ส าหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาบันควร

ส่งเสริมให้นักศึกษา  จัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา



 

 

๘๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ประกันคุณภาพไปใช้ในการจัด

กิ จกรรมที่ ด า เนิ นการ โดย

นักศกึษาอย่างน้อย ๕ ประเภท

ส าหรับระดับปริญญาตรี และ

อย่างน้อย ๒ ประเภทส าหรับ

ร ะ ดั บ บั ณฑิ ต ศึ ก ษ า  จ า ก

กิจกรรมต่อไปนี้  

 กิ จ ก ร ร ม วิ ช า ก า ร                    

ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่

พึงประสงค์    

 กิ จ ก ร ร ม กี ฬ า                          

หรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์

หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

 กิ จ ก ร รม เ ส ริ ม ส ร้ า ง

คุณธรรมและจริยธรรม 

 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ระดับปริญญาตรีที่ด าเนินการโดยนักศกึษาอย่างน้อย ๕ ประเภท 

ได้แก่  

๑.๑ กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์  

๑.๒ กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ 

๑.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม  

๑.๔ กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม  

๑.๕ กิจกรรมส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม 

๒. ส าหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันควร

ส่งเสริมใหน้ักศึกษาจัดท าแผนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาที่ด าเนินการโดยนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก                                      

อย่างน้อย ๒ ประเภท โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย                            

จากประเภทกิจกรรมต่อไปนี ้ ได้แก่ 

๒.๑ กิจกรรมวิชาการ  

๒.๒ กิจกรรมกีฬาหรอืการส่งเสริมสุขภาพ  

๒.๓ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรอืรักษาสิ่งแวดล้อม 

๒.๔ กิจกรรมเสริมสรา้งคุณธรรมและจรยิธรรม 

๒.๕ กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม  

๓. การจัดกิจกรรมของนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีหรือ

บัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดท าข้อเสนอโครงการให้

ผู้รับผิดชอบอนุมัติ  (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนักศึกษา) 

โดยประกอบด้วยสาระส าคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของกิจกรรม 

กลุ่มเปาาหมาย และวิธีการประเมินความส าเร็จ และการติดตาม

ประเมิน  ผลการด าเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มาใช้

ประกอบการจัดท าโครงการหรอืกิจกรรมใหม่  

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้รับผิดชอบมีการให้ข้อมูล
ปาอนกลับแก่นักศึกษาในการปรับปรุงพัฒนาการจัดท าข้อเสนอ

โครงการที่ถูกต้องเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของการประกัน

คุณภาพการปฏิบัติงาน  เช่น  ร่องรอยการขีดเขียนของการให้



 

 

๘๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของกิจกรรม  

หรอืวิธีการประเมนิความส าเร็จของโครงการ 

๔ . มี ก า ร ส นั บ ส นุ น ใ ห้

นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย และมีกิจกรรม

ร่วมกัน 

๑. สถาบันให้นักศึกษาเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย และ

ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ

ท างานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: 

knowledge management) การ ให้ นั กศึกษาน า เสนอผลการ

ด าเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นักศกึษากลุ่มอื่น

รับรู้ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการ

ท างาน  การพัฒนาตัวบ่งชีค้วามส าเร็จ การประเมนิความส าเร็จ 

๑.๑ แผนการจัดกิจกรรม  การสร้างเครือข่ายพัฒนา

คุณภาพระหว่างสโมสร/ชมรมภายใน หรอืภายนอกมหาวิทยาลัย  

ที่มกีิจกรรม/โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณใ์นการท างาน 

๑.๒ รายงานสรุ ปผลการจั ดกิ จก รรมแลก เปลี่ ย น

ประสบการณ์ในการท างานในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการ

จัดการความรู้  (KM : knowledge management) โดยการให้

นักศกึษาระหว่างสโมสร/ชมรม ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

น าเสนอผลการด าเนินงานในที่ประชุม ในประเด็นเกี่ยวกับ 

๑.๓ วิธีการวางแผนการท างาน การพัฒนาตัวบ่ง ชี้

ความส าเร็จการประเมินความส าเร็จ  

๑.๔ การใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม

ของนักศึกษา 

๑.๕ ประสบการณท์ี่ได้จากการท ากิจกรรม 

๒. ในระดับสถาบัน อาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนักศึกษา
ควรมีการประชุมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อส่งเสริมการท ากิจกรรม

ร่วมกันระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และส่งเสริมการสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนักศกึษาระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ทั้งนี้  หน่วยงานควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่าง

มหาวิทยาลัยด้วย 



 

 

๘๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ เอกสาร/รายงานสรุปการประชุมระหว่างอาจารย์ที่

ปรึกษาสโมสร/ชมรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ

ส่งเสริมการท ากิจกรรมรว่มกันของนักศึกษา  

๒.๒ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการให้งบประมาณหรือทุน

สนับสนุนการจัดกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในหรือ

ภายนอกมหาวิทยาลัยจากหนว่ยงาน 

๓. ในแต่ละปี สถาบันอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นักศึกษา                           
ระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนา                      

เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ได้จากการท ากิจกรรม หรือน าเสนอ

ผลการจัดกิจกรรมของแต่ละสถาบัน รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรม

ของนักศกึษา 

๔. อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ มีการรวมตัวกันเป็น

เครือข่าย  เพื่อเป็นสื่อกลางการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัด

กิจกรรมนักศึกษา โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของ

อาจารย์และนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

 ช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา

ร่วมกันของเครือข่าย  ระหว่างสโมสร/ชมรมภายในหรือภายนอก

มหาวิทยาลัย  โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการท างานร่วมกันของ

อาจารย์และนักศึกษา 

๕. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศกึษา 

๑. สถาบัน (ฝ่ายกิจการนักศึกษา) มีระบบติดตามประเมินผล
การจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งช้ีที่ก าหนด 

๒. สถาบันก าหนดให้นักศึกษาจัดท ารายงานผลการจัด

กิจกรรม  และน ารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์ เพื่อให้

เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละ

รอบปี 

๓. สถาบันมีการติดตามประเมินความรู้ความเข้าใจ และการ
ประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา

จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 



 

 

๘๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๔. สถาบันมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา เพื่อ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีตอ่ไป 

๔.๑ รายงานสรุปการติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรม                        

การพัฒนานักศึกษาตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแผนพัฒนากิจกรรม

นักศึกษา อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง 

๔.๒ รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรม/โครงการแต่ละ

กิจกรรม/โครงการ ที่จัดโดยหน่วยงานและที่จัดโดยองค์กร

นักศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑติศกึษา 

๔.๓ รายงานสรุปผลการสังเคราะห์ภาพรวมของกิจกรรม/

โครงการ และผลที่เกิดขึน้กับนักศกึษาในแต่ละรอบปี  ทั้งที่จัดโดย

สถาบันและที่จัดโดยองค์กรนักศกึษา 

๔.๔ รายงานสรุปผลการติดตามประเมินความรู้ความ

เข้าใจ  และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัด

กิจกรรมของนักศึกษาจากรายงานผลการจัดกิจกรรมของ

นักศึกษา 

๔.๕ หน่วยงานมีการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของนักศึกษา 

เพื่อจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาในปีตอ่ไป 

๔.๖ เอกสาร  สื่อสิ่งพิมพ์เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา 

๖. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง

การจัดกิ จกรรมเพื่ อพัฒนา

นักศกึษา 

๑. สถาบันมีการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน

ไปใ ช้ ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่ างต่อ เนื่ อ ง  

โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผล

เท่าทีค่วร 

 แผนการพัฒนานักศึกษาปีถัดไป โดยที่สถาบันมีการน า

ผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา

นักศกึษา และผลการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนไปใช้ในการวางแผน 

โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบ TQF 

ในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร  



 

 

๙๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒. หนว่ยงานน าเสนอผลให้ผูเ้กี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการ
ระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มีลักษณะตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศกึษาแหง่ชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา 

 รายงานการประชุมที่หน่วยงานมีการน าเสนอรายงาน

สรุปผล  การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาต่อผู้บริหาร

สถาบันและผู้เกี่ยวข้อง และมีการระดมความคิดในการพัฒนา

นักศึกษาให้มลีักษณะตามกรอบ TQF ผา่นกิจกรรมนักศึกษา 

หมายเหตุ :  

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัตใิห้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๒. คุณภาพของบัณฑติทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล

การเรียนรูท้ี่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน 

- ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

- ด้านความรู้  

- ด้านทักษะทางปัญญา  

- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

- ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชงิตัวเลข การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

  



 

 

๙๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี ๔  การวจิัย 

หลักการ 

สถาบันแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม                             

และความพร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตามทุกสถาบันจ าเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของ

พันธกิจสถาบัน ดังนัน้ จงึตอ้งมรีะบบและกลไกควบคุมใหส้ามารถด าเนินการในพันธกิจด้านนีอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพ  และคุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่ เกิดประโยชน์  การวิจัยจะประสบความส าเร็จและเกิดประโยชน์จ าเป็นต้องมี

ส่วนประกอบที่ส าคัญ ๓ ประการ  คือ ๑) หน่วยงานต้องมีแผนการวิจัย มีระบบและกลไก ตลอดจน

มีการสนับสนุนทรัพยากรใหส้ามารถด าเนินการได้ตามแผน ๒) คณาจารย์มีส่วนรว่มในการวิจัยอย่าง

เข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน 

และ ๓) ผลงานวิจัยมีคุณภาพมีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่า ง

กว้างขวาง 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕. นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔) ส านักงาน

คณะกรรมการวจิัยแหง่ชาติ 

๖. แนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณนักวิจัย พ.ศ. ๒๕๔๑ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๖ ตัวบ่งชี้  คอื 

4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรูจ้ากงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ 

4.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

สมศ.๕ งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่  

สมศ.๖ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์  

สมศ.๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ  

 



 

 

๙๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1  ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทาง                              

การด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้

ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ

ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและคณะวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรวมถึง

ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเปาาหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของหนว่ยงาน และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรยีนการสอน 

๓. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ

การวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

๔. มีการจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๕. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี ้

• ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 

• หอ้งสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 

• สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในหอ้งปฏิบัติการวจิัย 

• กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรคก์ารจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรอืศาสตราจารย์รับเชญิ (visiting professor) 

๖. มีการตดิตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ ๔ และข้อ ๕ อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 

๗. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคข์องสถาบัน 



 

 

๙๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๘. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น

หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและ

ด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรอื ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

เพื่อให้บรรลุเปาาหมายตามแผน

ด้านการวิจัยของสถาบันและ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

๑. สถาบันควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน

ก าหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ  และมี

งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง

เพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบติดตาม 

ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอเพื่อบรรลุตามเปาาหมายของ

แผนการวิจัยของหน่วยงาน 

๑.๑ แผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการด้านการวิจัยของ

หนว่ยงาน 

๑.๒ รายงานผลหรือรายงานการประชุมการติดตาม 

ประเมินและปรับปรุงแผน อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

๒. การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลส าเร็จ

ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อการบริหารงานวิจัย 

 ประกาศทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้ งภายในและ

ภายนอกหนว่ยงาน 

๒. มี ก า ร บู ร ณ า ก า ร

กระบวนการ วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์กับการจัดการเรียน

การสอน 

 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับ

การจัดการเรียนการสอน เช่น  

๑) การก าหนดให้นักศึกษาบัณฑิต ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งใน

คณะวจิัยของอาจารย์  



 

 

๙๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒)  ก ารก าหนด ให้นั กศึ กษาระดั บปริญญาตรี ท า

โครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคข์องอาจารย์  

๓) การก าหนดให้นักศึกษาทุกระดับเข้าฟังการบรรยาย /

สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ /

ศาสตราจารย์ อาคันตุกะ /ศาสตราจารย์ รั บ เ ชิญ  (visiting 

professor)/เข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรคข์องอาจารย์  

๔) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน

สร้างสรรค์ของนักศึกษา หรือส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมประชุม

การเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ  

๕) การส่งเสริมใหอ้าจารย์น าผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไป

เป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหาในการจัดการเรยีนการสอน เป็นต้น 

๓. มีการพัฒนาศักยภาพ                     

ด้ า น ก า ร วิ จั ย  ห รื อ ง า น

สร้างสรรค์  และให้ความรู้                            

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

อาจารย์ประจ า และนักวิจัย 

 

๑. จัดระบบการรับเข้าและก ากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย                                    
เช่น วิเคราะห์ก าลังคนวางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้งอาจารย์ 

นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ) ทั้งจากในประเทศและ

ต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ของสถาบัน ท าการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวทาง

ก ากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการ

ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ  โดยก าหนดเป็นภาระงานที่

ชัดเจนที่ตอ้งปฏิบัติ 

๒. พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับ

ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่อาจเริ่ม

จากการฝึกอบรมการท างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับ

การแนะน าหรือการร่วมคณะวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ  การช่วยให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับ

บัณฑติศกึษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาสไปท างาน

ในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมคณะวิจัยกับนักวิจัยช้ันน านอก

สถาบันทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทางหนึ่งที่ท าให้ได้รับ

ความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือการ



 

 

๙๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นคณะที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส 

นักวิจัยระดับกลาง  นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก และ

นักศึกษาบัณฑิตศกึษา ผูช่้วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อใหส้ามารถท างานวิจัย

อย่างลุม่ลึกและต่อเนื่อง 

๓. ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่

เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบควบคุมให้

นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

๔. สร้างแรงจู ง ใจให้นักวิจัย  เ ช่น  การยกย่อง การให้

ผลตอบแทน  หรือการให้รางวัลส าหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 

การจัดบรรยากาศและการบริการต่าง ๆ ในสถาบันให้เหมาะสม

และจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลติงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

๔. มี ก า ร จั ด ส ร ร

งบประมาณของหน่วยงานเพื่อ

เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

๑. ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่ การแสวงหาทุนวิจัยจาก

ภายนอกอาจท าได้ยาก ดังนั้น สถาบันจึงควรจัดสรรงบประมาณ

เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้ มี

โอกาสสร้างผลงานที่สามารถน าไปใช้ประกอบการเสนอโครงการ

ขอทุนวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกสถาบันในโอกาสต่อไป   

๒. ส าหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกนั้น 

สถาบันอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เ ช่น  การจัดให้มีข้อมูล 

รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ  ทั้งแหล่งทุน

ภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้า

ดู ได้อย่ างสะดวกรวดเร็ ว  นอกจากนั้น  อาจจัดให้มีคณะ

ผู้เ ช่ียวชาญเป็นพี่ เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของ

อาจารย์และนักวิจัยที่ เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ  และ

ช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาส

ได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

๕. มีการสนับสนุนพันธกิจ                   
ด้ า น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง า น

สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของ

สถาบัน 

หน่วยงานควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่ง

สนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการ

วิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบ

สารสนเทศเพื่อการวิจัย  ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการ

วิจัย ดังนี้ 

๑. งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย  



 

 

๙๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัย 

หรือห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงาน

ระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของ

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง นอกเหนอืจากเงนิทุนวิจัย  

๒) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ  

๓) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ

นักศึกษาบัณฑติศกึษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 

๔) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ

ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

๒. ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่
เป็นจุดเน้นของหน่วยงานระบบรักษาสุขภาพและความปลอดภัย

ในหอ้งปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จ าเป็นที่

หลายหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัย หรอืศูนย์วิจัย สามารถใช้ร่วมกันได้ 

หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่าน

เครือข่ายทั้งในและต่างประเทศใหส้ามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่น

ได้  เพื่อไม่ใหเ้ป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

๓. แหล่งค้นคว้าทางวิชาการซึ่งนอกจากหนังสือและวารสาร 

ทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออเิล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอ

แล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การ

สนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 

(visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมท างานวิจัย หรืองาน

สร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศที่

สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์  

๔. ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสาร                                           
อย่างน้อย ๕ ด้านต่อไปนี ้

๑) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๒) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของหน่วยงาน                                 

ทั้งปัจจุบันและผลงานที่ผ่านมา 

๓) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 



 

 

๙๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๔) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของหน่วยงานในการส่งเสริม

การน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการ

ส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร และการซื้อขาย

ทรัพย์สินทางปัญญา 

๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ                          

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

๖. มี ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ

ประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 

๔ และข้อ  ๕ อย่างครบถ้วน                

ทุกประเด็น 

 หน่วยงานจัดให้มีระบบประเมินผลส าเร็จของการสนับสนุน

ทุกด้านอย่างสม่ าเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และนักวิจัย                              

เช่น "การประเมินผลส าเร็จของการให้ทุนวิจัย" ทั้งในประเด็น

งานวิจัยเสร็จทันตามก าหนดเวลา คุณภาพของผลงานวิจัยเป็นไป

ตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุน

ภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ"การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุน

งานวิจัย" ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัย

ของอาจารย์ และนักวิจัยในปัจจุบัน หรือ "การประเมินระบบ

สารสนเทศ"  ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของ

อาจารย์และนักวิจัย เป็นต้น 

๗. มีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธ

กิ จด้ านการวิ จั ย  หรื อ งาน

สร้างสรรค์                  ของ

สถาบัน 

 สถาบันน าผลการประเมินไปจัดท าแผนการปรับปรุง                                

โดยก าหนดกิจกรรมที่ต้องท าเพื่อการปรับปรุง ก าหนดบุคคล                    

หรือหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง ก าหนดงบประมาณ                        

ที่ตอ้งใช้หากจ าเป็นก าหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงตอ้งแล้วเสร็จ 

จากนั้น จึงด าเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย

ตามที่ก าหนด 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มา                               

หรอืมีการอนุมัตใิห้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

 

 

 

 

 

 



 

 

๙๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2  ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ 

นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาาหมายที่จะน า

ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบัน ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบ

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือ

ได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคใ์นการประชุมวิชาการหรือการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติหรอืนานาชาติ 

๒. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะหค์วามรู้จากงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค ์เพื่อให้เป็นองค์ความรูท้ี่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

๓. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จาก

ข้อ ๒ สู่สาธารณชนและผูเ้กี่ยวข้อง 

๔. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการ

ใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรอืชุมชน 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้

ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 ๕ ข้อ 

 

 



 

 

๙๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก

ส นั บ ส นุ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร่

ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สร้ างสรรค์ ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน

ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ และมีการเผยแพร่

ผ ล ง า น วิ จั ย ห รื อ ง า น

สร้ างสรรค์ ในการประชุม

วิชาการหรือการตีพิมพ์ ใน

ว า ร ส า ร ร ะ ดั บ ช า ติ ห รื อ

นานาชาติ 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

ผู้ รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่

ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการ

ทีม่ ีpeer review ในประเด็นต่อไปนี้ เชน่ 

๑) การจัดใหม้ีพี่เลี้ยงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงาน

การวิจัยส าหรับน าเสนอในที่ประชุมวิชาการหรอืตีพมิพ์ในวารสาร 

๒) การสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความ

วิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะน าเสนอในวารสารวิชาการ  

ระดับนานาชาติ 

๓) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอ

ผลงานวิจัย  หรอืเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 

๔) การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรคท์ี่ได้รับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ 

๕) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงิน เป็นต้น                                 

ทั้ งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพ                      

และจุดเน้นของแตล่ะหน่วยงาน 

๒. มีระบบและกลไกการ
รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และ

สั ง เ ค ร า ะห์ ค ว า ม รู้ จ า ก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คน

ทั่วไปเข้าใจได้และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

 วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนก าหนด

ผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้

จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล

เปาาหมาย  โดยยังคงความเชื่อถือได้ในเชิงวิชาการและรวดเร็วทัน

ต่อเหตุการณ์ เช่น ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรรผลงานที่น่าจะเป็นที่

สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็นความรู้ที่น่าสนใจซึ่งสาธารณชน

สามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการ

เผยแพร ่

๓. มีการประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่องค์ความรู้จาก

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

 น าองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัย

หรืองานสร้างสรรค์ในข้อ ๒ เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ 

อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้



 

 

๑๐๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ได้จากข้อ ๒  สู่สาธารณชนและ

ผูเ้กี่ยวข้อง 

เหมาะสมกับกลุ่มเปาาหมาย ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผน  

ตลอดจนการติดตามข้อมูลปาอนกลับ  นอกจากนั้ น   การ

ประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์โดยเชื่อมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กร

ภายนอกทั้งรัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มเปาาหมายที่คาดว่าจะ

สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือน าผลงานวิจัย หรือ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 

๔. มี ก า ร น า ผ ล ง า น

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี

การรับรองการใช้ประโยชน์จริง

จากหน่วยงานภายนอกหรือ

ชุมชน 

 สนับสนุนการน าผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  

เช่น  

๑) ก าหนดขั้นตอน วิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อเป็นสื่อกลาง

สานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์  และ

นักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการน าผลการวิจัย  และ

งานสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์  

๒) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้ง

ภาคอุตสาหกรรมและบริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะ

ใด ๆ จากสถาบัน (consultancy)  และประสานงานต่อไปยังผู้วจิัย  

๓) ผู้รับผดิชอบริเริ่มประสานงานหรือส่งเสริมการน าผลงาน

ที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ใน

ลักษณะวิศวกรรมบุคคล (start - up company) เป็นต้น 

๕. มีระบบและกลไกเพื่อ
ช่วยในการคุ้มครองสิทธิของ

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่

น า ไ ป ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ แ ล ะ

ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 หน่วยงานวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจน

ก าหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลง 

หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์ 

นักวิจัย และหน่วยงาน ในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขาย

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไป

ร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใด ๆ ที่เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์  นอกจากนั้น ควรมีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการใน

การรักษาสิทธิประโยชน์ของอาจารย์ นักวิจัยและของหน่วยงานใน

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขาย หรือท าธุรกิจที่เป็นผลจาก

งานวิจัยโดยเป็นหลักเกณฑ ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 



 

 

๑๐๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๖. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก

ส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรือ

อนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจด

สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 

 วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนก าหนดผู้รับผิดชอบในการ

สนับสนุนความรู้ และอ านวยความสะดวกในการจดสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่าง ๆ เชน่  

๑) การให้ความรู้และค าปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา                            

ซึ่งอาจด าเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิก                        

ให้ค าปรึกษา 

๒) ช่วยร่างค าขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร                                 

ต่อกรม ทรัพย์สินทางปัญญาหรือส านักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 

๓) ประสานงานการอนุญาตให้ ใ ช้สิ ทธิ ใ นสิทธิ บั ต ร  

อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณชิย์ เป็นต้น 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3   เงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน คือ 

เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในหน่วยงาน

และที่ได้รับจากภายนอกหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพ

ตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของหน่วยงาน นอกจากนั้นเงนิทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่หน่วยงาน

ได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชีท้ี่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของหน่วยงาน 

๑. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: จ านวนเงินสนับสนุนงาน วิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดใหเ้ป็น ๕ คะแนนเต็ม = ๖๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป/คน 

๒. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ: จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก

ภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น ๕ คะแนนเต็ม  = ๕๐,๐๐๐ บาทขึน้ไป/คน 

๓. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดใหเ้ป็น ๕ คะแนนเต็ม = ๒๕,๐๐๐ บาทขึน้ไป/คน 

 



 

 

๑๐๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

สูตรการค านวณ  : 

๑. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน                                

ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจรงิไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ) 

       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก 

                                                    จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

๒. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ ๑ เทียบกับคะแนนเต็ม ๕ 

       คะแนนที่ได้         =   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก x ๕ 

                                  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ใช้การเทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดตัวเลขของแต่ละกลุ่มสาขาวิชาในเกณฑ์

มาตรฐาน  = ๕ คะแนน 

ทั้งนี ้๑. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวชิา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกหลักสูตรในคณะวชิา 

      ๒. คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวชิาในสถาบัน 

 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก

(ปีงบประมาณ) 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ปีการศึกษา) 

(นับเฉพาะทีปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศกึษาต่อ) 

 

หมายเหตุ: 

๑. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน

จรงิไม่นับรวมผูล้าศึกษาต่อ 

๒. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีปฏิทินนั้นๆ  ไม่ใช่จ านวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 

๓. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่ง

ทุนหรือหลักฐาน จากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่

ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้รว่มวิจัยของแต่ละสถาบัน 

๔. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลง

นามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากร

สายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 



 

 

๑๐๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๕ งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพมิพ์หรอืเผยแพร่ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

                                        

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง 

มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ และมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง จากการเปรียบเทียบจ านวนบทความ

วิจัยที่ตีพิมพ์ และจ านวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัยในที่

ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการ (Proceedingx) ระดับชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม  ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างนอ้ยร้อยละ ๒๕ 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความวิจัย

ในที่ประชุมวิชาการและบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) ระดับนานาชาติ ที่มีกองบรรณาธิการจัดท ารายงาน หรือ

คณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือ

ผูท้รงคุณวุฒิที่มผีลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ 

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้น าเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็น 

ฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็น

ฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรอืสื่ออเิล็กทรอนิกส์ได้ 

งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล Thai-

Journal Citation Index Centre (TCI)  หรอืวารสารวิขาการระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลสากล 

ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) หรือ

ฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, 



 

 

๑๐๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ตามประกาศของ สมศ. 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ก าหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตพีิมพ์ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

๐.๒๕ มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ / นานาชาติ 

หรอืมีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI 

๐.๕๐ มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 

๐.๗๕ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๓ หรอื ๔ (Q3 หรอื Q4) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ประกาศของ สมศ. 

