องค์ประกอบและตัวบ่งชี้
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ปีการศึกษา 2559

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

ประเด็นพิจารณา

1. การกํากับมาตรฐาน

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ

2. บัณฑิต

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต /
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

3.1 การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

- การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร
- อัตราการสําเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

- การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์

-

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์

3. นักศึกษา

4. อาจารย์

ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่งทางวิชาการ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUS ต่อจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

5. หลักสูตร การเรียนการสอน 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การประเมินผู้เรียน

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ประเด็นพิจารณา
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้า
ในศาสตร์สาขานั้น ๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพิจารณากําหนดผู้สอน
- การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 3
และ มคอ. 4
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- การกํากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติ ในระดับ
ปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนใน
ระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ในการทําวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
- การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน
และประเมินหลักสุตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ
มคอ. 7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และและการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

- ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

- ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑ์พิจารณา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจําคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําคณะที่ดํารงตําแหน่งทาง
ร้อยละของอาจารย์ประจําคณะ
วิชาการ
ที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
1.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจํานวน สัดส่วนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
อาจารย์ประจํา
เทียบเท่าต่อจํานวนอาจารย์
ประจํา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งภายในและ
ภายนอกต่อจํานวน
อาจารย์ประจําและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําและ ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
นักวิจัย
ต่ออาจารย์ประจําและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
วัฒนธรรม
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกํากับติดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกํากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับสํานัก สถาบัน
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

ตัวบ่งชี้

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน
และแผนการดําเนินการ
2. ภารกิจหลัก
2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 ระบบการพัฒนาบุคลากร

เกณฑ์มาตรฐาน 8 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

2.3 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ

2.4 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการ
เรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต
2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ

2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.8 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

2.9 ผลงานวิชาการของนักวิจัย
2.10 การบริการวิชาการแก่สังคม

4. การเงินและงบประมาณ

2.11 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
2.12 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
..(ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน กําหนดขึ้นเอง)..
..(ตัวบ่งชี้ที่หน่วยงาน กําหนดขึ้นเอง)..
3.1 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้
3.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ
3.3 ระบบบริหารความเสี่ยง
3.4 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยงาน
4.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

5. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ

5.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

3. การบริหารและการจัดการ

เกณฑ์พิจารณา

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของ
หน่วยงาน
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
ต่อนักวิจัย
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
..(หน่วยงาน กําหนดขึ้นเอง)..
..(หน่วยงาน กําหนดขึ้นเอง)..
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 9 ข้อ

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย
องค์ประกอบใน
การประกันคุณภาพ

1. การผลิตบัณฑิต

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ
4. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

เกณฑ์พิจารณา

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรทีส่ ถาบันรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจําสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจํา
สถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจําสถาบันที่ดํารงตําแหน่งทาง ร้อยละของอาจารย์ประจํา
วิชาการ
สถาบันที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจํา
คะแนนเฉลี่ยของคะแนน
นักวิจัย
ประเมินระดับคณะและหน่วย
งานวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
วัฒนธรรม
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
5.2 ผลการบริหารงานของคณะ
ระดับคณะทุกคณะ
5.3 ระบบการกํากับการประกันคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หลักสูตรและคณะ

เกณฑ์การผ่านของหลักสูตร
ระดับหลักสูตร มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
การกํากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณ ฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐานเป็นองค์ประกอบที่ต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มี 1 ตัวบ่งชี้ จํานวนเกณฑ์ขึ้นอยู่กับระดับ
ปริญญา หากผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งถือว่าหลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” และมีค่าคะแนนเป็น
“ศูนย์” หากหลักสูตรนั้นมีผลการดําเนินงานผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด และจะมีการประเมินคะแนน
คุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2 – 6 ดังแสดงตามภาพ ต่อไปนี้
ผลการประเมิน

ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1

ประเมินองค์ประกอบที่ 2 - 6

คะแนนระดับหลักสูตร = 0

คะแนนระดับหลักสูตรเป็นคะแนนเฉลี่ย
ของตัวบ่งชีใ้ นองค์ประกอบที่ 2 - 6
คะแนนระดับหลักสูตร = 0
หมายถึง หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
คะแนนระดับหลักสูตร = 0.01 - 5.00 หมายถึง หลักสูตรเป็นไปตามมาตรฐาน และมีระดับคุณภาพ
ตามคะแนนที่ได้ ดังนี้
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

แม้ว่าหลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 (การกํากับมาตรฐาน) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/คณะ/สถาบัน ต้องประเมิน
ตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 ด้วย เพื่อให้ทราบระดับการพัฒนาของหลักสูตรตนเอง โดยการวิเคราะห์ใน
รายละเอียดของปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และรายองค์ประกอบ โดยไม่ต้องรายงานระดับคะแนนเฉลี่ย เพื่อเป็นการ
วิเคราะห์ในเชิงคุณภาพในองค์ประกอบที่ 2 ถึงองค์ประกอบที่ 6 เกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของหลักสูตรต่อไป
เงื่อนไขในการรับรองและเผยแพร่หลักสูตร หลักสูตรจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีขึ้นไป (3.01) ต่อเนื่อง 2 ปี
นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่พัฒนาตามกรอบ TQF จึงจะได้รับการรับรองและเผยแพร่โดย สกอ.

