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งานประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 



องคประกอบและตัวบงช้ี ระดับหลักสูตร 

 

องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

1. การกํากับมาตรฐาน 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนดโดย สกอ.  

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร 
ปริญญาตร ี  เกณฑ  3 ขอ 
บัณฑิตศึกษา เกณฑ 11 ขอ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (โดยผูใชบัณฑิต /
ผูมีสวนไดสวนเสีย) 

2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จ
การศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  

- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ท่ีตีพิมพหรือ
เผยแพร 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา  - การรับนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา - การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

- การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ และ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร 
- อัตราการสําเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

4. อาจารย 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย -  การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
-  การบริหารอาจารย 
-  การสงเสริมและพัฒนาอาจารย 

4.2 คุณภาพอาจารย  
 

-  รอยละอาจารยท่ีมคีุณวุฒิปริญญาเอก 
-  รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 
-  ผลงานทางวิชาการของอาจารย  
-  จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ปริญญาเอกท่ีไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI  
 และ SCOPUS ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย -  อัตราการคงอยูของอาจารย 
-  ความพึงพอใจของอาจารย 

 



องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ

หลักสูตร 
ตัวบงช้ี ประเด็นพิจารณา 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน 
 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร  ขอมูลท่ีใชในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงคของหลักสูตร 

- การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนา
ในศาสตรสาขาน้ัน ๆ  

- การพิจารณาอนุมัติหัวขอวิทยานิพนธและการ
คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  

5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากําหนดผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3 

และ มคอ. 4 
- การแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และการ

คนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน 
- การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติ ในระดับ

ปริญญาตร ี
- การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาตร ี
- การชวยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ

และการคนควาอิสระและการตีพิมพผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผูเรียน - การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของ
นักศึกษา 

- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
และประเมินหลักสุตร (มคอ. 5  มคอ. 6 และ  
มคอ. 7) 

- การประเมินวิทยานิพนธและและการคนควาอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู - ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน 
โดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือใหมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู 

 
 
 
 
 
 



องคประกอบและตัวบงช้ี ระดับคณะ 
 

องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจําคณะ
ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําคณะท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละของอาจารยประจําคณะ
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารย
ประจาํ 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค เงินสนับสนุนงานวจิัยและ 
งานสรางสรรคท้ังภายในและ
ภายนอกตอจํานวน 
อาจารยประจําและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําและ
นักวิจัย 

ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ตออาจารยประจําและนักวิจัย 

3.  การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบัน และเอกลักษณ
ของคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

 

 

 

 

 



องคประกอบและตัวบงช้ี  ระดับสํานัก สถาบัน 
 

องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินการ 

1.1 กระบวนการพัฒนาแผน เกณฑมาตรฐาน 8 ขอ 

2. ภารกิจหลัก 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2.2 ระบบการพัฒนาบคุลากร เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.8 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค คาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดของ
หนวยงาน 

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ตอนักวิจัย 

2.10 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.11 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

..(ตัวบงชี้ท่ีหนวยงาน กําหนดข้ึนเอง).. ..(หนวยงาน กําหนดข้ึนเอง).. 

..(ตัวบงชี้ท่ีหนวยงาน กําหนดข้ึนเอง).. ..(หนวยงาน กําหนดข้ึนเอง).. 

3. การบริหารและการจัดการ 3.1 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 
3.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
หนวยงาน 

เกณฑมาตรฐาน 5 ขอ 

4. การเงินและงบประมาณ 4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

เกณฑมาตรฐาน 9 ขอ 

 

 



องคประกอบและตัวบงช้ี  ระดับมหาวิทยาลัย 
 

องคประกอบใน 
การประกันคุณภาพ 

ตัวบงชี ้ เกณฑพิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คาเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรท่ีสถาบันรับผิดชอบ 

1.2 อาจารยประจําสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

1.3 อาจารยประจําสถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

รอยละของอาจารยประจํา
สถาบันท่ีดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหนวย
งานวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา
นักวิจัย 

คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหนวย
งานวิจัย 

3.  การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกสังคม เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

4.  การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการกํากับติดตาม
ผลลัพธตามพันธกิจ กลุมสถาบันและเอกลักษณ
ของสถาบัน 

เกณฑมาตรฐาน 7 ขอ 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน

ระดับคณะทุกคณะ 
5.3  ระบบการกํากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

เกณฑมาตรฐาน 6 ขอ 

 

 

 

 

 

 



เกณฑการผานของหลักสูตร 

 

ระดับหลักสูตร มีองคประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องคประกอบ ไดแก  องคประกอบท่ี 1  
การกํากับมาตรฐาน องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา องคประกอบท่ี 4 อาจารย  องคประกอบท่ี 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน องคประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐานเปนองคประกอบท่ีตองดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และเกณฑตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ มี 1 ตัวบงชี้ จํานวนเกณฑข้ึนอยูกับระดับ
ปริญญา หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑใดเกณฑหนึ่งถือวาหลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” และมีคาคะแนนเปน
“ศูนย” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผานทุกเกณฑถือวาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ตอไปนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0       หมายถึง   หลักสูตรไมไดมาตรฐาน 
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00   หมายถึง   หลักสูตรเปนไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ 

ตามคะแนนท่ีได  ดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01 – 2.00 นอย 
2.01 – 3.00 ปานกลาง 
3.01 – 4.00 ด ี
4.01 – 5.00 ดีมาก 

 แมวาหลักสูตรไมผานองคประกอบท่ี 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ตองประเมิน    
ตัวบงชี้ขององคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 ดวย เพ่ือใหทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะหใน
รายละเอียดของปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลลัพธ และรายองคประกอบ โดยไมตองรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพ่ือเปนการ
วิเคราะหในเชิงคุณภาพในองคประกอบท่ี 2 ถึงองคประกอบท่ี 6 เก่ียวกับจุดเดน  และจุดท่ีควรพัฒนา เพ่ือยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรตอไป  

 เง่ือนไขในการรับรองและเผยแพรหลักสูตร หลักสูตรจะตองผานเกณฑการประเมินระดับดีข้ึนไป (3.01) ตอเนื่อง 2 ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรท่ีพัฒนาตามกรอบ TQF จึงจะไดรับการรับรองและเผยแพรโดย สกอ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการประเมิน 

ผานองคประกอบท่ี 1 ไมผานองคประกอบท่ี 1 

คะแนนระดับหลักสูตร = 0 ประเมินองคประกอบท่ี 2 - 6 

คะแนนระดับหลักสูตรเปนคะแนนเฉล่ีย
ของตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2 - 6 