๑.๐๐ มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัด

อันดับวารสาร SJR (SCImago Journal Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสาร

นั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ ๑ หรอื ๒ (Q1 หรอื Q2) ในปีล่าสุด ใน subject category 

ที่ตีพิมพ์ หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ใน

ฐานขอ้มูลสากล ISI หรอื Scopus 

ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร ่ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์* 

๐.๑๒๕ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรอืจังหวัด 

๐.๒๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 

๐.๕๐ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความรว่มมือระหว่างประเทศ 

๐.๗๕ งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน 

๑.๐๐ งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๓ คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา

ร่วมพจิารณาด้วย 



 

 

๑๐๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East 

Asian Nation) มี ๑๐ ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ 

สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม 

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยกับประเทศอื่น 

การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน ๑๐ 

ประเทศ (อย่างน้อย ๕ ประเทศ หมายถึง นับรวมประเทศไทยด้วย) และการให้คะแนนตามแหล่ง

เผยแพร่ ไม่จ าเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 

การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างส าหรับทุกประเทศ (อย่างนอ้ย 

๕ ประเทศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 

 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ตึพิมพ์หรอืเผยแพร่  x ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศเ์ทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ เท่ากับ ๕ คะแนน จ าแนกตามกลุ่ม

สาขาวิชา ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒๐ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๐ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ๑๐ 

     

 การคิดคะแนนระดับคณะ ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย และ

การคิดคะแนนระดับสถาบัน ให้น าคะแนนที่คิดได้ในแตล่ะคณะมาหาค่าเฉลี่ย 

 

 

 

 



 

 

๑๐๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑ จ านวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจ าและ

นักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปี

การศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการ และค่าน้ าหนักของบทความวจิัยแตล่ะช้ิน 

๒ จ านวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของ

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงานปี

ที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้แม

หลักฐาน และค่าน้ าหนักของผลงานสร้างสรรค์ 

๓ หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๖ งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา การด าเนินการตามพันธกิจอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้ จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัย โดยได้ร้บการรับรองการใช้ประโยชน์

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิขัยประจ า 

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์ที่ได้

น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่าง

ถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการ

ประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปาาหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์

ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอก

สถานศกึษา 



 

 

๑๐๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถน าไปสู่การ

แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถิชีวีตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น    

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ

น าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย

องค์กร หรอืหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน  เป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์  หรือ ผลิตภัณฑ์  ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  

เป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศลิปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้

มีการศกึษาและการประเมนิไว้ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้

ประโยชน์  หมายถึง  หน่วยงาน  หรือองค์กร  หรือชุมชนภายนอก  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 

ที่มีการน างานวิจัย  หรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์

โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ หรือการรับรอง / การตรวจรับงาน  โดยหน่วยงานภายนอก

สถานศกึษา 

การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่

น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจนโดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการใน

ช่วงเวลาใดก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใด

อย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการ

น าไปใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้น ในกรณีที่มีการ 

การใชป้ระโยชน์ที่แตกต่างกันชัดเจนตามมติิของการใช้ประโยชนท์ี่ไม่ซ้ ากัน 

 

 

 

 



 

 

๑๐๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์  x ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้ง

ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์โดยมีหลักฐานการรับรอง

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้

ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางดังตอ่ไปนี้ 

 - การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่

สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้

ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

(SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น    

- การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการ

น าไปประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย

องค์กร หรอืหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปสู่การพัฒนา

สิ่งประดิษฐ์ หรอืผลติภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรอืน าไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ 

ยกระดับจิตใจ ก่อใหเ้กิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้

มีการศกึษาและการประเมนิไว้ 

๒ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม

อาจารย์และนักวิจัยประจ าที่ลาศกึษาต่อ 

 



 

 

๑๐๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๗ ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์

สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผล

ดีตอ่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นประโยชน์ตอ่ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ต ารา หรือหนังสือ ที่ผ่าน

กระบวนการกลั่นกรองและได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์

การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานทางวิชาการที่เป็นบทความวิชาการ (Academic Paper) ต ารา (Textbook) หรือ

หนังสือ (Book) ต้องเป็นผลงานที่ผา่นกระบวนการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์ โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

- บทความวิชาการ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ มขี้อความรู้

ที่สะท้อนมุมมอง แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์การสังเคราะห์เอกสาร หรือ การวิจัย 

โดยจัดท าในรูปของบทความเพื่อตพีีมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซึ่งมีผู้ตรวจอ่าน 

 - ต ารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่ างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อ

ตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วนหนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการ

วิเคราะหแ์ละสังเคราะหค์วามรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาใน

ระดับอุดมศกึษา 

 - หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการ

หรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จ าเป็นต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของหลักสูตรหรือต้องน ามาประกอบการ

เรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี ้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึน้อย่างมีเอกภาพ มีรากฐาน

ทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่ง

ทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรอืสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/

หรอืนานาชาติ หนังสือ หรอืต าราทางวิชาการ ซึ่งมรีะบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะ กรรมการ

ผูท้รงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์

มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการตพีิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ ๑ ช้ัน 



 

 

๑๑๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ  x ๑๐๐ 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ ดังนี้ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวิชาการ 

๐.๒๕ บทความวชิาการที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับชาติ 

๐.๕๐ บทความวชิาการที่ได้รับการตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

๐.๗๕ ต าราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษา

ก าหนด 

๑.๐๐ ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง มี

ผูท้รงคุณวุฒิตรวจอา่นตามเกณฑก์ารขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ จ านวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ต ารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่

มีคุณภาพของอาจารย์ประจ า โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 

พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือ

ได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าน้ าหนัง

ของผลงานวิชาการแต่ละชิน้ 

๒ จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวม

อาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

 

 



 

 

๑๑๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี ๕  การบริการทางวชิาการแกส่ังคม 

 

หลักการ 

การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึง

ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่

สถาบันมีความเชี่ยวชาญ การใหบ้ริการวิชาการอาจใหเ้ปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรอือาจคิดค่าใช้จา่ย

ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงาน

สาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รูปแบบการให้บริการวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การ

อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การ

อบรม จัดประชุมหรือสัมมนาทางวิชาการท างานวิจัยเพื่อตอบค าถามต่าง ๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม 

การให้บริการวิชาการ นอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ด้านต่าง 

ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการบูรณา

การเพื่อใช้ประโยชน์ ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาต าแหน่งทางวิชาการของ

อาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้

ของสถาบันจากการให้บริการวชิาการด้วย 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานหนว่ยงานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

๕.๑  ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม  

๕.๒  กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ตอ่สังคม  

สมศ.๘  การน าความรู้และประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการ

พัฒนาการเรียนการสอนหรือการวิจัย  

สมศ.๙  การเรียนรูแ้ละสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

 

 



 

 

๑๑๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.1  ระบบและกลไกการบรกิารทางวชิาการแก่สังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบัน

พึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้าง

สถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนระบบดังกล่าว การให้บริการทางวิชาการต้องมีความ

เชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการ

แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม  

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  

๓. มีการบูรณาการงานบริการทางวชิาการแก่สังคมกับการวิจัย  

๔.  มีการประเมินผลส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย  

หมายเหตุ : เกณฑม์าตรฐานข้อที่ ๔ ต้องมกีารประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์

ข้อที่ ๒ และ ขอ้ที่ ๓ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน  ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

 

 

 



 

 

๑๑๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

๑. มี ร ะ บ บ แ ล ะ ก ล ไ ก                         

ก ารบ ริ ก ารทางวิ ช ากา ร                    

แก่สั งคม และด าเนินการ                 

ตามระบบที่ก าหนด 

๑. มีการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดท า
แผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของ

สถาบัน โดยน าผลการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ 

หรอืภาคเอกชน  หรอืหน่วยงานวิชาชีพมาประกอบการพิจารณา 

๒. มีการวางแนวทาง ขั้นตอน หลักเกณฑ์และระเบียบของการให้

การบริการวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของหน่วยงาน  

๓. มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุก
ระดับ  มีความพร้อมทั้ งในด้านความรู้  ความเช่ียวชาญ เวลา                                      

และจิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการ                          

แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม                     

หรอืลายลักษณ์อักษร และมีการประกาศใหท้ราบโดยทั่วกัน 

๔. มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนด้านการบริการวิชาการ  

๕. มีการก าหนดให้งานบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภาระงาน
ของอาจารย์และบุคลากรอย่างชัดเจน โดยมีระบบการเทียบเคียง  

และทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ  

๖. มีการวางแผนการบริการทางวิชาการประจ าปีอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะ

กรรมการบริหารสถาบัน  

๗. มีการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการบริการ
ทางวิชาการแก่สั งคมตามแผนงานที่ก าหนด และน าเสนอผล                                   

การตรวจสอบฯ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพิจารณา                      

และใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ 

๘. มีการน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหสถาบันไป

เป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการอย่างสม่ าเสมอ 

เพื่อบรรลุตามเปาาหมายที่ก าหนดไว้ 

๒.  มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคม                  

กับการเรียนการสอน โดย

ร้อยละของจ านวนโครงการ

บริการวิชาการที่น ามาใช้ใน

๑. มีการก าหนดประเด็นหรือแผนในการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจ า

ด้านอื่นๆ  ของอาจารย์และบุคลากร เช่น 

๑.๑ การก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้ไปจัดท าเป็นโครงการ

หรอืกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ตอ่ชุมชน 



 

 

๑๑๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

การเรียนการสอนต่อ

โครงการบริการวิชาการ

ทั้งหมดไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ 

๑.๒ การให้นักศึกษาไปร่วมกิจกรรมบริการการวิชาการ 

โดยให้นักศึกษาใ ช้องค์ความรู้จากการเรียนการสอนมาใช้                               

ให้เป็นประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรม 

๑.๓ การน าความรู้หรือองค์ความรู้ไปปรับปรุงหลักสูตรการ

เรียนการสอน หรอืกระบวนการเรียนการสอน 

๒. มีการก าหนดตั วบ่ ง ชี้ และ เกณฑ์ ในการประ เมิ นผล

ความส าเร็จของการด าเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณา

การ  โดยผา่นพิจารณาอนุมัตจิากผู้บริหารสถาบัน 

๓. มีการด าเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณาการ                                

ที่ก าหนดโดยมีรายงานผลการด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ                        

มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ

ของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน เชน่ 

    ๓.๑  อาจารย์น าความรูแ้ละประสบการณ์มาปรับปรุงวิธีการ

เรียนการสอน 

    ๓.๒ นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักศึกษา 

    ๓.๓ นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการผลิต

โครงงานของนักศกึษา 

๓. มีการบูรณาการงาน

บริการทางวิชาการแก่สังคม

กับการวิจัย  โดยร้อยละของ

จ านวน โคร งการบริ ก า ร

วิชาการที่น ามาใช้ในการวิจัย

ต่อโครงการบริการวิชาการ

ทั้งหมด  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 

๑๐ 

๑. มีการก าหนดประเด็นหรอืแผนการบูรณาการงานบริการทาง

วิชาการแก่สังคมกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เชน่ 

๑.๑ การน าผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์จริง โดยตอบสนอง

ต่อความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ 

๑.๒ การน าความรู้ ประสบการณ์จากการให้บริการทาง

วิชาการกลับมาพัฒนาต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่                             

ผา่นกระบวนการวิจัย 

๑.๓ การน าความรู้หรือองค์ความรู้จากการให้บริการ 

ทางวิชาการมาพัฒนาต่อยอดในลักษณะของการสร้างนวัตกรรม

หรอืงานสร้างสรรค ์ 



 

 

๑๑๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

๒. มีการก าหนดตั วบ่ ง ชี้ และ เกณฑ์ ในการประ เมิ นผล

ความส าเร็จของการด าเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณา

การ  โดยผา่นการพิจารณาอนุมัตจิากผู้บริหารสถาบัน 

๓. มีการด าเนินการตามประเด็นหรือแผนการบูรณาการที่

ก าหนด โดยมีรายงานผลการด าเนินการน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 

๔. มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

ความส าเร็จของการบูรณา

การงานบริการทางวิชาการแก่

สังคมกับการเรียนการสอน

และการวิจัย ทั้งนี้  ร้อยละ

ของจ านวนโครงการบริการ

วิชาการที่มีการน าความรู้  

และประสบการณ์จากการ

ให้บริการทางวิชาการไป

ขย ายผลสู่ ก า ร ป รั บ ป รุ ง

รายวิชา/การเปิดรายวิชาใหม่

ต่อโครงการบริการวิชาการ

ทั้งหมดไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕ 

๑. มีระบบติดตามและประเมินผลความส าเร็จในการบูรณาการตาม

ประเด็นหรอืแผนการบูรณาการที่หน่วยงานก าหนด 

๒. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย โดยให้มี

ส่วนร่วมของผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และนักศึกษา ซึ่งเป็นทั้งผู้

ให้บริการและผูร้ับบริการ 

๓. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการ

ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และการวิจัย  ทั้งใน

ระดับแผนการด าเนินงาน เปาาหมายของหน่วยงาน ความร่วมมือ

ร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากร คุณภาพของการ

ให้บริการที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

๔. มีการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการ

ของหน่วยงานมาสู่การปรับปรุงรายวิชา โดยมีการด าเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม ได้แก่ 

๕.๑  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร                                       

หรือคณะกรรมการก ากับดูแลหลักสูตรและรายวิชา ในประเด็นการ

ปรับปรุงรายวิชา โดยน าองค์ความรู้และประสบการณ์จากการบริการ

วิชาการมาเป็นฐานในการปรับปรุงรายวิชา 

๕.๒ รายละเอียดของการปรับปรุงรายวิชาที่ผ่านการอนุมัติจากที่

ประชุมที่เกี่ยวข้อง 

๕. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมินไปปรับปรุงการบูร

ณาก า ร ง า นบ ริ ก า ร ท า ง

วิชาการแก่สังคมกับการเรียน

๑. มีการน าผลการประเมินมาใช้ในการพัฒนาแผนและพัฒนา

กระบวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และผลสัมฤทธิ์ที่ได้

อย่ า งสม่ า เ สมอ  และ เป็ นรู ปธรรม  มี ก ารน าความรู้ แล ะ

ประสบการณ์จากการให้บริการทางวิชาการมาสู่การผลิตหนังสือ



 

 

๑๑๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

การสอนและการวิจัย โดยมี

ร้อยละของจ านวนโครงการ

บริ ก ารวิ ชาการที่ ก า รน า

ความรู้ และประสบการณ์                        

จ า ก ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร ท า ง

วิชาการมาต่อยอดสู่หนังสือ

หรือต าราต่อโครงการบริการ

วิชาการทั้งหมดไม่น้อยกว่า  

ร้อยละ ๕ 

หรอืต ารา   โดยเน้นที่องค์ความรูเ้ชิงวิชาการ กล่าวคือ หนังสือหรือ

ต าราที่ใช้ประกอบการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพิจารณา

ตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ หรือหนังสือหรือต าราที่มี

คุณภาพสูง มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2  กระบวนการบริการทางวชิาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่สนองความ

ต้องการ  และเป็นที่พึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพ

ตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของหน่วยงาน พิจารณาได้จาก (๑) ประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (๒) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ 

(๓) ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยนั่นคือ โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง 

โครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมือด าเนินการแล้วมีผล

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปใยทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือท าให้

ชุมชนหรอืองค์กรภายนอกสามรถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ  เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้น

ของมหาวิทยาลัย 



 

 

๑๑๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๒. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และมีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการ

เพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงาน

วิชาชีพ 

 ๓. การด าเนินบรรลุเปาาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และ มีการ

ประเมินประโยชนห์รอืผลกระทบของการใหบ้ริการทางวิชาการตอ่สังคม 

 ๔. มีการน าผลการประเมินในข้อ ๓ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรอืกิจกรรมให้บริการทาง

วิชาการ โดยชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าและสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมที่มีการพัฒนา

ตนเองอย่างตอ่เนื่องและยั่งยืน และคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรอืองค์กร 

 ๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน ส่งผลให้มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ

สังคม หรอืชุมชน หรอืองค์กรมคีวามเข้มแข็ง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

๑ .  มี ก า รส า ร ว จค ว าม

ต้องการของชุมชน หรือ

ภาครั ฐหรือภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ป ร ะ ก อ บ ก า ร ก า ห น ด

ทิ ศ ท า ง แ ล ะก า ร จั ด ท า

แ ผ น ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง

วิชาการตามจุดเน้นของ

หนว่ยงาน 

๑. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือ
ภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการก าหนด

นโยบาย ทิศทางและการจัดท าแผนการบริการวิชาการ ตาม

จุดเน้นของสถาบัน การส ารวจสามารถด าเนินได้หลายลักษณะ 

เช่น การประชุมสัมมนาชุมชน ผู้เกี่ยวข้องหรือกลุ่มเปาาหมายใน

การบริการทางวิชาการเพื่อหาความต้องการ การจัดท าแบบ

ส ารวจความต้องการแล้วเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ เป็นต้น  

๒. มีการด าเนินงานตาม
วงจรคุณภาพ (PDCA) และมี

ความร่วมมือด้านบริการทาง

๑. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาค 

เอกชน หรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่จะให้บริการ มาร่วม

มือ รวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะการสร้างเครือข่าย 



 

 

๑๑๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

วิชาการเพื่อการเรียนรู้และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรอืหนว่ยงานวชิาชีพ 

(Networking) ระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน ในรูปแบบต่างๆ เช่น 

ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการน าผลการวิจัย ไปใช้ใน

การแก้ไขปัญหาของสถานประกอบการ เป็นต้น โดยมีการก าหนด  

๑.๑ นโยบายหรือทิศทาง วัตถุประสงค์ และแผนการ

ด าเนนิงานของสถาบันในการจัดตั้งเครือขา่ย 

๑.๒ ข้อมูลหรอืฐานข้อมูลของเครอืข่าย ทั้งที่เป็นทางการ                         

และไม่เป็นทางการ เช่น โครงการจัดตั้งเครือข่าย และ

วัตถุประสงค์ในการสร้างเครือข่าย ข้อตกลงความรว่มมอืระหว่าง

องค์กร (MOU) เป็นต้น 

๒. มีการก าหนดแผนงาน/โครงการเครือข่ายตามวัตถุประสงค์ 
หรือเปาาหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้ มีการด าเนินการโครงการที่มีผล

ต่อการพัฒนาชุมชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเป็นไป

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน หรือ

องค์กร ดังนี้ 

๒.๑ แผนการด าเนินโครงการ ซึ่งมีการก าหนดตัวบ่งชี้และ

ค่าเปาาหมาย 

๒.๒ การด า เนินการตามแผนและรายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผน 

๒.๓ การประเมนิผลการด าเนินการตามแผน 

๒.๔ การปรับปรุงแผนหรอืการด าเนินโครงการ 

๒.๕ รายงานผลการด าเนินการโครงการเมื่อเสร็จสิ้น

โครงการ 

๓. มีการจัดโครงการหรอืกิจกรรมเครอืข่าย ในลักษณะของ

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการท ากิจกรรมหรอืโครงการรว่มกับ

ชุมชน หรือภาครัฐ หรอืภาคเอกชนที่เป็นเครือขา่ย 

๔. จัดให้มีช่องทางในการสื่อสาร เช่น การประชุมรับทราบ
ความคิดเห็นดา้นต่างๆ กับกลุ่มเครอืข่าย การจัดท าเว็บบอร์ดเพื่อ

การสื่อสารระหว่างเครือขา่ย เป็นต้น 

๕. มีการประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมรว่มกันของ
เครือขา่ยกับหนว่ยงาน 



 

 

๑๑๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

๖. มีการวิเคราะหค์วามส าเร็จในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
เครือขา่ย โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์/เปาาหมายของเครือขา่ย

ที่ก าหนดไว้ 

๓. ก า ร ด า เ นิ น บ ร ร ลุ

เปาาหมายตามแผนที่ก าหนดไว้

ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และ มี

การประเมินประโยชน์หรือ

ผลกระทบของการให้บริการ

ทางวิชาการตอ่สังคม 

๑. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการ
ทางวิชาการสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ

ทั้งทางตรงและทางออ้ม  

๒. มีการประเมิลผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์ และบุคลากร 

ผู้ ให้บริการ ทั้ งในด้านการน าความรู้ความเ ช่ียวชาญไปใช้

ประโยชน์ 

๓. มีการประเมินผลการด า เนิ นการตามแผนว่ามีการ

ด าเนินการบรรลุเปาาหมายที่ก าหนดไว้เท่าใด โดยพิจารณาผลการ

บรรลุเปาาหมายตามแผนที่ตัง้ไว้ 

๔. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมิน ในข้อ ๓ ไปพัฒนา

ระบบและกลไกหรือกิจกรรม                  

ให้ บริการทางวิชาการมีการ

น าผลการประเมินในข้อ ๓ ไป

พัฒนาระบบและกลไก หรือ

กิจกรรมให้บริการทางวิชาการ

โดยชุมชน  หรือองค์กรมีผู้น า

และสมาชิกที่มีการเรียนรู้และ

ด าเนินกิจกรรมที่มีการพัฒนา

ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

แ ล ะ ค ง อั ต ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ

วัฒนธรรมของ ชุมชนหรื อ

องค์กร 

๑. มีการน าผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการ  ไป

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไกการ

ให้บริการ  ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการ

ให้บริการค่าใช้จ่ายหรืองบประมาณ ระยะเวลาในการให้บริการ                           

สัญญาหรือข้อตกลงการบริการ  การควบคุมและการก ากับ

คุณภาพของการให้บริการ  

๒. มีการควบคุมและการก ากับคุณภาพของการให้บริการ 

ด้วยการจัดระบบการให้ข้อมูลการบริการที่ชัดเจน มีความเป็น

ธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยมีหลักฐานอ้างอิง 

ได้แก่ 

๒.๑ เอกสารแสดงขั้นตอนหรือกระบวนการให้บริการ ที่

ประกาศให้   ผูร้ับบริการทราบ 

๒.๒ เอกสารหรือหลักฐานแสดงให้เห็นระบบการควบคุม                       

และการก ากับคุณภาพที่หน่วยงานใช้ในการก ากับดูแลกิจกรรม

การให้บริการ 

๒.๓  ช่องทางในการสื่อสารกับผู้รับบริการ 

๒.๔ รายงานผลการด าเนินการหรือการให้บริการที่

ผูร้ับบริการหรอืผูเ้กี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้ 



 

 

๑๒๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางการปฏิบัติ 

๓. มีผู้น าและสมาชิกของชุมชนหรอืองค์การที่มีการเรียนรู้และ
เป็นแกน ในการด าเนินโครงการอย่างต่อเนื่องมีกลไกในการ

พัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนหรอืองค์กร โดยน าเสนอระบบ

และกลไกในการพัฒนาตนเองของชุมชนหรือองค์กร ซึ่งผ่านการ

พิจารณาให้ความเห็นชอบจากชุมชนหรอืองค์กร 

๕. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้

จากการให้บริการทางวิชาการ

และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากร

ภายในสถาบันและเผยแพร่สู่

ส า ธ า ร ณ ช น  ส่ ง ผ ล ใ ห้ มี

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้าง

คุณค่าต่อสั งคมหรือ ชุมชน 

หรอืองค์กรมคีวามเข้มแข็ง 

๑. มีการพัฒนาความรูท้ี่ได้จากการให้บริการทางวิชาการแบบ

ต่อยอดองค์ความรูด้ังกล่าว โดยมีผลการพัฒนาในลักษณะของ

ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ 

ฐานขอ้มูล เป็นต้น 

๒. มีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
ลักษณะการถ่ายทอดความรู้จากการบริการบริการทางวิชาการ 

หรือองค์ความรู้ที่ต่อยอดสู่บุคลากร และผู้เรียนภายในสถาบันใน

ลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 

๒.๑ การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ (ประชุม/

สัมมนา) โดยมีหลักฐานแสดงกระบวนการจัดกิจกรรมและ

รายงานผลการจัดกิจกรรม 

๒.๒ การเผยแพรป่ระสบการณใ์นการให้บริการผา่นสื่อ

การเรียนรูต้่างๆ  

๒.๓ การจัดท าฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพรสู่่

สาธารณะ 

๓. มีรายงานผลการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร ซึ่งเกิดจาก                       

ผลของการจัดโครงการ โดยพิจารณาผลกระทบที่ก่อให้เกิด

ประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อสังคม หรอืชุมชน หรอืองค์กร 

 

 

  



 

 

๑๒๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๘ ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการมาใช้ 

ในการพัฒนาการเรียนการสอนและ/หรอืการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ร้อยละ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของ

ชุมชนหรอืสังคมหรือเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรอืท าหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนใน

ด้านวิชาการหรอืการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการ

วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการน าความรู้และ

ประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ 

ต ารา หนังสือ รายวิชาหรอืหลักสูตร เป็นต้น 

การน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการให้บริการวิชาการมาพัฒนามี ๒ ประเภท คือ 

๑. การพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. การพัฒนาการวิจัย 

ในการประเมินตัวบ่งชี้น้ีต่องมีโครงการทั้งสองประเภท ทั้งน้ี ในแต่ละโครงการไม่

จ าเป็นต้องมีทั้งสองประเภท และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย

ต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

 

วิธีการค านวณ : ร้อยละ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ 

                      ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย           x ๑๐๐ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่สภาสถาบันอนุมัติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดรอ้ยละ ๓๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  

 



 

 

๑๒๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจ าได้รวบรวม จัดระบบ และมีการ

ประมวลความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

และการวิจัย โดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ ต ารา หรืองานวิจัย ขยายผลน าไปสู่การปรับปรุง

รายวิชาหรอืน าไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

๒ โครงการบริการวิชาการที่นับในตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 

และโครงการวิชาการที่เป็นตัวหาร เป็นโครงการบริการวิชาการที่ด าเนินการในปีที่ผ่านมา 

โครงการหนึ่งๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการเรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณา

การทั้งการเรยีนการสอน และการวิจัยก็ได้ 

๓ การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้ง

การประเมนิในระดับคณะและระดับสถาบัน 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๙ ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กรภายนอก 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง 

โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผล

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ท าให้

ชุมชนหรอืองค์กรภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมสี่วนรว่มของชุมชนหรอืองค์กร 

๒. บรรลุเปาาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. ชุมชนหรอืองค์กรมผีูน้ าหรอืสมาชิกที่มกีารเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างตอ่เนื่อง 

๔. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัต

ลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรอืองค์กร 

๕. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สรา้งคุณค่าต่อสังคม หรอืชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

 



 

 

๑๒๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ ๑ ข้อ ปฏิบัติได้ ๒ ข้อ ปฏิบัติได้ ๓ ข้อ ปฏิบัติได้ ๔ ข้อ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑ แผนและกิจกรรมหรอืโครงการที่สง่เสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรอืองค์กร 

๒ รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 

๓ ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการ โดยผู้น าหรือสมาชิกของ

ชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตามอัตลักษณ์ของคนใน

ชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

๔ ข้อมูลที่แสดงถึงผลการด าเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่

สร้างประโยชน ์

 

 

  



 

 

๑๒๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 6   การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 

หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา

ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมการด าเนินงานด้านนี้ ให้เป็นไป อย่างมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ โดยอาจมจีุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติ ของแต่

ละสถาบันและมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสานพัฒนา เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สรา้งสรรค ์ส่งเสริมภูมิปัญญา

ท้องถิ่นใหเ้ป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น นั่นคือ  สถาบันมีการด าเนินงานท านุบ ารุงศลิปะ 

และวัฒนธรรมของชาติทั้งในระดับบุคคลและระดับสถาบัน โดยมีระบบและกลไกเป็นหน่วยส่งเสริม

ศลิปะและวัฒนธรรม โดยเฉพาะในการส่งเสริมให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนโดยตรง  

หรือโดยอ้อม เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ ตระหนักถึง

คุณค่า เกิดความซาบซึ้งและมีสุนทรียะต่อศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ สามารถน าไปใช้เป็นเครื่อง

จรรโลงความดีงามในการด ารงชีวิต และประกอบอาชีพ มีวิถีชีวิตที่ปรารถนา และเรียนรู้วิธีการ

จัดการวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่ไม่พึงปรารถนาได้ มหาวิทยาลัยมีการก ากับดูแลและส่งเสริมการ

ด าเนนิงานด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๓ ตัวบ่งชี้ คือ 

๖.๑  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม  

สมศ.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม   

สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม   

  



 

 

๑๒๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี ้6.1  ระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สถาบันต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สบืสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของ

สถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ

สังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อใหส้ังคมในมหาวิทยาลัยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่าสามารถ

เป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมจ าเป็นต้องด าเนินการอย่างมี

ประสิทธิภาพที่จริงใจ ได้อย่างต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุปรางค์และเปาาหมาย

ที่ชัดเจนและสามรถประเมินผลได้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่

ก าหนด 

๒. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 

๓. การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) และมีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการ

ด้านท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

๔. บรรลุเปาาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ และมีการประเมินผลความส าเร็จของ

การบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

๕. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา ซึ่งมีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสังคม  

 



 

 

๑๒๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๖. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติ และ/หรือนานาชาติ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ คะแนน  

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ หรือ ๖ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีระบบและกลไกการ
ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ

วัฒนธรรมและด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

 สถาบันมีการก าหนดระบบและกลไกทางด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรน ากิจกรรมด้านการ

ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตาม

แนวทางที่ก าหนดไว้ เช่น มีการก าหนดนโยบายด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม การก าหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดท าแผน

งบประมาณโครงการ มีการก าหนดตัวชี้วัดด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

มีการน างานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุก

คนมีส่วนร่วม มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและมี

การน าสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีการบูรณาการงาน                     

ด้ านท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

 สถาบันสนับสนุนให้มีการน าการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน  และกิจกรรม

นักศึกษา  คือมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะ

และวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ

สอน หรือบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร  ทั้งที่จัดโดยสถาบันและที่จัดโดยองค์การ

นักศึกษา 

๓ . การด าเนินงานตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) และมี

การเผยแพร่กิจกรรมหรือ

การบริการด้านท านุบ ารุง

๑. สถาบันมีนโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

๒. สถาบันมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศลิปะและ
วัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์ หรือเวทีการแสดง มี



 

 

๑๒๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ศิลปะและวัฒนธรรมต่ อ

สาธารณชน 

การบริหารจัดการ โดยมีผูม้ีความรู้ ความเช่ียวชาญด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ มีการจัดสรร

งบประมาณด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

๓. สถาบันจัดท าวารสารศิลปะและวัฒนธรรมระดับต่าง ๆ เช่น 

วารสารระดับสถาบัน ระดับชาติโดยมีความต่อเนื่องในการด าเนินงาน 

๔. สถาบันมีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี

ความร่วมมือกัสถาบันหรือองค์กรอื่น มีการสร้างเครือข่าย มีการ

ก าหนดตัวบ่งชี้ และมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่าง

ชัดเจน 

๔. บรรลุ เปาาหมายตาม

แผน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐                         

มี ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผล ค ว า ม 

ส าเร็จของการบูรณาการงาน                        

ด้ านท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรมกับการจัดการ

เรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา 

 มีโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม พร้อมรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม มีการติดตาม

ผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา มีการก าหนดตัวบ่งชี้ 

และติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 

๕. มี ก า ร น า ผ ล ก า ร

ประเมินไปปรับปรุงการบูร

ณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการ

จัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึ กษา   ซึ่ งมี

ผลกระทบที่ เกิดประโยชน์                           

และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

๑. มีรายงานผลการสรุปผล/ประเมินโครงการ/กิจกรรม และน า
ผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการ

ของ PDCA 

๒. หลักฐานที่แสดงว่ามีกิจกรรมหรือโครงการด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการในแต่ละปีการศึกษา อาทิ รายงาน

ประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย

เชิงประเมินโครงการ หรืองบประมาณสนับสนุนโครงการ เป็นต้น  

รวมทั้งมีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านท านุบ ารุง

ศลิปะและวัฒนธรรมน าสูก่ารปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

๓. มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินการตามแผนปรับปรุง
และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม  พร้อมทั้ งหลักฐานที่อธิบาย

รายละเอียด  และแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผล

ส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล กลุ่มตัวอย่าง 



 

 

๑๒๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

แบบส ารวจ/แบบสอบถาม/แบบประเมิน วิธีการวิเคราะห์ผล เป็น

ต้น 

๖. มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะ

และวัฒนธรรมและมีผลงาน

เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ

และ/หรือนานาชาต ิ

๑. สถาบันมีการก าหนด /การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม  โดยมีการใช้ผู้เช่ียวชาญและมีการเผยแพร่สูส่าธารณะ 

๒. สถาบันได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มี

บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ

ในระดับองค์กรระดับชุมชน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

๓.  สถาบันมีจ านวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะ                            

และวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ  ระดับภูมิภาค                            

หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิง                         

เป็นที่ยอมรับ 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๑๐ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและ

สังคม เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการ

ส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถ

เป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการ

อย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่อง ที่มั่นคงและยั่งยืน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และ

เปาาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

๒. บรรลุเปาาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  

๓. มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างตอ่เนื่อง 

๔. เกิดประโยชน์และสรา้งคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 



 

 

๑๒๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน  ๕ คะแนน  

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศลิปะและวัฒนธรรม  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม พร้อม

รายละเอียดของโครงการหรอืกิจกรรม รวมทั้งตัวบ่งช้ีและเปาาหมายความส าเร็จ 

๓. รายงานสรุปผลหรอืประเมินโครงการหรือกิจกรรม  

๔.  หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผล

ส าเร็จ เช่น ขั้นตอนและช่วงระยะเวลาการเก็บข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง แบบส ารวจหรือแบบสอบถาม

หรอืแบบประเมิน วิธีการวิเคราะหผ์ล เป็นต้น 

๕. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จาก

สถาบันหรอืหนว่ยงานที่เป็นที่ยอมรับ 

 

 

ตัวบ่งชี้ สมศ.๑๑ การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ศลิปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม 

โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มกีารเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมปีัญญา โดยมีแผน

ในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 

สามารถเลือกรับ รักษา และสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมี

สุนทรีย์ที่มรีสนิยม 

 



 

 

๑๓๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. การมสี่วนรว่มของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมคีุณค่าทางสุนทรีย์ 

๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๔. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ  

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาที่เกีย่วกบัประเด็น ๑ – ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่สถาบันด าเนินการตลอดปีในแตล่ะปีการศึกษา  

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปาาหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสว่นร่วม 

๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และความสวยงาม  

๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและ

ส่งเสริมให้นักศกึษาและบุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

๕. รายงานการประเมนิความพงึพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น ๑–๔ 

 

หมายเหตุ 

๑. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 



 

 

๑๓๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
พืน้ที่แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

  



 

 

๑๓๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 

 

หลักการ 

สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยท า

หน้าที่ในการก ากับดูแลการท างานของสถาบันการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ สถาบันจะต้องบริหาร

จัดการด้านต่าง ๆให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การ

บริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อให้สัมฤทธิผลตาม เปาาหมายที่

ก าหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  (Good Governance) 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๒. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา ส านักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕. เกณฑร์างวัลคุณภาพแหง่ชาติเพื่อสถาบันที่เป็นเลิศ 2009-2010 

๖. เกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

๗. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง คู่มือและแนวปฏิบัติในการพิจารณาออก

ใบอนุญาตใหจ้ัดตัง้สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘. ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานหอ้งสมุดสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๔ 

 

ตัวบ่งชี้ จ านวน ๔ ตัวบ่งชี้ คือ 

๗.๑  ภาวะผู้น าของสภาสถาบันและผูบ้ริหารทุกระดับของสถาบัน  

๗.๒  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

๗.๓  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

๗.๔  ระบบบริหารความเสี่ยง 

สมศ.๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของสภาสถาบัน 

สมศ.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผูบ้ริหารสถาบัน  

 

 



 

 

๑๓๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1   ภาวะผู้น าของคณะกรรมการบรหิารคณะวิชาและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิชา 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สภามหาวิทยาลัยถือเป็นองค์กรหลักของมหาวิทยาลัยที่ต้องมีบทบาทส าคัญในการ

ก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ก าหนดระบบและ

กลไกของกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อน

มหาวิทยาลัย รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้เกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 

ปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย คือคณะกรรมการ

บริหารคณะวิชาและผู้บริหารทุกระดับของคณะวิชานั้นๆ หากคณะกรรมการบริหารคณะวิชาและ

ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่ดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแล

บุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการ

ตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดูแล ติดตามผลการด าเนินงานของคณะวิชาให้เป็นไปในทิศทางที่

ถูกต้อง จะท าให้คณะวชิาเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

คณะกรรมการบริหารคณะวิชา จึงมีบทบาทส าคัญในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทาง

การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะวิชา ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมใน

การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก ากับดูแลและขับเคลื่อนคณะวิชา รวมทั้งการควบคุมและ

ตรวจสอบการด าเนินงานของคณะวิชาให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาคณะวิชา

อย่างยั่งยืน 

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของคณะวิชา จะมุ่งเน้นการประเมิน

คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารคณะวิชา  ประสิทธิผลของ

แผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหาร 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. กรรมการบริหารคณะวิชาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนดล่วงหน้า                   

๒. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร

ทุกระดับมีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาคณะวชิา 

๓. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้ง

สามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของคณะวิชาไปยังบุคลากรในคณะวิชา 

๔. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะวิชามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจใน

การตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของคณะวชิาเต็มตามศักยภาพ 

๖. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะวิชาและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสีย  

๗. กรรมการบริหารคณะวิชาประเมินผลการบริหารงานของคณะวิชา และผู้บริหารน าผล

การประเมนิไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ:  หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ นั้น ต้องแสดงข้อมูลการ

บริหารงานตามหลักธรรมภบิาลครบทั้ง ๑๐ ปะการ ตามนิยามศัพท์ที่ระไว้ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตาม

เกณฑข์อง สมศ. 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรอื ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๓๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

๑. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วน

และมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า  

ซึ่ ง ค่ า ค ะ แนน เ ต็ ม ผลก า ร

ประเมินผลการด าเนินงานของ

สภาสถาบันที่ ๕ คะแนน                     

๑. กรรมการสภาสถาบันทุกคนควรได้รับการชี้แจงและท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เพื่อให้

ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อสถาบันก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ    

๑.๑ ข้อบังคับที่วา่ด้วยการบริหารงานบุคคลและผูบ้ริหาร   

๑.๒ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของประเทศ   

๑.๓ กรอบทิศทางการพัฒนาหน่วยงานและสถาบัน 

๑.๔ อัตลักษณ์ของหน่วยงานและสถาบัน 

๒. กรรมการสภาสถาบันก ากับดูแลสถาบันไปสู่ทิศทางที่ก าหนด
ร่วมกันระหว่างผูบ้ริหารสถาบันและคณะกรรมการสภาสถาบัน และ

มีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ รวมทั้งทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก  

๓. มีการเปิดเผยประวัติกรรมการสภาสถาบัน ตลอดจน

หลักฐานนโยบายของสภาสถาบันที่ก าหนดให้มีระบบการประเมิน

ตนเอง และมีการด าเนินงานตามระบบนั้น มีรายงานการประเมิน

ตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 

๓.๑ การเปิดเผยประวัติของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

๓.๒ Job Description ของคณะกรรมการสภาสถาบัน 

๓.๓ รายงานการประเมินตนเองของคณะกรรมการสภา

สถาบันรายงานต่อสาธารณชน 

๔. รายงานรการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบ

ที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจของสภาสถาบัน 

๒. ผู้ บ ริ หารมี วิ สั ยทั ศน์   

ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน

และสามารถถ่ายทอดไปยั ง

บุ คลากรทุ กระดั บมี ความ 

สามารถในการวางแผนกลยุทธ์ 

มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็น

ฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนา

สถาบัน 

๑. ผู้บริหารและสภาสถาบัน มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
และจัดท าวิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และน าสู่การปฏิบัติที่เป็น

ระบบชัดเจน โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ของงานที่

ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการพจิารณาจากสิ่งต่อไปนี้ 

 มิติการพัฒนาองค์กร เช่นการส่งเสริมให้อาจารย์ 

บุคลากร มีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  การ

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรยีนรู้ 



 

 

๑๓๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

 มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของ

สถาบัน เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการ

เรียนรู้ของนักศึกษา ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการ

วิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึง

พอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยค านึงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายเงิน

งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเปาาประสงค์ตามประเด็น

ยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบันอย่าง

เหมาะสมโดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และ

การรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

๒. ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย 

วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ

ทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

 มีรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการ

ก ากับดูแลสถาบัน รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงาน

ของสถาบันตามหนา้ที่และบทบาทของผู้บริหารสถาบัน 

 รายงานสรุป/รายงานการประชุมที่ผู้บริหารได้มีการชี้แจง/

ถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้บุคลากรภายใน

สถาบันทุกระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

๓. ควรจัดท าระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานให้ทันสมัย 

น ามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงาน ผล

การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกล

ยุทธ์อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการ

ตัดสินใจในการปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

 ระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานมีความทันสมัย ข้อมูลมี

ความถูกต้อง และสามารถน ามาใช้ในการติดตามผลการ

บริหารงานได้เป็นอย่างดี 

 รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับการรายงานผลการ

ด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีคุณภาพ (KPI) ที่ก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์



 

 

๑๓๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และน าข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการตัดสินใจใน

การปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันท่วงที 

๓. ผู้ บริ หารมี การก ากั บ 

ติดตามและประเมินผล การ

ด าเนินงานตามที่มอบหมาย 

รวมทั้งสามารถสื่อสารแผน

และผลการด าเนินงานของ

สถ าบั น ไ ป ยั ง บุ ค ล าก ร ใ น

สถาบัน 

๑. รายงานการประชุมผู้บริหารที่มีวาระเกี่ยวกับผู้บริหาร                                 
มีการก ากับ  ติดตามผลการน านโยบายและแผนกลยุทธ์                                  

ไปสู่การปฏิบัติ อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง เพื่อทบทวนเปาาหมาย                              

หรือปรับแผนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์มาก

ยิ่งขึ้นพร้อมทั้งสร้างกลไกภายในเพื่อสื่อสารแผนการด าเนินงาน

ไปยังบุคลากรกลุ่มเปาาหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

๒. ผู้บริหารมีการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตาม

ภารกิจของหน่วยงานอย่างครบถ้วน รวมทั้ งการติดตาม

ผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง เพื่อทบทวนเปาาหมาย หรือ

ปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการ

ด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดยใช้

สื่อตา่งที่ตรงกับกลุ่มเปาาหมาย  

๒.๑ รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตาม

ภารกิจของสถาบัน เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้ารการ

บริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ โดยดฉพาะการ

ด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถาบันที่เป็นมติสภาสถาบัน 

๒.๒ รายงานการประชุมที่มีวาระเกี่ยวกับผู้บริหารมีการ

รายงานสรุปการประเมินผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจของ

สถาบัน  รวมทั้งการติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง                                 

เพื่อทบทวนเปาาหมายหรอืปรับแผนการด าเนินงานในรอบปีถัดไป 

๒.๓ ช่องทางหรือวิธีการแจ้งรายงานสรุปการประเมินผล

การด าเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการสื่อสารภายใน โดย

ใช้สื่อต่างๆ  ที่ตรงกับกลุ่มเปาาหมาย เชน่ การประชุมช้ีแจง  

๓. แผน/ปฏิทินการประชุมประจ าปี รายงานการประชุมและ
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๔. รายงานสรุปการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เช่น ตารางสรุปร้อยละของจ านวนครั้ง

ของการจัดประชุมตามแผนการประชุม 



 

 

๑๓๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

๕. รายงานสรุปการเข้าประชุมของกรรมการบริหารสถาบัน                          
ที่แสดงถึงการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อย

ละ ๘๐ 

๔. ผูบ้ริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วนรว่ม

ในการบริหารจัดการ ให้

อ านาจในการตัดสินใจแก่

บุคลากรตามความเหมาะสม 

๑. ผู้บริหารควรมีระบบการสื่อสาร ๒ ทาง เพื่อรับฟัง

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะท าให้

ได้ขอ้มูล เพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง 

 ช่องทางที่ผู้บริหารได้รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ                         

จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เช่น ในที่ประชุม โทรศัพท์ อีเมล                   

เว็บบอร์ด กล่องรับความคิดเห็น ฯลฯ 

๒. ผู้บริหารด าเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหาร
จัดการ  โดยการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารหรือผู้

ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการก ากับ 

และตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการท างานมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเสี่ยงอยู่ระดับในที่

ยอมรับได้ 

 เอกสารหลักฐาน/ค าสั่งการมอบอ านาจในการตัดสินใจแก่

ผูบ้ริหารหรอืผูป้ฏิบัติระดับถัดไป  

๓. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการ
สร้างขวัญและก าลังใจต่อบุคลากรเป็นประจ าอย่างตอ่เนื่อง เชน่  

๓.๑ การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ                          

การให้บริการ  

๓.๒ โครงการพัฒนาองค์การใหค้ล่องตัว (lean organization) 

๕. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้  

และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน 

เพื่อให้สามารถท างานบรรลุ

วัตถุประสงค์ของสถาบันเต็ม

ตามศักยภาพ 

๑. ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการ
เพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่ม

ศักยภาพในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

๑.๑ เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าผู้บริหารมีการสอนงานที่

หน้างาน (on–the–job training) เช่น บันทึกการสอนงาน ภาพถ่าย 

อื่นๆ 

๑.๒ คู่มอืการปฏิบัติงานที่เขียนโดยผู้บริหาร  



 

 

๑๓๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

๒. รายงานสรุปผลกิจกรรม/โครงการการจัดการความรู้                              
เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหารและผูป้ฏิบัติงาน  อาทิ  

๒.๑ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

๒.๒ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฎิบัติ  ( community of 

practices)  

๖.  ผู้ บริ หารบริ หารงาน                         

ด้ ว ย ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล                      

โดยค านึ งถึ งประโยชน์ ของ

สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหาร  
การด าเนินงานของสถาบันให้ ไปสู่ทิศทางที่ก าหนดร่วมกัน                              

ระหว่างผู้บริหารและกรรมการบริหารสถาบัน โดยให้สอดคล้อง                            

กั บทิ ศทางการพัฒนาคุณภาพการศึ กษาของประ เท ศ                                       

และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 

๒. ผู้ บริ หารมี การด าเนิ นงานภายใต้หลั กธรรมาภิบาล                                    

โดยเฉพาะในประเด็นการปกปาองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย ในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจาก

ทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

๓. ผูบ้ริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดท า
รายงานสรุปผลการท างานและรายงานการเงินของหน่วยงานเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

๓.๑ การเปิดเผยประวัติของผูบ้ริหารหนว่ยงาน 

๓.๒ รายงานประเมินตนเองของผู้บริหาร ตามระบบการ

ประเมินผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมี

การด าเนินงานตามระบบนั้น 

๔. ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหาร

ความเสี่ยง และ การตรวจสอบภายในของสถาบัน และรายงาน

การเงินของสถาบันเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันเป็น

ประจ าทุกปี 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันที่มี

วาระเกี่ยวกับการตดิตาม/การรายงานผลการด าเนินงาน ได้แก่ 

- รายงานการประเมนิตนเองของสถาบัน 

- การรายงานการควบคุมภายใน   

- การบริหารความเสี่ยง  



 

 

๑๔๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัต ิ

- การตรวจสอบภายใน  

- รายงานการเงนิ   

๗. มีการประเมิ นผลการ

บริหารงานของสถาบันและ

ผู้บริหารน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงการบริหารงานอย่าง

เป็นรูปธรรม 

๑. สถาบันมีการประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและ
ผู้บริหาร  ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับสถาบันที่ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล ผู้บริหาร และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหรือตาม

ข้อตกลงที่ท าร่วมกัน 

๒. การประเมินควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงาน                                
แบบกัลยาณมิตร  กล่ าวคือ ใ ช้หลั กการที่ มุ่ ง เน้ นการ ให้

ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ น าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา 

หรอืปรับปรุงสถาบันใหเ้จริญก้าวหน้าอย่างตอ่เนื่อง 

๓. ผู้บริหารมีการน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงการ

บริหารงาน อาทิ จัดท าแผนการบริหารงาน และรายงานผลการ

ด าเนนิงานต่อคณะกรรมการบริหารสถาบันในโอกาสที่เหมาะสม 

๔. รายงานการสังเคราะหม์ติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากการตัดสินใจของผู้บริหารสถาบัน 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องมีการแสดงที่มาหรือมีการอนุมัติ                          

ให้ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

หากจะประเมินผา่นเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ ๖ นั้น ต้องแสดงข้อมูลการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลครบถ้วนทั้ง ๑๐ ประการ ตามนยิามศัพท์ที่ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๔๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2  การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ ๓ ก าหนดให้มหาวิทยาลัยมีการสร้างและพัฒนาสังคม

ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น สถาบันจึงต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบัน

แห่งการเรียนรู้เช่นกัน  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบัน ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัว

บุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และ

พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันมี

ความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ ในสถาบัน 

ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือกการรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล และ

การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูใ้นสถาบันใหด้ียิ่งขึน้ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเปาาหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน

กลยุทธ์ของสถาบันอย่างนอ้ยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรูท้ี่ก าหนดในข้อ ๑ 

๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ( tacit 

knowledge)เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่

บุคลากรกลุ่มเปาาหมายที่ก าหนด 

๔. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ

แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น

ลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

๕. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศกึษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่าน

มา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจรงิ 

 



 

 

๑๔๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี ก า รก า หนดประ เด็ น

ความรู้และเปาาหมายของ

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ที่

ส อ ด ค ล้ อ ง                              

กับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน                            

อย่างน้อยครอบคลุมพันธ

กิจด้านการผลิตบัณฑิตและ

ด้านการวิจัย 

๑. สถาบันควรศึกษาเปาาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือ
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็น

ส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อน ามาใช้ในการก าหนด

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ ให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุม

พันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๑.๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบงานจัดการความรู้ 

๑.๒ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบ 

คลุมพันธกิจ ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และได้รับความ

เห็นชอบจากผูบ้ริหารและคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๒. คณะท างาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้                               

อาจประกอบด้วย คณบดี  รอง/ผู้ช่วยคณบดี ผูอ้ านวยการส านัก/ศูนย์  

รองผู้อ านวยการส านัก/ศูนย์ ผู้ช านาญการ ที่ก ากับดูแลด้าน

ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย 

รวมทั้งด้านอื่นๆ  ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าสถาบันมีเปาาหมายในการจัดการ
ความรู้  โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะ ความสามารถของบุคลากร

ภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบัน

มุ่งเน้นตามอัตลักษณ์  เช่น  

- เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) 

- เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน  



 

 

๑๔๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒. ก า ห น ด บุ ค ล า ก ร

กลุ่ มเปา าหมายที่ จ ะ พั ฒ น า

ความรู้และทักษะด้านการผลิต

บัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่

ก าหนดในข้อ ๑ 

๑. กลุ่มเปาาหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน

การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่

ท าหน้าที่ เกี่ ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  เ ช่น 

คณาจารย์ หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว 

รวมทั้งด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

๒. รายงานการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์
หรือนักศึกษาในแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการ

เรียนการสอน  และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้น ๆ 

เพื่อน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้

ให้ ได้องค์ความรู้ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษา 

๓. มี ก า ร แ บ่ ง ปั น แ ล ะ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 

ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 

( tacit knowledge)  เพื่ อค้ นหา

แนวปฏิบัติที่ ดี ตามประเด็ น

ความรู้  ที่ ก าหนดในข้ อ  ๑                             

และเผยแพร่ ไปสู่ บุ คลากร

กลุ่มเปาาหมายที่ก าหนด 

๑. สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงาน

ดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงาน

ด้านอื่น ๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือ

นวั ตกรรมอย่ า งสม่ า เ สมอผ่ าน เวที ต่ าง  ๆ  เ ช่น  การจั ด

ประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ 

เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

 รายงานการจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้รว่มกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรม   

๒. สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการ

เรียนรู้ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม                           

ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

๒.๑ หนว่ยงานมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ เชน่ 

 การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติ 

 เครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๒ เอกสารหลักฐานแสดงการจัดสรรทรัพยากรอย่าง

เหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

๒.๓ รายงานสรุปผลการประเมินโครงการแต่ละโครงการ

ตามแผนการจัดการความรู้ 



 

 

๑๔๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒.๔รายงานสรุปผลการด าเนินงานภาพรวมตามแผน 

การจัดการความรู ้ ที่ได้ตามเปาาหมาย ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ 

๔. มีการรวบรวมความรู้                   

ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด

ในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล

และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็น

แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบ โดย

เ ผ ย แ พ ร่ อ อ ก ม า เ ป็ น 

ลายลั กษณ์ อั ก ษร  ( explicit 

knowledge) 

๑. ผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ใน
ตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและ

จั ด เ ก็ บ อย่ า ง เป็ น ร ะบบ  เป็ นหมวดหมู่ เ พื่ อ ใ ห้ บุ คลากร

กลุ่มเปาาหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนว

ปฏิบัติที่ดีได้งา่ย 

๒. ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ในหน่วยงาน 

ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๓. ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสื่อสิ่ งพิมพ์  เพื่อการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ 

เคล็ดลับ หรอืนวัตกรรมดังกล่าว 

๕.มีการน าความรู้ที่ได้จาก

ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ใ น ปี

ก า ร ศึ ก ษ า ปั จ จุ บั น ห รื อ ปี

การศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลาย

ลั ก ษ ณ์ อั ก ษ ร ( explicit 

knowledge) และจากความรู้  

ทักษะของผู้มีประสบการณ์

ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนว

ปฏิบัติที่ ดีมาปรับ ใ ช้ ในการ

ปฏิบัติ งานจรงิ 

๑. ผู้รับผิดชอบมีการวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจาก
แหล่งต่าง ๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้

เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับ

บริบทของสถาบันที่เป็นกลุ่มเปาาหมาย 

๒. ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังสถาบันต่างๆ                                 
และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเปาาหมายของการ

จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิต

และด้านการวิจัย 

๓. มีการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอก

ด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไก

การจัดการความรูข้องสถาบัน 

๔. รายงานสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาาประสงค์ที่ก าหนด
ไว้ในประเด็นยุทธศาสตร ์หรอืกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องแสดงที่มาหรือมีการอนุมัติให้

ความเห็นชอบจากผู้บริหารหรอืคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

  



 

 

๑๔๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.3  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 มหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหรือน าระบบสารสนเทศมาใช้ เพื่อการบริหารและการ

ตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเชื่อมโยงกับทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผน                              

และการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกด้านของบุคลากร                        

เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจ

ของผู้ใช ้

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหน่วยงาน โดยอย่าง
น้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ

สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๓. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือขา่ยของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

หมายเหตุ: ระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ครอบคลุมระบบฐานขอ้มูลทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ การบริหาร 

การเรียนการสอน และ การวิจัย 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

 



 

 

๑๔๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีแผนระบบสารสนเทศ 

(Information System Plan) 

 

๑. สถาบันควรตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่

ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของสถาบันและกลุ่ม

ผูบ้ริหารที่เป็นผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

๑.๑ คณะกรรมการจัดท าแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไป

ด้วยกลุ่มผูบ้ริหารที่เป็นผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

๑.๒  นโยบายการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 

๒. แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบัน 

๓. ระบบสารสนเทศที่น าเสนอในแผนระบบสารสนเทศ  ควร
ประกอบด้วย 

๓.๑ วัตถุประสงค์ ความสามารถในการท างานของระบบแต่

ละระบบ 

๓.๒ ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 

๓.๓ ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่น าเสนอใหม่

กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

๓.๔ ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง 

hardware software (system software และ application software) 

database peopleware  และ facilities อื่นๆ 

๓.๕ งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 

๓.๖ การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 

๓.๗ การจัดล าดับความส าคัญของระบบสารสนเทศ 

๒. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารและการตัดสินใจตาม

พันธกิจของมหาวิทยาลัย โดย

อย่ า งน้ อยต้ อ งครอบคลุ ม                  

การจัดการเรียนการสอน การ

วิจัย การบริหารจัดการ และ

การเงิน และสามารถน าไปใช้ใน                                

การด าเนินงานประกันคุณภาพ 

๑. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ                                 

เป็ นระบบสารสน เทศที่ น า ข้ อมู ลจากระบบสารสน เทศ                               

ในการด าเนินงานตามปกติมาสร้างเป็นสารสนเทศให้ผู้บริหารใช้                       

ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของสถาบัน                      

ได้อย่างครบถ้วน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ใน

การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 



 

 

๑๔๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑.๑ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบบ

ลงทะเบียนนักศกึษาระบบทะเบียนประวัตินักศกึษา เป็นต้น  

๑.๒ ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย 

๑.๓ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการเงนิ เช่น  

 ระบบทะเบียนประวัติบุคลากร 

 ระบบบัญช ี  

๑.๔ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการวิชาการ   

๑.๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการท านุบ ารุ งศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ                                 

เป็ นระบบสารสนเทศที่ น า ข้ อมู ลจากระบบสารสน เทศ                                 

ในการด าเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี  ระบบลงทะเบียน

นักศึกษา ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้

ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของ

สถาบันได้อย่างครบถ้วน ทั้ งด้ านการจัดการเรียนการสอน                 

การวิจัย การเงนิ การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้

ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศกึษาด้วย 

๒. แผนการตดิตาม/รายงานการตดิตามข้อมูลในระบบ เพื่อให้

ระบบมีข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถรายงานข้อมูลไปยัง

หนว่ยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันก าหนดเวลา 

๓. เอกสาร/บันทึก/รายงานการตรวจสอบข้อมูลในระบบ                              
เพื่อให้มคีวามถูกต้อง 

๓. มีการประเมินความพึง

พอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

๑. ผู้รับผิดชอบควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบ รวมทั้งก าหนดระยะเวลาในการเก็บแบบประเมิน  ให้

สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความ

พึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา 

ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

๑.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของผูใ้ช้ระบบสารสนเทศ 

๑.๒ ก าหนดระยะเวลาในการ เก็บแบบประเมิน ให้

สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความ



 

 

๑๔๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

พึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน ทุกภาคการศึกษา                       

ทุกปีการศกึษา เป็นต้น 

๒. การประเมินความพึงใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
ประจ า อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

๔. มีการน าผลการประเมิน

ความพึงพอใจของผู้ ใช้ระบบ

สารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 

๑. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใชร้ะบบสารสนเทศ 

๒. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ เพื่อน ามาใช้

ประกอบในการจัดท าแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

๓. รายงานสรุปผลการประเมินประสิทธิภาพ และความ

ปลอดภัยของระบบฐานขอ้มูล 

๔. แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ผ่านการพิจารณาจาก

ผูบ้ริหารแลว้ 

๕. รายงานผลการด าเนินการตามแผนปรับปรุงระบบ

สารสนเทศตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๕. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เ ค รื อ ข่ า ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น                  

ที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด 

๑. มีการส่ งข้อมูลผ่ านระบบเครือข่ ายของส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาก าหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบ

ฐานข้อมูลรายบุคคล ด้านนักศึกษา บุคลากร และหลักสูตร เป็น

ต้น 

๒. เอกสาร/รายงานการส่งข้อมูลหรือหลักฐานแสดงวันที่การ
รายงานข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของส านักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา โดยมีการรายงานข้อมูลได้ครบถ้วน ถูกต้อง และ

ทันเวลา ได้แก่ 

๒.๑ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ระดับอุดมศกึษา (CHE QA online) 

๒.๒ ระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศกึษา  (QIS) 

๒.๓ ระบบการจัดเก็บเอกสารการประกันคุณภาพ   (e-SAR) 

หมายเหตุ : เอกสารหรือหลักฐานที่น ามาประกอบการอ้างอิงต้องเป็นหลักฐานที่แสดงที่มาหรือมีการ

อนุมัตใิหค้วามเห็นชอบจากผูบ้ริหารหรอืคณะกรรมการสถาบัน 



 

 

๑๔๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4  ระบบบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย  

กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน 

หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟาองร้องจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อใหร้ะดับความเสี่ยง และขนาดของความเสียหาย

ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดยค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการปาองกัน

จากการคาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อปาองกันหรือบรรเทาความรุนแรง

ของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองตอ่ภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหม้ั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อม

ใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเปาาหมายของ

หนว่ยงานตามยุทธศาสตรห์รอืกลยุทธ์เป็นส าคัญ 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูง

และตัวแทนที่รับผดิชอบพันธกิจหลักของหนว่ยงานรว่มเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน  

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน                              

ตามบริบทของหน่วยงาน จากตัวอย่างตอ่ไปนี ้ 

• ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร

สถานที่)   

• ความเสี่ยงดา้นยุทธศาสตร ์ หรอืกลยุทธ์ของหนว่ยงาน 

• ความเสี่ยงดา้นนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

• ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ

บริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

• ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารย์และบุคลากร     

• ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

• อื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 



 

 

๑๕๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๓. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะหใ์นข้อ ๒ 

๔. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มรีะดับความเสี่ยงสูง และด าเนนิการตามแผน   

๕. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะ

กรรมการบริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

๖. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารสถาบันไปใช้ในการ

ปรับแผนหรอืวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 

หมายเหตุ : 

 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ ๐ หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบปี

การประเมิน ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อ

ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน อันเนื่องมาจากความบกพร่องของ

สถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมี

หลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

 ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็น (๐) คะแนน เช่น 

๑. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์  

บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถปาองกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ

เหตุการณ์ดังกล่าว 

๒. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ 

เช่น คณาจารย์ นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ

กฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏใหเ้ห็นตามสื่อต่างๆ เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

๓. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงิน จนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา ได้ส่งผลกระทะต่อนักศกึษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน  ๒ คะแนน  ๓ คะแนน  ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๓ หรอื ๔ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

 



 

 

๑๕๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

**หากมีคณะใดคณะหนึ่งได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (๐) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนน

การประเมนิเป็นศูนย์ (๐) ด้วยเช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ขา้งตน้ 

การไม่เข้าข่ายที่ท าให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (๐) ได้แก่ 

๑. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเชิงปาองกัน หรือมีแผนรองรับ 

เพื่อลดผลกระทบส าหรับความเสี่ยงที่ท าให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และด าเนินการตาม

แผน 

๒. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการปาองกัน) ของ

สถาบัน 

๓. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๑๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน  

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าคะแนน 
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

สภาสถาบันอุดมศกึษาถือเป็นองค์กรหลักของสถานศกึษาระดับอุดมศกึษาที่ตอ้งมบีทบาท

ส าคัญในการก าหนดนโยบาย กรอบทิศทางการด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษา 

ก าหนดระบบกลไกและกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดการก ากับดูแล

และขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ

สถานศกึษาระดับอุดมศกึษาให้เกิดประสทิธิภาพ ประสิทธิผล และการพัฒนาส่วนงานอย่างยั่งยืน 

การประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน จะมุ่งเน้นการ

ประเมินคุณภาพในการก าหนดทิศทางก ากับดูแลและขับเคลื่อนการด าเนินงานของสถานศึกษา

ระดับอุดมศีกษาตามหน้าที่และบทบาทของสภาสถาบัน การบริหารและการจัดการตามหลักธรร

มาภบิาล และการด าเนินงานตามมตกิารประชุมสภาสถาบันอุดมศกึษา 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ค่าคะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕) ที่

ครอบคลุม ๕ ประเด็น ดังตอ่ไปนี้ 



 

 

๑๕๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

๑. สภาสถาบันท าพันธกิจครบถ้วนตามภาระหน้าที่ที่ก าหนดในพระราชบัญญัคิของ

สถานศกึษา 

๒. สภาสถาบันก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง ก ากับนโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ 

๓. สภาสถาบันท าตารมกฎระเบียบข้อบังคับของตน้สังกัด และหนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง 

๔. สภาสถาบันก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของผู้บริหารสถานศกึษา 

๕. สภาสถาบันด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประเด็น 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

เอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการประเมินตามประเด็นที่ก าหนดในเกณฑก์ารให้

คะแนน 

หมายเหตุ  เป็นการประเมินในระดับสถาบัน คณะไม่ต้องประเมนิ 

ไม่รับการประเมินในระดับคณะ 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๑๓ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บรหิารสถาบัน        

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าคะแนน 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้

บรรลุผลส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  จะ

มุ่งเน้นการประเมินคุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา ประสิทธิผล

ของแผนปฏิบัติการประจ าปี ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของ

ผูบ้ริหาร 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้คา่คะแนนการประเมินผลผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม ๕) 

 



 

 

๑๕๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา : 

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแล

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของสถานศึกษา

ระดับอุดมศกึษาตามหน้าที่ และบทบาทของผู้บริหารสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา 

๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล

สถานศึกษาระดับอุดมศกึษา โดยมีเอกสารหรอืหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดง

ให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิด

การควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของสถานศกึษาระดับอุดมศึกษา 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา มีการติดตามผลการ

ด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ

งบประมาณ โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นมติ

สภาสถาบัน 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงนโยบายของสถานศึกษาที่ก าหนดให้มีระบบการ

ประเมินผูบ้ริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้งและมีการด าเนินงานตามระบบนั้น 

๕. รายงานการสังเคราะห์มติหรือนโยบาย รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึน้จากการตัดสินใจของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาระดับอุดมศกึษา 

 

หมายเหตุ  

๑. ระดับสถาบัน ผูบ้ริหาร หมายถึง อธิการบดี 

๒. ระดับคณะ ผูบ้ริหาร หมายถึง คณบดี หรอืผูบ้ริหารของหน่วยงานที่เทียบเท่าคณะที่มี

การจัดการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๑๕๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

องค์ประกอบท่ี 8  การเงินและงบประมาณ 

 

หลักการ 

การเงินและงบประมาณเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างหนึ่งของสถาบัน ไม่ว่าแหล่งเงินทุนของสถาบัน 

จะได้มาจากงบประมาณแผ่นดิน หรอืเงินรายได้ของสถาบัน เช่น ค่าหนว่ยกิต ค่าธรรมเนียม ค่าบ ารุง

การศึกษาต่างๆ ของสถาบัน รายได้จากงานวิจัย บริการทางวิชาการ ค่าเช่าทรัพย์สิน ฯลฯ ผู้บริหาร

สถาบันจะต้องมีแผนการใช้เงนิที่สะท้อนความต้องการใช้เงนิเพื่อการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ

แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท าความเข้าใจกับการวิเคราะห์ทาง

การเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อจ านวนนักศึกษา ทรัพย์สินถาวรต่อจ านวนนักศึกษา ค่าใช้จ่ายที่

นักศึกษาใช้ส าหรับการผลิตบัณฑิตต่อหัว จ าแนกตามสาขาวิชา รายได้ทั้งหมดของสถาบันหลังจาก

หักงบ (ค่าใช้จ่าย) ด าเนินการทั้งหมด งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ความรวดเร็วในการ

เบิกจ่าย ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้หลังจากที่ปฏิบัติตามภารกิจทุกอย่างครบถ้วน สิ่ง

เหล่านี้จะเป็นการแสดงศักยภาพเชิงการบริหารจัดการด้านการเงินของสถาบันที่เน้นถึงความโปร่งใส 

ความถูกต้อง ใช้เงนิอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. แผนพัฒนาด้านการเงนิระดับอุดมศกึษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๒. แผนปฏิบัติงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชธานี 

๓. มาตรฐานหนว่ยงานอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๔. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ - พ.ศ. ๒๕๕๖ (แผนกลยุทธ์ 

ตัวบ่งชี ้ตัวชี้วัด) 

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการ และด้านการเงนิและงบประมาณ มหาวิทยาลัยราชธานี 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๑ ตัวบ่งชี้ คือ 

8.1   ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

 

  



 

 

๑๕๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตัวบ่งชีท้ี่ 8.1  ระบบและกลไกการเงนิและงบประมาณ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

     สถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมี                        

แผนกลยุทธ์ทางด้านการเงิน มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการด าเนินงาน โดยพิจารณา                           

จากทุกแหล่งเงินทุนทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากค่าบ ารุงการศึกษา รวมทั้ง

รายได้อื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยได้รับมีการน าเงินรายได้ไปจัดสรรอย่างเป็นระบบ มีระบบ ฐานข้อมูล

ทางการเงิน แยกค่าใช้จ่ายตามหมวดต่าง ๆ มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบ

ทุกพันธกิจ มีการน าระบบโปรแกรมสามมิติ ด้านการเงินมาใช้รวมทั้งมีผูต้รวจสอบการใช้เงนิอย่าง

มีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องสามารถทราบข้อมูลด้านค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งด้านการ

เรียน การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและการพัฒนา

บุคลากร เชน่ ค่าใช้จ่ายในระบบหอ้งสมุด คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศตอ่นักศกึษา ค่าใช้จา่ย

ในการวิจัย ค่าใช้จ่ายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าที่ใช้ในการ

อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่องบด าเนินการ สินทรัพย์ถาวร

ต่อนักศึกษางบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อนักศึกษา ระดับความส าเร็จ

ของการประหยัดงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟาา น้ ามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่

ประหยัดได้ ร้อยละเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณด าเนินการและต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตราย

หลักสูตร 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

๒. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดา้นการเงนิ หลักเกณฑก์ารจัดสรร และการวางแผนการ

ใช้เงนิอย่างมปีระสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

๓. มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนา

สถาบันและบุคลากร 

๔. มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน อย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง 

๕. มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทาง

การเงนิและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 



 

 

๑๕๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๖. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไป

ตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 

๗. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเปาาหมาย และน าข้อมูลจาก

รายงานทางการเงินไปใช้ในการวางแผนและการตัดสินใจ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรอื ๕ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มี แ ผ น ก ล ยุ ท ธ์ ท า ง

การเงินที่สอดคล้องกับแผนกล

ยุทธ์ของสถาบัน 

๑. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มา
และแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์

ของหน่วยงาน 

๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ด าเนินการวิเคราะห์

ทรัพยากรทางการเงิน ในลักษณะ ดังนี ้

 การวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

 การประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ ซึ่งจะเป็น

งบประมาณในการด าเนินการ 

 การก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณในการด าเนินการ

ตามผลการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า (แหล่งที่มาของ

งบประมาณ คือ งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของหน่วยงาน เงิน

บริจาค หรอืการระดมเงินทุนจากแหล่งทุนต่าง ๆ)  

 การจัดท างบประมาณประจ าปีของสถาบันตามแผนกล

ยุทธ์และเงนิทุนจากแหล่งเงนิทุนต่าง ๆ  



 

 

๑๕๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒. มี แ น ว ท า ง จั ด ห า

ทรัพยากรทางด้านการเงิน                      

หลักเกณฑ์การจัดสรร  และ

การวางแผนการใช้เงินอย่างมี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  โ ป ร่ ง ใ ส 

ตรวจสอบได้ 

๑. มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะ

ของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุน และเพียงพอส าหรับการบริหารภารกิจ

ของหน่วยงาน ในทุกด้านให้เป็นไปตามเปาาหมาย 

๒. มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑท์ี่ก าหนด

ไว้ และได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาชน 

 กรณีสร้างหลักเกณฑ์ใหม่ : มีการสร้างหลักเกณฑ์การ

จัดสรรให้สอดคล้อง  และเหมาะสมกับผลการวิเคราะหท์รัพยากร

ทางการเงินของสถาบัน โดยเป็นหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับ

จากทุกหน่วยงานย่อยภายใน และคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

 กรณีการทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดทรัพยากร : มีการ

ทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงานย่อยภายใน 

๓. มีแผนจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ ส าหรับ
การบริหารภารกิจของสถาบันในทุกด้านให้เป็นไปตามเปาาหมาย 

และมีแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะท าให้รายได้ 

รายจ่ายเป็นไปอย่างเหมาะสม 

๓. มีงบประมาณประจ าปี                   

ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ

ในแต่ละพันธกิจและการ

พัฒนาสถาบันและบุคลากร 

๑. มีการวิ เ คราะห์  และจั ดท า รายงานการวิ เ คราะห์

งบประมาณ  และการใช้จ่ายงบประมาณของสถาบันประจ าปีใน

ด้านต่างๆ ดังนี้ 

๑.๑ ความสอดคล้องของงบประมาณที่ ได้รับกับแผน 

ปฏิบัติการประจ าปีที่ก าหนดไว้ว่ามีความสอดคล้องมากน้อย

เพียงใด 

๑.๒ ความเพียงพอของงบประมาณประจ าปี ในแต่ละพันธ

กิจของสถาบันมีความเพียงพอมากน้อยเพียงใด 

๑.๓ ความเหมาะสมของงบประมาณประจ าปีส าหรับการ

พัฒนาบุคลากรตามนโยบายหรือตามแผนการพัฒนาหน่วยงาน มี

ความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด 

๒. มีการน าเสนอรายงานการวิเคราะห์ตามข้อ ๑ ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๔. มีการจัดท ารายงานทาง 
การเงินอย่างเป็นระบบ และ

๑. มีการจัดท ารายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบรายรับ 
ค่าใช้จ่าย และงบดุลอย่างเป็นระบบ ทุก ๖ เดือน (ปีละ ๒ ครั้ง)  



 

 

๑๕๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

รายงานต่ อคณะกรรมการ 

บริหารสถาบันอย่างน้อยปีละ ๒ 

ครั้ง 

๒. มีการน าเสนอรายงานทางการเงินต่อคณะกรรมการบริหาร

สถาบัน อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง  

๕. มี ก า ร น า ข้ อ มู ล ท า ง

การเงินไปใช้ในการวิเคราะห์

ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะ

ทางการเงนิ และความมั่นคงของ

สถาบันอย่างต่อเนื่อง 

๑. มีการจัดท ารายงานการใช้ เงินงบประมาณตามแผนการ

ด าเนินงาน เสนอผู้บริหารสูงสุดของสถาบันเป็นประจ าทุกเดือน โดย

น าเสนอผลการใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มี

ผลลัพธ์จากการด าเนินกิจกรรมอย่างไร มีงบประมาณเหลือจ่ายใน

แต่ละแผนเท่าไร 

๒. มีการจัดท าค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศกึษา 
๓. มีการจัดท ารายงานการลงทุนของสถาบัน 

๔. มีการวิเคราะหเ์พื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

๖. มีหน่วยงานตรวจสอบ
ภายในและภายนอก ท าหน้าที่

ตรวจ ติดตามการใช้ เงิ นให้

เ ป็ น ไ ป ต า ม ร ะ เ บี ย บ แ ล ะ

กฎเกณฑท์ี่สถาบันก าหนด 

๑. มีการแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบภายใน (Audit 

committee) เพื่อตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ

และกฎเกณฑ์สถาบันก าหนด 

๒. มีการตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและ
กฎเกณฑเ์ป็นประจ า และรายงานผลการตรวจ ติดตามต่อผูบ้ริหาร

สูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการก าหนดกระบวนการในการควบคุมและก ากับดูแลให้
การใชเ้งินเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ 

๗. ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง                          

มีการติดตามผลการใช้เงินให้

เป็นไปตามเปาาหมาย และน า

ข้อมูลจากรายงานทางการเงิน

ไปใช้ในการวางแผนและการ

ตัดสินใจ 

๑. มีระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจด้านการเงนิและงบประมาณ 

๒. ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศหรือฐานข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจด้านการเงินและงบประมาณ ช่วยในการ

ติดตามการใช้เงิน การจัดท ารายงานต่างๆ ที่ผู้บริหารต้องทราบ และ

สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะหส์ถานะทางการเงนิของสถาบันได้   

๓. มีการรายงานทางการเงินเสนอคณะกรรมการบริหาร

สถาบันตามแผนที่ก าหนด  
 

 

 

 

 



 

 

๑๕๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 

 

หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน เป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพการ

พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในอย่าง

ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้เพื่อใหเ้กิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในที่เป็น

ลักษณะเฉพาะของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

๑. พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ส านักงานเลขาธิการคณะกรรมการบริหารการศกึษา 

๒. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒  (พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๕) ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๓. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ 

๔. มาตรฐานการศกึษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ส านักงานเลขาธิการสภาการศกึษา 

๕. มาตรฐานการอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๔๙ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๖. มาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. ๒๕๕๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๗. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF : HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๘. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

๙. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 

 

ตัวบ่งชี้  จ านวน ๒ ตัวบ่งชี้ คือ 

9.1  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

สมศ.๑๕ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด 

 

 



 

 

๑๖๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

ตัวบ่งชีท้ี่ 9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 

๒. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยคณะกรรมการบริหารสถาบันและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศกึษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

๑) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  

๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่ เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อคณะ

กรรมการบริหารสถาบันตามก าหนดเวลา และรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ CHE 

QA onlineและ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันตามที่ก าหนดไว้ใน

พระราชบัญญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งสถาบัน

ต้องระบบและกลไกการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้

เป็นไปตามนโยบาย เปาาประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยสถาบันและ

หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผย

ต่อสาธารณชนมกีารประเมนิและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

     การประกันคุณภาพการศกึษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศกึษาที่ต้อง

ด าเนินการอย่างต่อเนื่องตามระบบและกลไกของสถาบัน ซึ่งประกอบด้วยการควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความ

รับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อเป็นหลักประกันแก่

สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลติทางการศกึษาที่มคีุณภาพ  



 

 

๑๖๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ  

๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

สถาบัน 

๕. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้

มีการพัฒนาผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีข้องแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๖. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบทุก

องค์ประกอบคุณภาพ 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ

นักศึกษา ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใชบ้ริการตามพันธกิจของสถาบัน 

๘. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน 

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่สถาบันพัฒนาขึ้น 

และเผยแพร่ใหห้นว่ยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ 

 

เกณฑ์การประเมิน : 

๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 

มีการด าเนินการ 

๑ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๒ หรอื ๓ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๔ หรอื ๕  

หรอื ๖ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๗ หรอื ๘ ข้อ 

มีการด าเนินการ 

๙ ข้อ 

 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน : 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๑. มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใ น ที่ เ ห ม า ะ ส ม แ ล ะ

สอดคล้องกับพันธกิจ และ

พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่

ระดับภาควิชา หรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 

๑. มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม                          

กับระดับการพัฒนาของหน่วยงานและสอดคล้องกับระบบของ

มหาวิทยาลัย 

๒. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบัน

น ามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่

ด าเนินการเป็นประจ า โดยเริ่มจากการวางแผน การด าเนินการ

ตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้

การด าเนินภารกิจบรรลุเปาาประสงค์และมีการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยมีหลักฐานที่แสดงให้เห็นระบบและการด าเนินการ 



 

 

๑๖๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 ๓. มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานด้านการ
ประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้การประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับหน่วยงาน ภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า                       

จนถึงระดับผูป้ฏิบัติแต่ละบุคคล โดยมีหลักฐานอา้งองิดังนี้ 

 เอกสารการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคลากรในทุกภาคส่วน

ที่ตอ้งมคีวามรับผดิชอบในการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องหรือสอด 

คล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน                        

๒. มีการก าหนดนโยบาย                 
และให้ความส าคัญ เรื่องการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน โดยคณะกรรมการ

บริหารสถาบันและผู้ บริหาร

สูงสุดของสถาบัน 

๑. คณะกรรมการบริหารหน่วยงานให้ความส าคัญในการ

ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงาน 

โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับการก าหนดนโยบาย การถ่ายทอด

นโยบายสู่ผู้ปฏิบัติ และการติดตามผลการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการประเมินคุณภาพภายนอก 

ดังปรากฏหลักฐานดังนี้ 

 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบัน ที่ระบุหรือ

แสดงให้เห็นหน้าที่หรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร

สถาบันในการประกันคุณภาพการศกึษา 

 สรุปผลหรือรายงานผลการด าเนินการด้านการประกัน

คุณภาพการศกึษาของคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๒. มีการก าหนดหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการ

จัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 

และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่ เหมาะสม โดยมีหลักฐาน                         

แสดงการแตง่ตัง้หน่วยงานหรอืคณะกรรมการ 

๓. มีกลไกเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับ
ภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า ถึงระดับหน่วยงาน เพื่อให้เกิด

คุณภาพตามที่สถาบันก าหนด ดังนี้  

 หลักฐานแสดงการมอบหมายงานในลักษณะให้

บุคลากร และทุกภาคส่วนประกันคุณภาพในการด าเนินงาน 

(อ้างอิงจากเอกสารการก าหนดภาระหน้าที่ของบุคคล และ

หน่วยงานย่อย) 



 

 

๑๖๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

 การก าหนดกรอบหรอืเกณฑใ์นการประกันคุณภาพการ

ด าเนนิงานของสถาบัน 

 การก าหนดแผนที่หรือแผนผังความเชื่อมโยงการ

ปฏิบัติงานระดับบุคคลสู่งานในภาพรวมของสถาบัน 

๔. มีการจัดท าคู่มือคุณภาพของสถาบันอย่างเป็นรูปธรรม 

๕. มีกลไกติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องตามระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันก าหนดไว้ โดยมีการรายงานผล

และราย งานการป ระ เ มิ น ผลการด า เ นิ น ก าร เ สนอต่ อ

คณะกรรมการ บริหารสถาบันอย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

๓. มีการก าหนดตัวบ่งชี้                    
เ พิ่ ม  เ ติ ม ต ามอั ตลั ก ษณ์                

ของสถาบัน 

๑. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ภายใต้กรอบหรือแนวทางในการก าหนดตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์ ดังนี้ 

 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุดมศึกษาและการ

พัฒนาประเทศ 

 ไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐาน

และกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 สะท้อนอัตลักษณ์และจุดเน้น รวมทั้งวัตถุประสงค์                         

เฉพาะตามพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย 

 สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยตามกลุ่ม

สถาบันที่เป็นจุดเน้น 

 สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๕ ปีของสถาบัน 

 สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน 

 สอดคล้องกับพันธกิจ วิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์หรือ

แผนกลยุทธ์ของหนว่ยงานย่อย 

 สามารถวัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัย

น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตหรอืผลลัพธ์ 

๒. มีการก าหนดเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้ก ากับแต่ละตัว

บ่งชี ้ โดยต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเปาาหมายของตัวบ่งชี้

นั้นๆ และเป็นเกณฑท์ี่น าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 



 

 

๑๖๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๔. มีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่ครบถ้วน ประกอบ ด้วย 

๑) การควบคุม ติดตามการ

ด าเนินงานและประเมินคุณภาพ   

๒) การจัดท ารายงานประจ าปีที่

เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

เสนอต่อคณะกรรมการ บริหาร

สถาบันตามก าหนดเวลา และ

รายงานข้อมูลครบถ้วนตาม ที่

ก าหนดในระบบ CHE QA online  

๓ ) การน าผลการประเมิ น

คุณภาพไปท าแผนการพัฒนา

คุณภาพการศกึษาของสถาบัน 

๑. มีการด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วน ครอบคลุมการก าหนดการควบคุม

คุณภาพ การติดตามการด าเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

สอดคล้องกับวงจร PDCA โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงผลตามที่ระบุ

ในเกณฑม์าตรฐานข้อ ๑ 

๒. มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ

ตนเองเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๓. หน่วยงานรายงานข้อมูลครบถ้วนตามที่ก าหนดในระบบ 
CHE QA online 

๔. หน่วยงานได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหนว่ยงานจากสถาบันเป็นประจ าทุกปี 

๕. การเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

สถาบันสู่ สาธารณชน โดยอ้างอิงจากช่องทางการเผยแพร่ของสถาบัน 

๕. มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมา

ปรับปรุงการท างาน  และส่งผล

ใ ห้ มี ก า ร พั ฒ น า ผ ล ก า ร

ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผน

กลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 

๑. มีการน าผลจากการประเมินคุณภาพมาวิเคราะห์แล้วจัดท า

แผนการพัฒนาคุณภาพเป็นประจ าทุกรอบปี 

๒. มีการมอบหมายผูร้ับผดิชอบตัวบ่งชีต้ามแผนกลยุทธ์ น าผล
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และแผนการพัฒนา

คุณภาพไปวิเคราะห์  และด าเนินการหรือประสานงานกับ

คณะกรรมการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง

การด าเนินการในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรง หรือร่วมรับผิดชอบ 

โดยมีเปาาหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์

มีการพัฒนาขึน้จากปีก่อนหนา้ทุกตัวบ่งชี้ 

๓. มีการรายงานพัฒนาการของผลการด าเนินการในแต่ละตัว

บ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันทุกตัวบ่งช้ีในรายงานการประเมิน

คุณภาพตนเอง และน าเสนอคณะกรรมการบริหารสถาบันและ

ผูบ้ริหารสูงสุดของสถาบัน 

๖. มี ร ะบบส า รสน เ ท ศ                  

ที่ ใ ห้ ข้ อมู ลสนั บสนุ นการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

๑. มีการจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถน าเสนอข้อมูลประกอบ                            
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน                  

ครบทั้ง ๙ องค์ประกอบ และสอดคล้องกับเกณฑห์รอืมาตรฐานคุณภาพ

จากหน่วยงานภายนอก เช่น สมศ. เป็นต้น 



 

 

๑๖๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

ภายในครบทุกองค์ประกอบ

คุณภาพ 

๒. ระบบสารสนเทศที่หน่วยงานจัดตามข้อ ๑ ต้องสามารถ

น ามาใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรอืงานเทียบเท่า  

และระดับคณะวิชา รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงสู่ระดับสถาบันได้  

โดยหน่วยงานแสดงผังความเชื่อมโยงของระบบสารสนเทศ

ดังกล่าวเป็นหลักฐาน 

๗. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้               
ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษา 

ผูใ้ช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 

๕. มีการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตามพันธ

กิจของสถาบันมีสว่นร่วมในการประกันคุณภาพการศกึษาของสถาบัน

ในลักษณะ ดังนี ้

 การรว่มเป็นกรรมการ 

 การรว่มก าหนดตัวบ่งช้ีและเปาาหมาย 

 การให้ขอ้มูลย้อนกลับ 

 การเข้าร่วมกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพที่สถาบัน

จัดขึน้ 

๖. มีการจัดท ารายงานสรุปผลการเปิดโอกาสใหผู้ม้ีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพของหน่วยงานเสนอต่อ

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือคณะกรรมการบริหาร

หนว่ยงาน  

๘. มี เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา                        

ระหว่างหน่วยงานหรือสถาบัน

และมีกิจกรรมร่วมกัน 

๑. มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระดับหน่วยงาน หรือ

ระดับสถาบัน และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาและอื่นๆ ใน

ลักษณะดังนี ้

 มีการรว่มลงนามในหนังสอืความรว่มมอื 

 มีการก าหนดแผนการด าเนินงานร่วมกันในประเด็น                         

ที่ท าความรว่มมอืร่วมกัน 

 มีการด าเนินการตามแผน 

 มีการสรุปผลการด าเนินงานตามแผนน าเสนอต่อ

ผูบ้ริหารระดับสูงหรอืคณะกรรมการบริหารสถาบัน 

๒. มีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ภายในเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น โดยพิจารณาจากผลการด าเนินการใน

ตัวบ่งชีท้ี่เกี่ยวข้อง 



 

 

๑๖๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๓. มีการประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อน าผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยน าเสนอรายงาน

ผลการประเมินต่อผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการบริหาร

สถาบันอย่างนอ้ยปีละ ๒ ครั้ง 

๙. มีแนวปฏิบัติที่ ดี หรือ

งานวิ จั ยด้ านการประกั น

คุณภาพ การศึกษาที่สถาบัน

พัฒนาขึ้ น และเผยแพร่ ให้

สถาบันอื่นสามารถน าไปใช้

ประโยชน ์

๑. มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่
เกิดขึ้น ในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น 

การประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  การคัดเลือกแนวปฏิบัติที่ดี โดย

คณะกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิ เป็นต้น  

๒. มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่

เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่ได้รับการคัดสรรตามข้อ ๑ ให้กับสาธารณชน 

และให้สถาบันอื่นน าไปใช้ประโยชน์ โดยพิจารณาจากช่อง

ทางการเผยแพร่ และข้อมูลย้อนกลับที่สาธารณชน หรือสถาบัน

อื่น ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวไปใช้

ประโยชน์ 

๓. มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และน า

ผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปีละ ๑ 

เรื่อง 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๑๕ ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดยต้นสังกัด        

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธิการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 

๒๕๕๓ ระบไว้ว่า “...ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย างนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศกึษาตอสาธารณชน

...”  ทั้งนี้สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ งชี้ที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือตนสังกัดก าหนด โดยจะเปนตัวบงชี้ที่เนนดานปจจัย



 

 

๑๖๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

น าเขาและกระบวนการ ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนั้นจะเป็น

คะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงาน 

ดานตางๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได ดังนั้น ในการประเมินตัวบงชี้ที่จะใชคาเฉลี่ยคะแนน

ประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด โดยไม่ต้องท าการประเมนิใหม่ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใชค้่าคะแนนผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษาภายในโดยต้นสังกัด 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

คะแนนประเมินผลการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศกึษาโดยต้นสังกัด 

หมายเหตุ กรณีของการประเมินระดับคณะ หากประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะไม่

ครบทุกตัวที่ก าหนดในระดับสถาบัน ให้ใช้คะแนนจากการประเมินในระดับสถาบันของ

ตัวบ่งชีน้ั้นมาใช้แทน 

 

ตัวบ่งชี้  สมศ.๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันให้เกิดอัตลักษณ์   

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 

โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

๓. ผลการประเมินของผูเ้รียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศกึษาที่สอดคลอ้ง
กับอัตลักษณ์ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการด าเนินงานก่อใหเ้กิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรอืสร้างคุณค่าต่อสังคม 

๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์  

 



 

 

๑๖๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน ๑ คะแนน ๒  คะแนน ๓  คะแนน ๔ คะแนน๕ 

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เชน่ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรตบิัตร หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 

 

หมายเหตุ 

๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนนิการแยกหรอืด าเนนิการรว่มกับสถาบันก็ได้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้มน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานนด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มสี่วนรว่มให้ใชค้ะแนนเดียวกับสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะด าเนนิการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับของคณะ 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๑๖.๒  ผลการพัฒนาบัณฑติตามอัตลักษณ์ 

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ค่าเฉลี่ย 

 

วิธีการค านวน : 

ผลรวมของค่าคะแนนท ี ่ได้จากการประเมินบัณฑติที่มคีุณลักษณะตามอัตลักษณ ์

จ านวนบัณฑติที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 



 

 

๑๖๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ใช้ค่าเฉล ่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม ๕) 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณและ

ในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ ๒๐ ของจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ

ระดับ โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาดังตอ่ไปนี้ 

๑. ปรัชญา  ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจและวัตถุประสงคของสถานศึกษา  รวมทั้งแผนกล

ยุทธ์ และแผนการปฏิบัติงานประจ าปีของสถานศกึษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. แผนพัฒนาคุณภาพสถานศกึษาในด้านต่างๆ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให

เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศนและ

พันธกิจของสถาบัน 

๔. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูใ้ช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑติเข้าศกึษาต่อ 

 

หมายเหตุ “๑ สถาบัน ๑ อัตลักษณ์” โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดย 

๑. คณะและสถาบัน มีอัตลักษณ์เดียวกัน โดยความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนนิการแยกหรอืด าเนนิการรว่มกับสถาบันก็ได้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผลการประเมิน

จะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มสี่วนรว่มให้ใชค้ะแนนเดียวกับสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะด าเนนิการแยกกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับของคณะ 

 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ. ๑๗  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของ

สถาบัน   

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลผลิต 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 



 

 

๑๗๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนใหเ้ห็นเป็นลักษณะโดน

เด่นเป็นหนึ่งของสถานศกึษา 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ก าหนด
อย่างครบถ้วนสมบูรณ ์

๓. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศกึษา ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

๔. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรอืความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศกึษาและ

เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

๕. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะทีก่ าหนด และได้รับการยอมรับในระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของ

สถานศกึษา 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับ

เอกลักษณ์ จุดเน้น หรอืจุดเด่นของสถานศกึษาที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานตามเอกลักษณ์ จุดเน้น จุดเด่นของ

สถานศึกษาที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจนถือเป็น

เอกลักษณ์ จุดเน้น หรอืจุดเด่นของสถานศกึษาที่ได้รับการยอมรับ 



 

 

๑๗๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๔. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับรางวัลในประเด็ฯที่

เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เชน่ โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรตบิัตร หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 

 

หมายเหตุ  

๑. เอกลักษณ์ของคณะอาจเหมือน หรือแตกต่าง หรือส่งผลกับเอกลักษณ์ของสถาบันก็ ได้  

ทั้งนีต้้องผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนนิการแยกหรอืด าเนนิการรว่มกับสถาบันก็ได้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๓. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์เหมือนกับสถาบันและมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ผล

การประเมนิจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มสี่วนรว่มให้ใชค้ะแนนเดียวกับสถาบัน 

๔. กรณีที่คณะก าหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกับสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับ

ของคณะ 

 

ตัวบ่งชี ้สมศ.๑๘.๑ ผลการชี้น า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๑ ภายในสถาบัน    

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

๒. บรรลุเปาาหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในสถาบัน 

๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสถาบัน 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้  ปฏิบัติได้  ปฏิบัติได้  



 

 

๑๗๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ข้อ ๔-๕ ข้อ 

 

 

 

ตัวบ่งชี ้ สมศ.๑๘.๒ ผลการชี้น า ป้องกัน หรอืแก้ปัญหาของสังคมในประเด็นที่ ๒  

ภายนอกสถาบัน    

ชนิดของตัวบ่งชี ้: ผลลัพธ์ 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

 

ประเด็นการพิจารณา : ข้อ 

๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

๒. บรรลุเปาาหมายตามแผนประจ าปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓. มีประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อคนในชุมชน 

๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรอืสังคม 

๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรอืนานาชาติ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

- ปฏิบัติได้ 

๑ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๒ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๓ ข้อ 

ปฏิบัติได้  

๔-๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ด าเนินงานที่มีประโยชน์ และ

สร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา มีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุ

วัตถุประสงค์ และกลุ่มเปาาหมาย รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากสภาสถาบันที่สถานศึกษา

ระดับอุดมศกึษา ได้ด าเนินงานโดยมีบทบาทในการช้ีน าหรอืแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ 

๓. รายงานสรุปผลโครงการทุกโครงการ 



 

 

๑๗๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

๔. หลักฐาน เอกสาร ขอ้มูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนแ์ละสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ 

 

หมายเหตุ 

๑. มาตรการส่งเสริมของคณะอาจเหมือนหรือแตกต่าง หรือส่งผลกับมาตรการส่งเสริม

ของสถาบันก็ได้ ทั้งนีต้้องผา่นความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 

๒. คณะจะด าเนนิการแยกหรอืด าเนนิการรว่มกับสถาบันก็ได้ 

๓. กรณีที่คณะด าเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ และแสดง

หลักฐานการด าเนินงานด้วย โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 

การคิดคะแนน 

๑. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเด็นเดียวกับสถาบันและมีส่วนรว่มในการด าเนินการ 

ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูลในระดับสถาบัน โดยคณะที่มสี่วนรว่มให้ใชค้ะแนนเดียวกับสถาบัน 

๒. กรณีที่คณะมีการด าเนินงานในประเด็นที่ต่างจากสถาบัน ผลการประเมินจะพิจารณาใน

ระดับคณะ 

 

 

 

 

 

  



 

 

๑๗๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

องค์ประกอบท่ี 10 

การด าเนนิงานเพื่อการบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวทิยาลัย 

 

 จากการที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ที่เป็นผลการด าเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตและ

การให้บริการที่จะวัดผลได้จากคุณลักษณ์ของบัณฑิต เป็น “บัณฑิตราชธานีเป็นผู้น า และเป็นที่

ต้องการของสังคม” และก าหนดจุดเด่น จุดเน้นที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็น “รักษ์ความ

เป็นไทย ใส่ใจสังคม” มหาวิทยาลัยจงึก าหนดตัวบ่งช้ีเพื่อเร่งรัดสนับสนุนการบรรลุผลตามอัตลักษณ์ 

และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพิ่มอีกจ านวน ๑ ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไป

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : การด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตให้เป็นไป 

ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ 

น้ าหนัก     : ร้อยละ 5 

 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดอัตลักษณ์ในลักษณะผลผลิต/ผลลัพธ์ของคุณลักษณะบัณฑิตให้

เป็นผู้น า และเป็นที่ต้องการของสังคม ซึ่งการจะบรรลุผลดังกล่าวมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องก าหนด

ตัวบ่งชี้กระบวนการเพื่อเร่งรัดสนับสนุนให้เกิดผลดังกล่าว ทั้งนี้กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับ

ตัวบ่งช้ีนีจ้ะต้องเกี่ยวข้องกับกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษา 

 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

1. มีแผนด าเนินกิจกรรม/โครงการพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนา

นักศึกษาที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย  

2. มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามแผนที่ก าหนดในข้อ 1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

3. มีการประเมินความส าเร็จของการด าเนินกิจกรรม/โครงการตามข้อ 2 ทุกกิจกรรม/

โครงการ  

4. มีการน าประเมินความส าเร็จของแผนในข้อ 1 



 

 

๑๗๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เกณฑ์มาตรฐาน :  

5. มีการน าผลการประเมินแผนตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแก้ไขแผนด าเนินกิจกรรม/โครงการ

พัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาในปีการศกึษาถัดไป  

 

เกณฑ์การประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 

1 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

2 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

3 ขอ้ 

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 

 

  

  



 

 

๑๗๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๕ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการปรับปรุงรูปแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อให้สะดวกต่อการ

ประเมินฯ โดยการใช้ตารางกรอกข้อมูลพื้นฐาน (Common data set) เป็นส่วนส าคัญที่แสดงที่มาของ

ผลการประเมินฯ ในแต่ละองค์ประกอบ โดยแบ่งตารางกรอกข้อมูลพื้นฐานเป็น ๒ ตาราง คือ ตาราง

กรอกข้อมูลพื้นฐานเชงิปริมาณ และตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ  

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

1 จ านวนหลักสูตรท่ีเปิดสอนท้ังหมด   

2 - -ระดับอนุปริญญา   

3 - -ระดับปริญญาตรี   

4 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

5 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ก   

6 - -ระดับปริญญาโทท่ีมีเฉพาะแผน ข   

7 - -ระดับปริญญาโท ท่ีมีท้ังแผน ก และ แผน ข อยู่ในเอกสารหลักสูตรฉบับเดียวกัน   

8 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาโท แผน ก ท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียนในแผน ก   

9 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

10 - -ระดับปริญญาเอก   

11 จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาเอก ท่ีมีนักศกึษาลงทะเบียนเรียน   

12 จ านวนศูนยจ์ัดการศกึษานอกสถานที่ตัง้ท้ังหมด   

13 จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง   

14 - -ระดับอนุปริญญา   

15 - -ระดับปริญญาตรี   

16 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

17 - -ระดับปริญญาโท   

18 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

19 - -ระดับปริญญาเอก   

20 
จ านวนหลักสูตรท่ีจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีต้ัง  และแจง้ให้คณะกรรมการ

การอุดมศึกษาทราบ 
  



 

 

๑๗๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 ๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

21 - -ระดับอนุปริญญา   

22 - -ระดับปริญญาตรี   

23 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

24 - -ระดับปริญญาโท   

25 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

26 - -ระดับปริญญาเอก   

27 จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF   

28 - -ระดับอนุปริญญา   

29 - -ระดับปริญญาตรี   

30 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

31 - -ระดับปริญญาโท   

32 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

33 - -ระดับปริญญาเอก   

34 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF และมีการประเมินผลตามตัว

บ่งช้ีผลการด าเนนิงานฯ ครบถ้วน 
  

35 - -ระดับอนุปริญญา   

36 - -ระดับปริญญาตรี   

37 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

38 - -ระดับปริญญาโท   

39 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

40 - -ระดับปริญญาเอก   

41 จ านวนหลักสูตรวชิาชีพท่ีเปิดสอนท้ังหมด   

42 - -ระดับอนุปริญญา   

43 - -ระดับปริญญาตรี   

44 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

45 - -ระดับปริญญาโท   

46 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

47 - -ระดับปริญญาเอก   

48 
จ านวนหลักสูตรวชิาชีพท่ีเปิดสอนและได้รับการรับรองหลักสูตรจากองค์กรวชิาชีพ

ท้ังหมด 
  

49 - -ระดับอนุปริญญา   

50 - -ระดับปริญญาตรี   

51 - -ระดับ ป.บัณฑิต   



 

 

๑๗๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

52 - -ระดับปริญญาโท   

53 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

54 - -ระดับปริญญาเอก   

55 
จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ียังไมไ่ด้รับอนุมัตติามกรอบ TQF แตเ่ป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 ครบถ้วน 
  

56 - -ระดับอนุปริญญา   

57 - -ระดับปริญญาตรี   

58 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

59 - -ระดับปริญญาโท   

60 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

61 - -ระดับปริญญาเอก   

62 

จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีได้รับอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี

ผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑก์ารประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างนอ้ยร้อยละ 80 ของ

ตัวบ่งช้ีท่ีก าหนดในแตล่ะป)ี 

  

63 - -ระดับอนุปริญญา   

64 - -ระดับปริญญาตรี   

65 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

66 - -ระดับปริญญาโท   

67 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

68 - -ระดับปริญญาเอก   

69 
- -จ านวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีไดรั้บอนุมัตติามกรอบ TQF ท่ีมีผลการประเมินตามตัว

บ่งช้ีผลการด าเนนิงานฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งช้ี 
  

70 - -ระดับอนุปริญญา   

71 - -ระดับปริญญาตรี   

72 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

73 - -ระดับปริญญาโท   

74 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

75 - -ระดับปริญญาเอก   

76 
จ านวนหลักสูตรสาขาวิชาชพีท่ีมคีวามร่วมมอืในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรกับ

ภาครัฐหรอืภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชพีของหลักสูตร 
  

77 - -ระดับอนุปริญญา   

78 - -ระดับปริญญาตรี   

79 - -ระดับ ป.บัณฑิต   



 

 

๑๗๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

80 - -ระดับปริญญาโท   

81 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

82 - -ระดับปริญญาเอก    

83 จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา   

84 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับอนุปริญญา   

85 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาตรี   

86 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิต   

87 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท   

88 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท  (แผน ก)   

89 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาโท(แผน ข)   

90 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

91 - -จ านวนนักศกึษาปัจจุบันท้ังหมด - ระดับปริญญาเอก    

92 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมด รวมท้ังท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่   

93 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ   

94 - -จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาตอ่    

95 
จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ แยกตามวุฒปิริญญา

หรือเทียบเท่า  
  

96 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วุฒปิริญญาตรี

หรือเทียบเท่า  
  

97 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วุฒปิริญญาโท

หรือเทียบเท่า 
  

98 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีปฏบัิตงิานจรงิและลาศกึษาตอ่ วุฒปิริญญาเอก

หรือเทียบเท่า  
  

99 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มคีณุวุฒปิริญญาเอกปีการศึกษาที่ผ่านมา (กรณท่ีี

เลอืกใช้เกณฑ์ประเมินเป็นค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละฯ)  
  

100 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่อาจารย์   

101 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒปิริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
  

102 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒปิริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
  

103 
- -จ านวนอาจารย์ประจ า (ท่ีไมม่ตี าแหนง่ทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
  

104 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์    



 

 

๑๘๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

105 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
  

106 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
  

107 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
  

108 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่รองศาสตราจารย์   

109 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาตรี หรือ

เทียบเท่า 
  

110 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาโท หรือ

เทียบเท่า 
  

111 
- -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่รองศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก หรือ

เทียบเท่า 
  

112 จ านวนอาจารย์ประจ าทัง้หมดท่ีด ารงต าแหนง่ศาสตราจารย์   

113 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาตรี หรือเทียบเท่า   

114 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาโท หรือเทียบเท่า   

115 - -จ านวนอาจารย์ประจ าต าแหนง่ศาสตราจารย์ ท่ีมีวุฒปิริญญาเอก หรือเทียบเท่า   

116 ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการของปีท่ีผ่านมา   

117 จ านวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร   

118 - -ระดับอนุปริญญา   

119 - -ระดับปริญญาตรี   

120 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

121 - -ระดับปริญญาโท   

122 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

123 - -ระดับปริญญาเอก   

124 จ านวนเครื่องคอมพวิเตอร์ท่ีจัดบริการให้นักศกึษา   

125 
จ านวน Notebook และ Mobile Device ตา่งๆ ของนักศกึษาท่ีมีการลงทะเบียนการ

ใช ้Wi-Fi กับสถาบัน 
  

126 
ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบ

เครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ และมีการฝึกอบรมการใชง้านแก่นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
  

127 

ผลการประเมินคุณภาพการใหบ้ริการด้านกายภาพท่ีเหมาะสมตอ่การจัดการเรียน

การสอนและการพัฒนานักศกึษา อาทิ ห้องเรียน ห้องปฏบัิตกิาร อุปกรณ์

การศึกษา และจุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ตในระบบไร้สาย (จากคะแนนเต็ม 5) 

  



 

 

๑๘๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

128 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น

อื่นๆ อาทิ งานทะเบียนนักศกึษาผ่านระบบเครอืขา่ยคอมพวิเตอร์ การบริการอนามัย

และการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา (จาก

คะแนนเต็ม 5) 

  

129 

ผลการประเมินคุณภาพในการให้บริการสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อาทิ ประปา ไฟฟาา ระบบก าจัดของเสีย การจัดการ

ขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ์ปาองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตา่งๆ โดยเป็นไป

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง (จากคะแนนเต็ม 5) 

  

130 
ผลการประเมินความพงึพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เทียบจากคะแนนเต็ม 5) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 
  

131 - -ระดับอนุปริญญา   

132 - -ระดับปริญญาตรี   

133 - -ระดับ ป.บัณฑิต   

134 - -ระดับปริญญาโท   

135 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง   

136 - -ระดับปริญญาเอก    

137 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอ้มูล ส าหรับ สมศ1)   

138 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมงีานท า    

139 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไมน่ับรวมผู้ท่ี

ประกอบอาชพีอิสระ) 
  

140 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชพีอิสระ   

141 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา   

142 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว   

143 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศกึษา   

144 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท   

145 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร   

146 
เงินเดอืนหรือรายได้ตอ่เดอืน ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรอื

ประกอบอาชพีอิสระ (ค่าเฉลี่ย) 
  

147 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอ้มูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   

148 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอ้มูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   

149 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ท่ีจัดเก็บขอ้มูล ส าหรับ สมศ2 16.2)   

150 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  



 

 

๑๘๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

151 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

152 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาตรีตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

153 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

154 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทตาม

กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

155 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาโทตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

156 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

157 
ผลการประเมินโดย Exit Exam ในกลุ่มสาขาวิชาที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก

ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

158 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่ผู้ส าเร็จการศกึษาระดับ

ปริญญาเอกตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

159 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต ตามกรอบ TQF   

160 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน ตามกรอบ TQF ท้ังหมด   

161 
ผลการประเมินจากความพงึพอใจของนายจา้งที่มตีอ่บัณฑิตระดับปริญญา

ตรี โท เอก ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) 
  

162 

จ านวนรวมของบทความวิจัยท่ีเป็นผลจากวิทยานพินธ์ หรือบทความจากสาร

นพินธ์ หรือบทความจากศลิปนพินธ์ [ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

โท ท่ีผ่านการกลั่นกรอง (peer review) โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็น

กรรมการพิจารณาดว้ย] 

  

163 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีมีการตีพิมพเ์ผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะ

หนึ่ง  
  

164 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ (proceedings) 
  

165 
- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ

นานาชาต ิ(proceedings) หรือมกีารตพีมิพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติ 
  

166 - -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติ   

167 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโท) 
  



 

 

๑๘๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

168 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
  

169 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

170 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 
  

171 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาค

อาเซียน 
  

172 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ    

173 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบประเมิน)   

174 
จ านวนรวมของบทความวิจัยจากวิทยานพินธ์ ท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก) 
  

175 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฎใน

ฐานขอ้มูล TCI (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไมน่ับซ้ ากับค่าน าหนัก

อื่นๆ) 

  

176 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาตท่ีิมีช่ือปรากฎใน

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่า

น้ าหนักอื่นๆ) 

  

177 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมีช่ือปรากฎ

อยู่ในประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับ

ในค่าน้ าหนกัอื่นๆ) 

  

178 

- -จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการ

จัดอันดับ

วารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Scopus (

จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

179 
จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีเผยแพร่ (ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาเอก) 
  

180 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ระดับสถาบันหรือ

จังหวัด 
  

181 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ   

182 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมอืระหว่างประเทศ 
  

  



 

 

๑๘๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

183 
- -จ านวนผลงานสร้างสรรค์จากศลิปนพินธ์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาค

อาเซียน 
  

184 - -จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ   

185 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด (ปีการศึกษาที่เป็นวงรอบ

ประเมิน) 
  

186 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวชิาการและแนะแนวการ

ใชช้วีติแก่นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
  

187 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชนต์อ่

นักศกึษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
  

188 
ผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและ

วชิาชีพแก่นักศึกษา (จากคะแนนเต็ม 5) 
  

189 
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านงานวจิัย

หรืองานสร้างสรรค์ 
  

190 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ าที่ได้รับความรู้ดา้นจรรยาบรรณการวจิัย   

191 
จ านวนผลงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีมีการย่ืนการจดทะเบียนสทิธิบัตรหรืออนุ

สิทธิบัตร 
  

192 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน   

193 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

194 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

195 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

196 จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน   

197 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

198 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

199 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

200 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏบัิตงิานจรงิ (ไมน่ับรวมผู้ลาศกึษาตอ่)   

201 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

202 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

203 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

204 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ปฏบัิตงิานจริง (ไมน่ับรวมผู้ลาศกึษาตอ่)   

205 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

206 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

207 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

208 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศกึษาต่อ   



 

 

๑๘๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

209 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

210 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

211 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    

212 จ านวนนักวจิัยประจ าที่ลาศกึษาตอ่   

213 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    

214 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

215 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

216 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นรายงานสบืเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/

ระดับนานาชาติ หรือตพีมิพใ์นวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานขอ้มูล TCI (จ านวน

บทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

217 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

218 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

219 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

220 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับชาติท่ีมีช่ือปรากฎในประกาศ

ของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากบัท่ีนับในค่าน้ าหนัก

อื่นๆ) 

  

221 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

222 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

223 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

224 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการระดับนานาชาตท่ีิมีช่ือปรากฎอยูใ่น

ประกาศของ สมศ. (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่า

น้ าหนักอื่นๆ) 

  

225 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

226 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

227 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

228 

จ านวนบทความวิจัยฯ ท่ีตีพิมพใ์นวารสารวิชาการท่ีมีช่ือปรากฎในฐานข้อมูลการจัด

อันดับารสาร SJR (SCImago Journal Rank :www.scimagojr.com) หรือ ISI หรือ Sco

pus (จ านวนบทความท่ีนับในค่าน้ าหนักนี้ จะตอ้งไม่ซ้ ากับท่ีนับในค่าน้ าหนักอื่นๆ) 

  

229 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

230 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

231 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

232 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า) 
  



 

 

๑๘๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

233 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

234 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

235 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

236 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
  

237 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

238 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

239 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

240 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมอืระหว่าง

ประเทศ (ผลงานของอาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า) 
  

241 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

242 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

243 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

244 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซียน (ผลงานของ

อาจารย์ประจ าและนักวจิัยประจ า) 
  

245 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

246 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

247 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

248 
จ านวนผลงานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ (ผลงานของอาจารย์

ประจ าและนักวิจัยประจ า) 
  

249 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี   

250 - -กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

251 - -กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   

252 จ านวนรวมของผลงานวจิัยท่ีน าไปใชป้ระโยชน์   

253 จ านวนรวมของผลงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใชป้ระโยชน์   

254 จ านวนรวมของผลงานวชิาการท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ   

255 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับชาติ   

256 - -บทความวิชาการท่ีได้รับการตพีมิพใ์นวารสารระดับนานาชาติ   

257 
- -ต าราหรอืหนังสอืท่ีมีการประเมินผ่านตามเกณฑโ์ดยผู้ทรงคณุวุฒท่ีิสถานศึกษา

ก าหนด (ผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของช้ินงาน)  
  

  

 

 



 

 

๑๘๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

258 

- -ต าราหรอืหนังสอืท่ีใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการและผา่นการพจิารณาตาม

เกณฑ์การขอต าแหนง่ทางวิชาการแล้ว หรือต าราหรอืหนังสอืท่ีมีคุณภาพสูงมี

ผู้ทรงคุณวุฒติรวจอา่นตามเกณฑ์ขอต าแหนง่ทางวิชาการ (ผลงานจะต้องเกินร้อย

ละ ๕๐ ของช้ินงาน) 

  

259 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนท่ีสภาสถาบันอนุมัติ   

260 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการเรียน

การสอน 
  

261 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพัฒนา เฉพาะการวิจัย   

262 
จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ท่ีน ามาใชใ้นการพัฒนา ท้ังการเรียนการ

สอนและการวจิัย 
  

263 
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศกึษาท่ีเกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ ไมต่่ า

กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
  

264 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงานของสภาสถาบัน (คะแนนเต็ม ๕)    

265 
คะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการท่ีสภาสถาบันแตง่ตัง้ (คะแนน

เต็ม ๕)  
  

266 
ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏบัิตงิานของสถาบันท่ี

สอดคล้องกับอัตลักษณ์ (จากคะแนนเต็ม ๕) 
  

267 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

268 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
  

269 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   

270 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาโทท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
  

271 จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์   

272 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาเอกท่ีมีคุณลักษณะตามอัต

ลักษณ ์(คะแนนเต็ม ๕) 
  

273 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์   

274 จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณลักษณะตามอัตลักษณ ์ท้ังหมด   

275 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตท่ีมีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (คะแนนเต็ม ๕)   

276 
ผลการประเมินความพงึพอใจของบุคลากรท่ีเกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเนน้ และ

จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถานศกึษา (จากคะแนนเต็ม ๕) 
  

277 จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาตา่งประเทศท้ังหมด   

278 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเกาหล ี   



 

 

๑๘๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

279 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเขมร   

280 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาจีนกลาง   

281 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาญี่ปุ่น   

282 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาทมิฬ   

283 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาพมา่   

284 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาฟิลปิิโน   

285 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษามลาย ู   

286 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษามาเลย์   

287 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาลาว   

288 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาเวียดนาม   

289 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาอังกฤษ   

290 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาอินโดนเีซีย   

291 - -จ านวนนักศกึษาท่ีเข้าสอบภาษาตามกฎหมายท่ีใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ   

292 

จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้น

ภาษาต่างประเทศท่ีก าหนดท้ังหมด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากวา่รอ้ยละ 60 ของ

คะแนนเต็ม) 

  

293 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

เกาหลีท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

294 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

เขมรท่ีก าหนด(ได้คะแนนในระดบัไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

295 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาจีน

กลางที่ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

296 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้น

ภาษาญี่ปุ่นท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

297 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

ทมฬิท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

298 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

พมา่ที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

299 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาฟิ

ลิปิโนที่ก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

300 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

มาเลยท่ี์ก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

  



 

 

๑๘๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๑ ตารางกรอกข้อมูลพืน้ฐานเชิงปริมาณ (ต่อ) 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน จ านวน 

301 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

มลายูท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

302 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษาลาว

ท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

303 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

เวยีดนามท่ีก าหนด  (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

304 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้น

ภาษาอังกฤษท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

305 
- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

อนิโดนีเซียท่ีก าหนด (ได้คะแนนในระดับไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ 60 ของคะแนนเต็ม) 
  

306 

- -จ านวนนักศกึษาท่ีสอบผ่านเกณฑ์การทดสอบความรู้ความสามารถดา้นภาษา

ตามกฎหมายท่ีใชใ้นกลุ่มประเทศอาเซียนอ่ืนๆ  (ได้คะแนนในระดับไมต่่ ากว่าร้อย

ละ 60 ของคะแนนเต็ม) 

  

307 จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย   

308 
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการส่งเสริมให้มี

คุณธรรม จรยิธรรมและความเป็นไทย 
  

309 
จ านวนกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3D ด้านการสร้างภูมคิุ้มกันภัยจากยา

เสพติดทุกชนิด 
  

 

 

  



 

 

๑๙๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 

๕.๒ ตารางขอ้มูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ 

รายการ  แหล่งข้อมูล 

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนงาน ฝา่ยบริหาร 

๑. มีการก าหนดแผนกลยุทธ์ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรช์าติ   

๒. มีการก าหนดปรัชญา หรอืปณิธาน ตลอดจนมกีระบวนการพัฒนา

กลยุทธ ์แผนด าเนินงาน และมีการก าหนดตัวบ่งชีเ้พื่อวัดความส าเร็จ

ของการด าเนินงานตามแผนให้ครบทุกภารกิจ  

๓. ระดับความส าเร็จของการสร้างความรู ้ความเข้าใจในปรัชญาแหง่

การจัดตัง้องค์กรให้กับบุคลากรของตนเอง  

การเรียนการสอน ฝา่ยวิชาการ 

๔. มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร   

๕. มีกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ   

๖. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอน ซึ่งบุคคล องค์กร และชุมชนภายนอกมีส่วนร่วม  

๗. มีกระบวนการส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารย์  

๘. มีระบบและกลไกสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าท าการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน  

การพัฒนานักศึกษา ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

๙. มีการจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า   

๑๐. มีการส่งเสริมกิจกรรมนิสติที่ครบถ้วนและสอดคล้องกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  

๑๑. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา   

การวิจัย ฝา่ยวิจัย 

๑๒. มีการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

๑๓. มีการพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุนการผลติงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์  

๑๔. มีระบบบริหารจัดการความรูจ้ากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   

 



 

 

๑๙๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๒ ตารางขอ้มูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

รายการ  แหล่งข้อมูล 

๑๕. มีการน าความรูแ้ละประสบการณจ์ากการบริการวิชาการและ

วิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย  

๑๖. มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามเปาาหมาย

ของมหาวิทยาลัย  

๑๗. ระดับความส าเร็จของการให้บริการที่สอดคล้องกับความตอ้งการ

ของผู้รับบริการ  

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ฝา่ยกิจการนักศึกษา 

๑๘. มีระบบและกลไกในการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม กองกลางการ

บริหารและจัดการ  

การบรหิารจัดการ ฝา่ยบริหาร 

๑๙. มีระบบการบริหารจัดการที่ดีแบบธรรมาภบิาล และภาวะผูน้ า  

๒๐. มีการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธ ารงรักษาไว้ให้

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๒๑. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเข้ามามีสว่น

ร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน  

๒๒. ระดับความส าเร็จของการถ่ายทอดตัวบ่งชีแ้ละเปาาหมายของ

ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล  

๒๓. สภามหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันสถาบันให้แข่งขันได้ในระดับสากล  

๒๔. ภาวะผูน้ าของผู้บริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย กองการ

เจ้าหน้าที่  

๒๕. มีการพัฒนาสถาบันสู่องค์การเรียนรู้โดยอาศัยผลการประเมนิ

จากภายในและภายนอก  

๒๖. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และ

ธ ารงรักษาไว้ให้บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

๒๗. ศักยภาพของระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย  

๒๘. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสใหบุ้คคลภายนอกเข้ามามีสว่น

ร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัย  



 

 

๑๙๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๕.๒ ตารางขอ้มูลพืน้ฐานเชิงคุณภาพ (ต่อ) 

รายการ  แหล่งข้อมูล 

๒๙. มีการน าระบบบริหารความเสี่ยงมาใช้ในกระบวนการบริหาร

การศกึษา  

๓๐. การใชท้รัพยากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกัน   

๓๑. มีระบบการมอบหมายงานตามใบมอบหมายงาน (JA) หนว่ยงาน

สนับสนุน  

๓๒. งานที่มีการวิเคราะห์และน าผลไปปรับปรุงขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 

หนว่ยงานสนับสนุน  

การเงนิและงบประมาณ ฝา่ยบริหาร 

๓๓. มีระบบ และกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหค์่าใช้จ่าย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ฝา่ยประกันคุณภาพ 

๓๔. มีระบบและกลไกการใหค้วามรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ

แก่นสิิต  

๓๕. ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายใน   

๓๖. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศกึษา  

การพัฒนาและปรับปรุงระบบด าเนนิงาน ฝา่ยบริหาร 

๓๗. ระดับความส าเร็จของการปรับปรุงการด าเนินงาน หน่วยงาน

สนับสนุน  

 

 

  



 

 

๑๙๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๖ 

แนวทางการจัดท ารายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา (SAR) 

 

การจัดท ารายงานระดับคณะ  จะอ้างอิงถึงการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

(SAR) ระดับอุดมศึกษาประจ าปี โดยปรับเปลี่ยนจากระดับสถานบันอุดมศึกษาเป็นคณะแทน 

รายละเอียดของการจัดท าเป็นไปตามเกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

 

ความหมายของรายงาน  

รายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาประจ าปี  หมายถึง รายงานการ

ประเมิน ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแล  และ

เปิดเผยต่อ สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษาประจ าปี  

การจัดท ารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศกึษาประจ าปี มีวัตถุประสงค์ ๓ 

ประการ คือ  

๑. เพื่อให้สถานศึกษาด าเนินการตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัด

ให้มีระบบ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของ กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงาน

ประจ าปี เสนอต่อ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศกึษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  

๒. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุด

ที ่ควรปรับปรุง ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีตอ่ไป  

๓. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการอุดมศกึษาในแนวทางที่เหมาะสม  

 

รูปแบบรายงาน  

รายงานการประกันคุณภาพการศกึษาระดับอุดมศกึษาประจ าปี ประกอบด้วย  

๑. ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรอืสารบัญภาพ (ถ้ามี)  



 

 

๑๙๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒. ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการ

บริหารจัดการ ระบบและกลไก ประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน

ในรอบปีที่ผา่นมา และเปาาหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)  

๓. ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเปาาหมายใน 

รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชีใ้นแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่  

๑) องค์ประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการด าเนินการ  

๒) องค์ประกอบที่ ๒ การเรียนการสอน  

๓) องค์ประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสติ/นักศึกษา  

๔) องค์ประกอบที่ ๔ การวิจัย  

๕) องค์ประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแก่สังคม  

๖) องค์ประกอบที่ ๖ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  

๗) องค์ประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ  

๘) องค์ประกอบที่ ๘ การเงนิและงบประมาณ  

๙) องค์ประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

๑๐) องค์ประกอบที่ ๑๐ การด าเนินงานเพื่อการบรรลุถึงอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ

มหาวิทยาลัย 

 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา โดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของ แต่

ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่นและจุด ที่ควรปรับปรุง 

แผนและเปาาหมายการพัฒนาในปีตอ่ไป  

 

การเขียนรายงาน  

ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย  

ประกอบด้วยรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญของสถาบัน  การศึกษา โดยมีสาระ

ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม หรือ พัฒนาศิลปะและ

วัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและ กลไกประกัน

คุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา ตลอดจน เปาาหมาย

ที่ส าคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย ส าหรับผลการปรับปรุงตามผลการ ประเมินใน

รอบปีที่ผา่นมาและเปาาหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน  

ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายใน  

เป็นส่วนที่เขียนถึงการด าเนินงานจริงเพื่อเป็น ข้อมูลส าหรับการประเมินคุณภาพ

ภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยมี รูปแบบการน าเสนอตามตัวบ่งชี้



 

 

๑๙๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของส านักงานคณะกรรมการการ  อุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของ

สถาบัน ทั้งนีค้วรเขียนใหส้ั้น กะทัดรัด โดยยึดการอา้งองิจากแหล่งข้อมูล ต่าง ๆ ประกอบ  

ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผล

ตามเกณฑ์ ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน 

ต่อไปนี ้ 

๑. กิจกรรมที่สถาบันด าเนนิการในแตล่ะตัวบ่งช้ี  

๒. การประเมนิผลตามเกณฑ์  

๓. การประเมนิผลเทียบกับเปาาหมายในตัวบ่งชีน้ั้น ๆ  

๔. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแตล่ะตัวบ่งชี้ 

 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา  

เป็นสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ องค์ประกอบและมาตรฐานการ

อุดมศึกษา รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการพัฒนา คุณภาพการศึกษาให้ดี

ยิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้ จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมินเพื่อ รายงานสรุปผลส าเร็จ

ของการด าเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองค์ประกอบคุณภาพ  และตาม

มาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเปาาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวใน อนาคต 

รายงานบทนีป้ระกอบด้วย  

๑) รายงานตัวเลขในตารางที่ ส ๑ และ ส ๒ ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัว

บ่งชี้ของ สกอ. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ สถาบัน

อาจเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ ย่อยของสถาบันลงในตารางดังกล่าว เช่น ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ของ สกอ.อาจมีตัวบ่งชี้ 

๒.๑.๑,๒.๑.๒ และ ๒.๑.๓ แทรกลงไป เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ขอให้แยกคะแนนการประเมินเป็นสอง

ช่องคือ ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์ ของสกอ. และ ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑข์องสถาบัน  

๒) สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน แยก

ตามแตล่ะ องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศกึษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา  

๓) เปาาหมายการด าเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต  

๔) แผนการพัฒนาสถานศกึษาในอนาคตให้สอดรับกับเปาาหมาย 

  



 

 

๑๙๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๗ 

ค าชี้แจงในการน าตัวบ่งชี้ไปใช้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๑. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน แต่ละสถาบันอุดมศกึษาจะต้อง

ใช้ตัวบ่งช้ีคุณภาพทุกตัวในการประเมินคุณภาพ 

๒. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงาน

เทียบเท่า และหน่วยงานที่มีการเรียนการเสอน ให้สถาบันพิจารณาตัวบ่งชี้ที่จะน าไปใช้ให้

สอดคล้องกับบริบท โครงสร้าง และระบบการบริหาร และปรับตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐานให้

สอดคล้องกับระดับของหน่วยงานที่รับการประเมิน  เช่น  ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๑ การประเมินสภาสถาบัน

และผู้บริหารของสถาบัน  อาจปรับเป็นการประเมินกรรมการประจ าคณะวิชาและผู้บริหารคณะวิชา 

เป็นต้น  

๓. การประเมินทุกตัวบ่งช้ีเป็นการประเมินในรอบปีการศกึษา ยกเว้นตัวบ่งชีท้ี่ ๑.๑ ตัวบ่งชี้

ที่ ๔.๓ และตัวบ่งชี้ที่ ๘.๑ สถาบันอาจจะเลือกประเมินตามปีงบประมาณก็ได้ ในกรณีเช่นนี้จะต้อง

ระบุให้ชัดเจนและต้องประเมินในรอบปีงบประมาณอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ พ.ศ. ของปีงบประมาณที่

ตรงกับปีการศึกษาที่ประเมนิ ส าหรับตัวบ่งชีข้อง สมศ. ให้ใชร้อบปีตามที่ สมศ. ก าหนด  

๔. อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคลากรที่มีสัญญาจา้งกับสถาบันทั้งปีการศกึษา ซึ่งมีหน้าที่

ความรับผดิชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

 นักวิจัยประจ า หมายถึง บุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันทั้งปีการศึกษา ที่มตี าแหน่ง

เป็นเจ้าหนา้ที่วจิัยหรอืนักวิจัย 

 การนับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ใหน้ับระยะเวลาการท างาน ดังนี้ 

  ๙ – ๑๒ เดือน   คิดเป็น ๑ คน 

  ๖ เดือนขึ้นไปแตไ่ม่ถึง ๙ เดือน คิดเป็น ๐.๕ คน 

  น้อยกว่า ๖ เดือน  ไม่สามารถน ามานับได้ 

๕. ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ตัวบ่งชีเ้ชงิคุณภาพและตัวบ่งชีเ้ชงิปริมาณ ดังนี้ 

๑) ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพจะระบุเกณฑ์มาตรฐานเป็นข้อๆ ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ เป็น ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ การประเมินจะนับจ านวนข้อและระบุว่าผลการ

ด าเนนิงานได้กี่ขอ้ได้คะแนนเท่าใด กรณีที่ไม่ด าเนนิการใด ๆ หรอืด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน 

ให้ถือเป็นว่าได้ ๐ คะแนน 

๒) ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณอยู่ในรูปของร้อยละหรือค่าเฉลี่ย ก าหนดเกณฑ์การประเมิน

เป็นคะแนนระหว่าง ๑ ถึง ๕ โดยเป็นค่าต่อเนื่อง (มีจุดทศนิยม) ส าหรับการแปลงผลการด าเนินงาน



 

 

๑๙๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

ตามตัวบ่งชี ้(ซึ่งอยู่ในรูปร้อยละหรือค่าเฉลี่ย) เป็นคะแนนท าโดยการวางเทียบบัญญัติไตรยางศ ์โดย

ที่แต่ละตัวบ่งชี ้จะก าหนดค่าร้อยละหรอืค่าเฉลี่ยที่คิดเป็นคะแนน ๕ ไว้ ค านวณได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานเท่ากับหรือสูงกว่าค่าร้อยละหรือค่าเฉลี่ยที่ก าหนดให้เป็น

คะแนน ๕  จะได้คะแนน ๕ 

๖. ข้อปฏิบัติเรื่องจุดทศนิยม 

การค านวณค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าคะแนนให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง โดยการปัด

ทศนยิมต าแหนง่ที่ ๓ ตามหลักการปัดทศนยิม (ตั้งแตเ่ลข ๕ ขึน้ไปปัดขึน้) เช่น 

  ๗๒.๓๖๔ เป็น ๗๒.๓๖ 

  ๓.๙๗๕ เป็น ๓.๙๘ 

๗. เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ เป็นแบบ ๕ ระดับ มีคะแนนตั้งแต่ ๑ ถึง ๕ กรณีที่ไม่

ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน โดยมีความของคะแนน 

ดังนี้ 

  คะแนน ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

  คะแนน ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 

  คะแนน ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  การด าเนินงานระดับพอใช้ 

  คะแนน ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดี 

  คะแนน ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  การด าเนินงานระดับดีมาก 

 

นิยามศัพท์ท่ีใช้ในตัวบ่งชี้ 

 กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดการศึกษาที่ถือว่าผู้เรียน

ส าคัญที่สุดเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่ต้องเน้นให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ และพัฒนาความรู้ได้

ด้วยตนเอง หรือรวมทั้งมีการฝึกและปฏิบัติในสภาพจริงของการท างาน มีการเชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับ

สังคมและการประยุกต์ใช้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการให้ผู้เรียนได้คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ 

ประเมินและสรา้งสรรคส์ิ่งต่าง ๆ 

 นอกจากนี้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ โดย

สะท้อนจากการที่นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชา หรือเลือกท าโครงงานหรือชิ้นงานในหัวข้อที่

สนใจในขอบเขตเนือ้หาของวิชานั้นๆ 

ค่าร้อยละที่ได้จากผลการด าเนินงาน 

ร้อยละท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ 
x ๕  =  คะแนนที่ได้ 



 

 

๑๙๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในระดับอุดมศกึษาตามแนวทางเน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ซึ่งมุ่งพัฒนา

ความรู้ และทักษะทางวิชาชีพ ทักษะชีวิตและทักษะสังคม มีปรากฏในวงการศึกษาไทยหลายรูปแบบ

ตัวอย่างเชน่ 

๑) การเรียนรูจ้ากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

๒) การเรียนรูเ้ป็นรายบุคคล (Individual Study) 

๓) การเรียนรูแ้บบสรรคนิยม (Constructivism) 

๔) การเรียนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ด้ดว้ยตนเอง (Self-Study) 

๕) การเรียนรูจ้ากการท างาน (Work-based Learning) 

๖) การเรียนรูท้ี่เน้นการวิจัยเพื่อสรา้งองค์ความรู้ (Research–based Learning) 

๗) การเรียนรู้ที่ ใ ช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based 

Approach) 

 การบูรณาการ ( Integration) หมายถึง การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ 

สารสนเทศการจัดสรรทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุน

เปาาประสงค์ที่ส าคัญของสถาบัน (organization-wide goal) การบูรณาการที่มีประสิทธิผล เป็น

มากกว่าความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ( alignment) ซึ่ งการด าเนินการของแต่ละ

องค์ประกอบภายใน ระบบการจัดการผลการด าเนินการมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวอย่าง

สมบูรณ์ 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง การน าเสนอบทความ

วิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์(Full paper) ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการจัดประชุม

ประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่

ยอมรับในสาขาวิชานั้น ๆ จากนอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมินบทความที่

เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากนอกสถาบันของเจ้าของบทความ 

 การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอ

บทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการตพีิมพ์ในรายงาน

สืบเนื่องจากการประชุม (Proceedings) โดยมีกองบรรณาธิการจัดท ารายงานฯ หรือคณะกรรมการ

จัดประชุมประกอบด้วยศาสตราจารย์ หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มี

ผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ ๒๕ และมีผู้ประเมิน

บทความที่เป็นผู้เช่ียวชาญในสาขานั้นจากต่างประเทศ 

 การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการให้บริการแก่สังคม

ภายนอกสถาบันการศกึษา หรือเป็นการใหบ้ริการที่จัดในสถาบันการศกึษาโดยมีบุคคลภายนอกเข้า

มาใช้บริการ 



 

 

๑๙๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 การให้อ านาจในการตัดสินใจ หมายถึง การใหอ้ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจ 

และในการปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงาน เพื่อให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 

 งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาค าตอบของปัญหาหรือ

การเสาะแสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึงการประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านกระบวนการศึกษา ค้นคว้า หรือ

ทดลอง วิเคราะหแ์ละตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไม่จ าเป็นต้องเป็นงานวิจัย) ที่มกีารศกึษา ค้นคว้า

ที่แสดงออกทางศิลปะหรือดนตรีอันเป็นที่ยอมรับ 

 จรรยาบรรณนักวิจัย หมายถึง หลักเกณฑ์ควรประพฤติปฏิบัติของนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้

การด าเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกัน

มาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและเกียรติภูมขิองนักวิจัย ดังนี้ 

๑) นักวิจัยต้องซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

๒) นักวิจัยต้องตระหนักถึงพันธกรณีในการท าวิจัยตามข้อตกลงที่ท าไว้กับหน่วยงานที่

สนับสนุนการวิจัยและตอ่หนว่ยงานที่ตนสังกัด 

๓) นักวิจัยต้องมพีืน้ฐานความรูใ้นสาขาวิชาการที่ท าวิจัย 

๔) นักวิจัยต้องมคีวามรับผดิชอบต่อสิ่งที่ศกึษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวติหรอืไม่มชีีวติ 

๕) นักวิจัยต้องเคารพศักดิ์ศร ีและสิทธิของมนุษย์ที่ใชเ้ป็นตัวอย่างในการวิจัย 

๖) นักวิจัยต้องมอีิสระทางความคิด โดยปราศจากอคติในทุกขั้นตอนของการท าวจิัย 

๗) นักวิจัยพึงน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในทางที่ชอบ 

๘) นักวิจัยพึงเคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผูอ้ื่น 

๙) นักวิจัยพึงมีความรับผดิชอบต่อสังคมทุกระดับ 

 จรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ประมวลความประพฤติที่

อาจารย์   และบุคลากรสายสนับสนุนพึงปฏิบัติเพื่อรักษา ส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของ

อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด โดยอาจใช้กรอบแนวทางตาม

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องยึดมั่นใน

หลักการ ๖ ประการ คือ  

๑) ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง  

๒) ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  

๓) ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

๔) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  

๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  

๖) ไม่ใช้อ านาจครอบง าผิดท านองคลองธรรมต่อนักศกึษา  



 

 

๒๐๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

และต้องครอบคลุมจรรยาบรรณ ๑๐ ประการ คือ  

๑) จรรยาบรรณตอ่ตนเอง  

๒) จรรยาบรรณตอ่วิชาชีพ  

๓) จรรยาบรรณตอ่การปฏิบัติงาน  

๔) จรรยาบรรณตอ่หนว่ยงาน  

๕) จรรยาบรรณตอ่ผูบ้ังคับบัญชา  

๖) จรรยาบรรณตอ่ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

๗) จรรยาบรรณตอ่ผูร้่วมงาน  

๘) จรรยาบรรณตอ่นักศึกษาและผูร้ับบริการ  

๙) จรรยาบรรณตอ่ประชาชน และ 

๑๐) จรรยาบรรณตอ่สังคม 

นักวิจัยประจ า หมายถึง ข้าราชการ หรือพนักงาน หรือบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศกึษา  ทั้งปีการศึกษา ที่มตี าแหน่งเป็นเจ้าหนา้ที่วจิัยหรอืนักวิจัย 

นัก ศึกษาเต็ม เวลาเทียบเท่า  ( Full Time Equivalent Student : FTES) หมายถึ ง 

นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนตามเกณฑจ์ านวนหนว่ยกิตมาตรฐานของการลงทะเบียน ดังนี้ 

ระบบทวิภาค  

- ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๓๖ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(๑๘ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

- ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งโครงการปกติและโครงการภาคพิเศษ : 

ลงทะเบียน ๒๔ หนว่ยกิตตอ่ปีการศึกษา (๑๒ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษาปกติ) 

ระบบไตรภาค   

- ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี : ลงทะเบียน ๔๕ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(๑๕ หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

- ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา : ลงทะเบียน ๓๐ หน่วยกิตต่อปีการศึกษา 

(10 หนว่ยกิตตอ่ภาคการศกึษา) 

ขั้นตอนการค านวณค่า FTES มีดังน้ี 

๑) ค านวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือ ผลรวม

ของผลคูณระหว่างจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจ านวนหนว่ยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุก

รายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดก าหนดเวลาการ

เพิ่ม-ถอน) โดยมีสูตรการค านวณ ดังนี้ 

   SCH = Σnici 
 



 

 

๒๐๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เมื่อ  ni = จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i 

  Ci = จ านวนหนว่ยกิตของวิชาที่ i 

๒) ค านวณค่า FTES โดยใช้สูตรค านวณดังนี้ 

 

 

 

 

 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันได้มีการค านวณเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนเป็นการ

พิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษ หมายถึง นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการ หรือนอกเวลาราชการ

โดยสถาบันมิได้นับว่าการสอนดังกล่าวเป็นภาระงานสอนของอาจารย์ และ/หรือได้มีการจ่าย

ค่าตอบแทน ให้กับการสอนของอาจารย์เป็นการพิเศษ 

แนวปฏิบัติที่ดี  หมายถึง วิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ท าให้องค์การประสบ

ความส าเร็จหรือสู่ความเป็นเลิศตามเปาาหมาย เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพนั้นๆ มี

หลักฐานของความส าเร็จปรากฏชัดเจน โดยมีการสรุปวิธีปฏิบัติ หรือขั้นตอนการปฏิบัติ ตลอดจน

ความรู้และประสบการณ์บันทึกเป็นเอกสาร เผยแพร่ให้หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง กลุ่มคนต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบ หรืออาจ

ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการและความส าเร็จของสถาบัน ตัวอย่างของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่ส าคัญ     เช่น นักศกึษาผูป้กครอง สมาคมผู้ปกครอง ผู้ปฏิบัติงาน คู่ความรว่มมอืทั้งที่เป็นทางการ

และไม่ เป็นทางการ  คณะกรรมการก ากับดูแลสถาบันในด้านต่างๆ ศิษย์ เก่ า  นายจ้าง 

สถาบันการศึกษาอื่นๆ องค์การที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลกฎ ระเบียบ องค์การที่ให้เงินสนับสนุน ผู้เสีย

ภาษี ผูก้ าหนดนโยบาย ผูส้่งมอบ ตลอดจนชุมชนในท้องถิ่นและชุมชนวิชาการหรอืวิชาชีพ 

แผนกลยุทธ์ หมายถึง แผนระยะยาวของสถาบันโดยทั่วไปมักใช้เวลา ๕ ปี เป็นแผนที่

ก าหนดทิศทาง การพัฒนาของสถาบัน แผนกลยุทธ์ประกอบไปด้วยวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปาาประสงค์ 

วัตถุประสงค์ผลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคาม กลยุทธ์ต่างๆ ของสถาบันควร

ครอบคลุมทุกภารกิจของสถาบัน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแต่ละกลยุทธ์และค่า

เปาาหมายของตัวบ่งชีเ้พื่อวัดระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามกลยุทธ์ โดยสถาบันน าแผนกล

ยุทธ์มาจัดท าแผนด าเนนิงาน หรอืแผนปฏิบัติการประจ าปี 
 

FTE
SCH 

จ านวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
การลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ 



 

 

๒๐๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

แผนปฏิบัติการประจ าปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มรีะยะเวลาในการด าเนินงานภายใน ๑ ปี  

เป็นแผนที่ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการด าเนินงานจริงตามกลยุทธ์  

ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะต้องด าเนินการในปีนัน้ ๆ เพื่อให้บรรลุเปาาหมายตาม

แผนกลยุทธ์ ตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการหรอืกิจกรรม ค่าเปาาหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น  รวมทั้ง

มีการระบุผู้รับผิดชอบหลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการด าเนินการ รายละเอียด และ

ทรัพยากรที่ตอ้งใชใ้นการด าเนินโครงการที่ชัดเจน 

ระบบและกลไก 

- ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้าง
เพื่อให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะ

อยู่ในรูปของเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบ 

ด้วย ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและขอ้มูลปาอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน 

- กลไก หมายถึง สิ่งที่ท าให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรร
ทรัพยากร  มกีารจัดองค์การ หนว่ยงาน หรอืกลุ่มบุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่ท า หน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลเข้ามาท า การ

ประมวลผลรวมทั้งการวิเคราะห์เพื่อจัดท าเป็นสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ และน าส่งไปยังผู้ที่มีสิทธิ

ได้รับสารสนเทศเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การบริหาร หรือการตัดสินใจ โดยมีคอมพิวเตอร์ รวมทั้ง

อุปกรณ์ต่าง ๆเป็นเครื่องมอืสนับสนุนการท างานของระบบสารสนเทศ ระบบสารสนเทศในองค์การมี

หลายประเภท ในแต่ละประเภทมีได้หลายระบบ ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์เฉพาะด้านในการ

ท างานที่แตกต่างกันออกไป 

วารสารระดับชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ (Journal) ที่ยอมรับโดยส านักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ใหเ้ป็นวารสารระดับชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผย แพร่

โดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการ ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล 

Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) 

วารสารระดับนานาชาติ หมายถึง วารสารวิชาการ(Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล 

เชน่ ฐานขอ้มูล Web of Science (Science Citation Index Expand, Social Sciences Citation Index, Art 

and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆที่เป็นที่ยอมรับ

ในศาสตร์นั้นๆ หรือวารสารวิชาการที่ยอมรับโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ให้

เป็นวารสารระดับนานาชาติ และมีช่ือปรากฏในบัญชีรายชื่อที่เผยแพร่โดยส านักงานฯ 

หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

หรอืรัฐวิสาหกิจ หรอืองค์การมหาชน หรอืองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน 
 



 

 

๒๐๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ

ต่าง ๆให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้

ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง  กล่าวคือ หาได้มี

ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความ

ถูกต้อง ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

การปราศจากการแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น 

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ

น ามาปรับใช้ม ี๑๐ องค์ประกอบ ดังนี้ 

๑) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติงานที่บรรลุวัตถุประสงค์และ

เปาาหมายของแผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

หน่วยงานอื่น ที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันน าของประเทศเพื่อให้เกิด

ประโยชน์สุขต่อประชาชนโดยการปฏิบัติงานจะต้องมทีิศทางยุทธศาสตร์ และเปาาประสงค์ที่ชัดเจน มี

กระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนา

ปรับปรุงอย่างตอ่เนื่องและเป็นระบบ 

๒) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารรการด าเนินงานตามแนวทางการก ากับ

ดูแลที่ดี ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่

เหมาะสมให้องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์

สูงสุดต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

๓) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถด าเนินการได้

ภายในระยะเวลาที่ก าหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง

หรอืความตอ้งการของผูร้ับบริการ และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่มคีวามหลากหลายและมีความแตกต่าง 

๔) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  คือ  การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ

หนา้ที ่ และผลงานต่อเปาาหมายที่ก าหนดไว้  โดยความรับผดิชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ

คาดหวัง ของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงถึงความส านกึในการรับผดิชอบต่อปัญหาสาธารณะ 

๕) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ  กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจง

ได้ เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรี  โดย

ประชาชนสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ   และสามารถ

ตรวจสอบได้ 
 

 

๖) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่บุคคลากร ประชาชนและผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วม



 

 

๒๐๔ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่ เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุน้ส่วนการพัฒนา 

๗) หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอ านาจการตัดสินใจ

ทรัพยากรและภารกิจจาส่วนกลางให้แก่หน่วยอื่น ๆ ด าเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึง

การมอบอ านาจและความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้น

การสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง

กระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการด าเนนิงานที่ดีของสว่นราชการ 

๘) หลักวิศวกรรมธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อ านาจของกฎหมาย กฎระเบียบ 

ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้

มีสว่นได้ส่วนเสีย 

๙) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

กัน โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ

ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 

การศกึษา การฝึกอบรม และอื่นๆ 

๑๐) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม

บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ

คัดค้านที่ยุติไม่ได้ ในประเด็นที่ส าคัญ โดยฉันทามติไม่จ าเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้อง

โดยเอกฉันท์ 

หลักสูตรสาขาวิชาชีพ หมายถึง รายวิชาและประสบการณ์ทั้งหมดที่ผู้เรียนต้องศึกษา

เพื่อให้ได้รับการรับรองจากสภาหรอืองค์กรวิชาชีพที่ก าหนดตามกฎหมาย 

 อาจารย์ประจ า หมายถึง ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรที่มีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศกึษาทั้งปีการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ความรับผดิชอบตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศกึษา 

 

ตัวบ่งชี้กลาง 

กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้พิจารณาตามตัว

บ่งชีก้ลาง ดังนี้ 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน 

ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ หรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 



 

 

๒๐๕ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม

แบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างนอ้ยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกรายวิชา 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค

การศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกรายวิชา 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วันหลัง

สิน้สุดปีการศึกษา 

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ 

และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างนอ้ยร้อยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผล

การเรียนรู ้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

๘. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการ

สอน 

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่างนอ้ยปีละหนึ่ง

ครั้ง 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ต่อปี 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย

ไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก

คะแนนเต็ม ๕.๐ 

หมายเหตุ: 

 สถาบันอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบัน                          

หรือก าหนดเปาาหมายการด า เนินงานที่ สู งขึ้ น  เพื่ อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง                                          

โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิ                            

ต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุตามเปาาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี จึงจะได้รับการเผยแพร่

หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ โดยเกณฑ์การประเมิน

ผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ ๑ - ๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่

ระบุไว้ในแตล่ะปี 



 

 

๒๐๖ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

บทท่ี ๘ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑก์ารประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 

 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา โดย

ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้

ผลลัพธ์และผลกระทบได้ด ีและมีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้อัตลักษณ หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินผลผลิตตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงความส าเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอน

เป็นเอกลักษณ์ของแตล่ะสถานศึกษา โดยไดรบการอนุมัตจิากสภาสถาบันและต้นสังกัด 

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางการพัฒนา เพื่อร่วมกันชี้แนะ ปาองกันและแก้ไข

ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป 

โดยมีเปาาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคม อาทิ การรักชาติ การบ ารุงศาสนาและเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ การน้อมน าปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติเป็นแบบอย่าง การสร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง การส่งเสริม

ความร่วมมือในกรอบประชาคมอาเซียน การส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เศรษฐกิจ สุขภาพ 

ค่านิยม จิตสาธารณะ และความประหยัด รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ  ความขัดแย้ง อุบัติภัย 

และสิ่งเสพติด เป็นต้น 

 

นิยามศัพท์ 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

อาจารย์ที่มีสัญญาจ้างกับสถาบันอุดมศกึษา 

 นักวิจัย หมายถึง นักวิจัยประจ าที่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัย รวมทั้ ง

บุคลากรที่มีต าแหน่งและหน้าที่ความรับผิอชอบเทียบเท่าเจ้าหน้าที่หรือนักวิจ้ย และมีสัญญาจ้างกับ

สถาบันอุดมศกึษา 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการ ระเบียบวิธี

วิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรูใ้หม่ หรอืเป็นการตอ่ยอดองค์ความรูเ้ดิม 

 งานสร้างสรรค์ หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็น

นวัตกรรม โดยมีการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะ ซึ่งมีแนว

ทางการทดลองหรอืการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิม เพื่อเป็นต้นแบบหรอืความสามารถในการ

บุกเบิกศาสตร์ อันก่อใหเ้กิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ ตามการ



 

 

๒๐๗ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

จัดกลุ่มศลิปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศลิปะ ได้แก่ (๑) ทัศนศลิป์ (Vixual Arts) ประกอบด้วย 

ผลงานด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สื่อประสม สถาปัตยกรรมและ

งานออบแบบประเภทอื่นๆ (๒) ศิลปะการแสดง (Performing Arts) ประกอบด้วย ดุริยางคศิลป์ 

นาฏยศิลป์ รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (๓) วรรณศิลป์ (Literature) ซึ่งประกอบด้วย บท

ประพันธ์และกวีนพินธ์รูปแบบต่างๆ 

การประเมินงานสร้างสรรค ์

๑) ประเมินในมิติการเผยแพร่  มิใช่ประเมินคุณภาพตัวผลงาน การเผยแพร่งาน

สร้างสรรค์ต้องผ่านการรับรองหรือกลั่นกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ หรือนัก

วิชาชีพในสาขาวิชา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีระดับเกณฑ์การประเมินตามทึ่ 

สมศ. ก าหนด 

๒) ระดับเกณฑ์การประเมินการเผยแพร่ ใช้เกณฑ์การประเมินมาตรฐานเดียวกันในทุก

สาขาวิชา ถึงแม้ผลงานสร้างสรรค์จะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันตามสาขาวิชา เช่น ขนาดผลงาน 

งบประมาณ เวลาการท างาน จ านวนผูร้่วมงาม วิธีการจัดการเผยแพร่ หรอืประโยชน์ที่ได้รับ 

๓) การประเมินในมิติการเผยแพร่ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างผลงานสร้างสรรค์ ได้รับ

การประเมินผลงานมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์มีก าลังใจสร้างสรรค์ผลงาน ทั้งยังเป็น

การให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ เหมือนกับเป็นการเผยแพร่งานวิชาการ

ทางการสรา้งสรรคใ์ห้กว้างขึน้ 

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ 

(Exhibition) การจัดแสดง (Performance) หรอืการจัดประกวด ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะแขนง

ต่างๆ อาทิ งานศิลปะดนตร ีการแสดง และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมีการ

จัดการน าเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ อย่างเป็นระบบ และเป็นวิธีการที่ยอมรับใน

วงวิชาชีพ โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงาน ก่อนการเผยแพร่ ประกอบด้วย 

ศลิปินแห่งชาติ ผูท้รงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

แหล่งเผยแพร่ หมายถึง สถานที่ส าหรับการเผยแพร่ที่ยอมรับในวงวิชาการ โดยการจัด

แสดงนิทรรศการ หรือการจัดแสดง ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณะ ประกอบด้วยหลักเกณฑ์

ในการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังตอ่ไปนี้ 

๑) ต้องเป็นแหล่งเผยแพร่ระดับสถานศึกษา อาทิ หอศิลป์ หอประชุม และลาน

ศลิปวัฒนธรรม โดยการจัดงานแสดงเป็นที่ยอมรับในวงการวชิาชีพและผูท้รงคุณวุฒิ เป็นต้น 

๒) หอศิลป์ขององค์กรหรือสมาคม จะต้องเป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะ งาน

สร้างสรรค์โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการหอศิลป์ หรือมีคณะกรรมการรับผิดชอบ 

ดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 



 

 

๒๐๘ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๓) แหล่งเผยแพร่ระดับนานาชาติ ต้องได้รับการยอมรับในวงกาศิลปะ ในระดับ

นานาชาติ หรอืเป็นโครงการความรว่มมอืทางศิลปะงานสร้างสรรค์ ระหว่างประเทศ 

๔) คณะกรรมการพิจารณาการกลั่นกรองงานสร้างสรรค์ ไม่ต่ ากว่า ๓ คน โดยมี

องค์ประกอบที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ

หรือนักวิชาการที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา

ด้วย (ผู้ทรงคุณวุฒิให้หมายความรวมถึงศิลปินแห่งชาติด้วย และผลงานเหล่านั้นจะต้องผ่าน

กระบวนการทางวิชาการ และการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือสมาคม/สภาวิชาชีพในสาขาที่

เกี่ยวข้อง) 

๕) ศลิปะ งานสร้างสรรค์ งานออกแบบ ที่ไม่ต้องการแสดงในหอศลิป์ จะต้องมีหลักฐาน

ที่แสดงกิจกรรมการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และมีคุณภาพของงานที่แสดง พร้อมเอกสาร

โครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงานที่จัดแสดงต้องได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ทางวิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า ๓ คน ทั้งนี้ ต้องมีกรรมการจากภายนอกสถาบันร่วมพิจารณา

ด้วย 

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 

สภาพแวดล้อม และสังคม เพื่อการพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่า

และความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมี

ความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น 

เรื่องความคิด ความรูส้ึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต

และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ

และมีลักษณะสากล เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับ

ความเป็นสากล แตม่ีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มคีุณค่า ส าหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศกึษา 

หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอก

งามทางปัญญา ความรู้ ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมนี้ าใจเสียสละและการมสี่วนร่วมกับสังคม 

สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่

ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปาองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย และพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิต

ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบ

เกี่ยวกับความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และ

สังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม 

การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการ



 

 

๒๐๙ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อใหอ้ยู่ร่วมกันได้

อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิด

วิถีชีวิตมนุษย์ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่

เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 

สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษางา่ย ใช้สะดวก 

สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม 

สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพื้นที่

แวดล้อม ไม่สิน้เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 

วิธีการนับ 

 การนับจ านวนบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่  

บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ที่สามารถน ามานับได้มีเฉพาะ Article หรือ Conference 

Paper หรอื Review เท่านั้น ส่วนบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม

วิชาการนัน้ สามารถน ามานับได้เฉพาะที่เป็นบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) เท่านั้น 

 การนับบทความจากผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรอืผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ใหน้ับตามปีปฏิทิน 

หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่บทความจาก

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์หรือผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่เป็นผลงามเดิม แต่น าไปตีพิมพ์หรือเผยแพร่

มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับได้เพียง ๑ ผลงาน ทั้งนี้จะนับเมื่อบทความจากผลงานวิจัยหรือผลงาน

สร้างสรรคไ์ด้ตพีิมพ์หรอืเผยแพร่ไปแล้ว 

 การนับจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ให้นับจากวันที่น า

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน โดยที่ผลงานวิจัยจะด าเนินการในช่วงเวลาใด

ก็ได้ ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทินหรือปีงบประมาณ หรือปีการศึกษา อย่างใดอย่างหนึ่งตาม

ระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มีการน าไปใช้ประโยชน์

มากกว่า ๑ ครั้ง ให้การการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่

แตกต่างกันชัดเจนตามมติิของการใชป้ระโยชน์ที่ไม่ซ้ ากัน 

 การนับจ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ จะนับผลงานวิชาการที่

ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชการทั้งในระดับชาติและ/หรือ

นานาชาติ หนังสือหรือต าราทางวิชาการ ซึ่งมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และผลงานจะต้องเกินร้อยละ ๕๐ ของชิ้นงาน ในกรณีที่มีการตีพิมพ์

มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการตพีิมพ์เพียงครั้งเดียวต่องานวิชาการ ๑ ชิน้ 



 

 

๒๑๐ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 การนับจ านวนอาจารย์และนักวิจัย ให้นับอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งที่

ปฏิบัติงานจรงิและลาศกึษาต่อในแตล่ะปีการศกึษา โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน ๙ เดือนขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ คน 

- กรณีมีระยะเวลาท างาน ๖-๙ เดือน ให้นับเป็น ๐.๕ คน 

- กรณีมีระยะเวลาท างานน้อยกว่า ๖ เดือน ไม่สามารถน ามานับได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๑ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
  



 

 

๒๑๒ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

 

 

 

ค าสั่ง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ที่ ๐๐๓/๒๕๕๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

 เพื่อให้การจัดเตรียมระบบประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชธานีสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปาาหมายที่ตั้งไว้ และให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ดังนั้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ ดังรายนามตอ่ไปนี ้

1. รศ.ดร.เตชะพันธ์ แรงข า  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ณัฐพงศ์ สอนอาจ กรรมการ 

3. อาจารย์ด ารงศักดิ์ อรัญกูล  กรรมการ 

4. อาจารย์จริวัฒน์  ตั้งวันเจริญ กรรมการ 

5. อาจารย์กนกกาญจน์ ศรสีุรินทร์ กรรมการและเลขานุการ 

 หนา้ที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา คณะวศิวกรรมศาสตร ์

๑. ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร ์

๒. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายในคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

๓. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความชัดเจนที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาแก่

บุคลากรของคณะ 

๔. ประสานงานกับคณะกรรมการ อนุกรรมการและหนว่ยงานของมหาวิทยาลัย 

๕. ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง ณ  ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 

                                                                ลงชื่อ.................................................... 

                                                                            (รศ.ดร.เตชะพันธ์  แรงข า) 

                                                                          คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 



 

 

๒๑๓ คู่มอืการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

เอกสารอ้างอิง 

 

ส านักงานคณะกรรรมการการอุดมศกึษา คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.๒๕๕๓, กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๔ 

 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) คู่มือการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) ระดับอุดมศึกษา ฉบับ

สถานศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๕๔), กรุงเทพมหานคร: ๒๕๕๔ 

 

ส านักประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชธานี (๒๕๕๕)  คู่มือประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ปีการศึกษา ๒๕๕๕ , อุบลราชธานี: ๒๕๕๕ 

 

 


