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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. พัฒนำกำรของระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องปฏิบัติมี 4 ประการ คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้ บ ริการทางวิช าการแก่สังคม และการทานุบารุงศิล ปะและวัฒ นธรรม การดาเนินการตามภารกิจทั้ง 4
ประการดังกล่าว มีความสาคั ญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศทั้งระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีปัจจัย
ภายในและภายนอกหลายประการ ที่ทาให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นสิ่งจาเป็นที่จะ
ต้องเร่งดาเนินการ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา ติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน
ที่กาหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษากาหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสนอต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ที่ดาเนินการติดตามและตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ได้มีการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในการประเมิ น
คุณภาพการศึกษารอบที่สาม (พ.ศ. 2554 – 2558) กาหนดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับภาควิชา คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน มีจุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงานของสถาบัน ตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ กาหนดขึ้น
ทั้งนี้ เพื่อให้สถาบันได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวบ่งชี้ เป็นข้อกาหนดของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
พัฒนาขึ้นในองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน ที่มีความครอบคลุมพันธกิจหลัก 4 ประการของการอุดมศึกษาและ
พันธกิจสนับสนุน ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่
2 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย องค์ประกอบที่
5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบที่ 7
การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ และ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งตัวบ่งชี้ดังกล่าวสามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการ
อุดมศึกษา มาตรฐานและหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบคุณภาพนั้นๆ ได้ทั้งหมด และในการ
ตรวจคุณภาพการจัดการศึกษา ในปีการศึกษา 2554 - 2558 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ได้ บู ร ณาการ การด าเนิ น งานร่ ว มกั บ ส านั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(องค์การมหาชน) (สมศ.) โดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะกาหนดเกณฑ์และตัวบ่งชี้เพื่อ
ประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วนของ ปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ ขณะที่ สานักงานรับรองมาตรฐานและ
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ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) จะประเมินคุณภาพของการจัดการศึกษา ในส่วนของ
ผลลัพธ์และผลผลิต (output and outcome)
ในปี พ.ศ. 2557 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา ได้ตระหนักถึงความสาคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษาที่ทาหน้าที่ผลิตบัณฑิตให้
มีคุณภาพ จึงได้กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดั บอุดมศึกษา
โดยให้พิจารณาเพิ่มเติม ในสาระที่เกี่ยวข้องในกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 รวมทั้งกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 3 ระดับ
คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธ
กิจ 4 ด้านของสถาบันอุดมศึกษา และเพิ่มเติมด้านอื่นๆ ที่จาเป็น สาหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน ดาเนินการไปพร้อมกัน หากเป็นตัวบ่งชี้
ที่เน้นกระบวนการจะต้องมีการประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดาเนินการตามตัวบ่งชี้กระบวนการดังกล่าวด้วย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบ
ที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 วิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การ
ทานุ บ ารุ ง ศิล ปวั ฒ นธรรม องค์ ป ระกอบที่ 5 การบริ ห ารจั ด การ ตั ว บ่ งชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการดาเนินงานของคณะ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้ง กิจกรรมนัก ศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการการ การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการประกันคุณภาพของคณะ
จุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแต่ล ะระดับ เพื่อการควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
สถาบัน ให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ
และภาพรวมของแต่ละสถาบัน อันจะนาไปสู่การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐาน
ที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อสานักงานคณะ
กรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา ตลอดจนเพื่อรองรับการติดตามตรวจสอบอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสาม
ปี ตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้างความมั่นใจต่อสั งคมในเรื่องคุณภาพบัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานทา ผู้เรียนมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ และเพื่อประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในรอบที่สี่ นี้ จะมุ่งเน้น ที่การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับ หลั กสู ต ร ให้ มีการด าเนิ น การตั้ง แต่การวางระบบคุ ณภาพ การควบคุม คุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บัณฑิตและ
ส่งเสริมสนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานของคณะและสถาบัน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิสัยทัศน์ที่
สถาบัน อุดมศึกษากาหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุก
ขั้นตอนของการผลิตบัณฑิต โดยคณะกรรมการประจาคณะและคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมี
การประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่สามารถสะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่
ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา
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2. กระบวนกำรและวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน (ปีกำรศึกษำ 2557-2561)
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์ จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การดาเนินงาน
และเก็บข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
P =
เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินตั้งแต่ต้นปีการศึกษา โดยนาผลการประเมินปี
ก่อนหน้านี้มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนสิงหาคม ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ใช้ระบบเปิดปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
D =
ดาเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนที่
1 ถึงเดือนที่ 12 ของปีการศึกษา (เดือนสิงหาคม – กรกฎาคม ของปีถัดไป)
C/S =
ดาเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ระหว่าง
เดือนสิงหาคม – ตุลาคม ของปีการศึกษาถัดไป
A =
วางแผนปรับปรุงและดาเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการ
บริ ห ารระดับ หลั ก สู ต ร ระดับ คณะ และระดั บ สถาบั น โดยน าข้ อ เสนอแนะและผลการประเมิ นของคณะ
กรรมการประเมินคุณภาพภายในรวมทั้งข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน
การจัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี และเสนอตั้งบประมาณปีดถัดไป หรือจัดทาโครงการพัฒนาและเสนอใช้
งบประมาณกลางปีหรืองบประมาณพิเศษก็ได้
วิธีการประกันคุณภาพภายใน กาหนดไว้ดังนี้
1. สถาบันวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษาใหม่
2. สถาบันเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ที่ได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และ
ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ทั้งระดับหลักสูตร คณะวิชา และสถาบัน
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดทารายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรผ่านระบบ CHE QA Online
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่านาผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทารายงานการประเมิน
ตนเองระดับคณะ
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการ
ประเมินหลักสูตรที่ได้ประเมินไปแล้ว
6. สถาบันนาผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะวิชา มาจัดทารายงานการ
ประเมินตนเองระดับสถาบัน
7. สถาบันประเมินตนเองบนระบบ CHE QA Online และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ
หลักสูตรคณะวิชา พร้อมนาผลการประเมินเสนอสภาสถาบันเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนาสถาบันในปีการศึกษา
ถัดไป
8. ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษานาผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายในที่สถาบันแต่งตั้ง รวมทั้งข้อเสนอแนะของสภาสถาบัน มาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงาน แผน
ปฏิบัติการประจาปี และแผนกลยุทธ์
9. ส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online
ภายใน 120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา

ส่วนที่ 1 บทนำ
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สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในทุกปี
การศึกษา ทั้งระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ตามลาดับ โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้แต่งตั้งคณะ
กรรมการประเมิน และส่งผลการประเมินให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบผ่านระบบฐานข้อมูล
ด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)
3. คุณสมบัติของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับคณะ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ คณะ 1 ชุด มีองค์ประกอบของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ กาหนดไว้ ดังนี้
1. มีกรรมการประเมินฯ อย่างน้อย 3 คน
2. เป็นผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ประเมินของ สกอ. อย่างน้อย 1 คน ใน
กรณีที่ผู้ประเมินจากภายนอกสถาบันเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์สูง ซึ่งสามารถให้คาแนะนาที่จะเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ ต่อคณะที่รับการประเมินอาจอนุโลมให้ไม่ต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ.
ก็ได้ ส่วนผู้ประเมินจากภายในสถาบันต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่สถาบันจัด
ฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรของ สกอ.
3. ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหรือภายนอกสถาบันก็ได้ ในกรณีที่
เป็ น ผู้ ป ระเมิน ภายในสถาบั น ต้องอยู่ น อกสั ง กัดคณะที่ประเมิ น โดยประธานต้ องเป็นผู้ ที่ขึ้นบัญชี ประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะดาเนินการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติ
ตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี และแจ้งผลให้สถานศึกษาทราบ รวมทั้ง
เปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 36 แห่งกฎกระทรวง
ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553

ส่วนที่ 1 บทนำ

ส่วนที่ 2
แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในรอบสี่
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องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ

ลาดับที่

หลักสูตร/ระดับ

องค์ประกอบที่ 1
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

คะแนน
องค์ประกอบที่
2-6

ระดับคุณภาพ
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
หลักสูตรระดับปริญญาโท
1.
2.
3
4.
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
1.
2.
3
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
คะแนนที่ได้

=

จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีค่ ณะรับผิดชอบ

ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่

= น้อย
= ปานกลาง
= ดี
= ดีมาก
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องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
12. การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุตริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมเกณฑ์

2

ปริญญาตรี
3
4
5




6

7

1

ปริญญาโท
2
3

4

ปริญญาเอก
1
2
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
1

2

ปริญญาตรี
3
4
5

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 การได้งานทา
 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุติระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ยรวม 13 ตัวบ่งชี้
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7

1

ปริญญาโท
2
3

4

ปริญญาเอก
1
2
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ปีการศึกษา
2555

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา
2556

ปีการศึกษา
2557

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ วุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x 5

= ……………………

40

คะแนนผลการประเมิน

=

x 5

= ……………………

40
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ที่กาหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
ข้อ

ปีการศึกษา
2555

ข้อมูลพื้นฐาน

1.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อ

2.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งอาจารย์

3.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

4.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่งรอง
ศาสตราจารย์

5.

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดทีด่ ารงตาแหน่ง
ศาสตราจารย์

6.

รวมจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

7.

ร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

ปีการศึกษา
2556

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

ปีการศึกษา
2557

x 5

= ……………

60

คะแนนผลการประเมิน

=

x 5

= ……………………

60
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

1.จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน
2.จานวนอาจารย์ประจา
3.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปีที่เป็นจริง
(FTES : จานวนอาจารย์)
4.สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน
5.ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ
6.คะแนนที่ได้

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สัมคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
1.1 มีการจัดทาฐานข้อมูลนักศึกษาประกอบด้วยประวัตสิ ่วนตัว ข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิตข้อมูลด้านการเรียน
ข้อมูลครอบครัวและบุคคลที่คณะสามารถติดต่อได้สะดวกเมื่อนักศึกษามีปัญหา (file ข้อมูล)
1.2 มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม โดยคานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ทาให้อาจารย์สามารถ
ดูแลนักศึกษาได้ทั่วถึงและมีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษาทีม่ ีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่มผู้มกี ารจัดทาและติดประกาศ
ตารางเวลาการให้นักศึกษาเข้าพบที่หน้าห้องเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าพบและปรึกษาปัญหาทางด้านการเรียนหรือการใช้
ชีวิตสอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยเน้นการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ไขปัญหา
พร้อมทั้ง
1.3 มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนักศึกษาเป็นระยะๆเพื่อสร้างความเข้าใจและสร้าง
เครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน ตลอดจนมีการประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัวของนักศึกษา
เพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนักศึกษา
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 มีการจัดทาฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดติดประกาศ และเว็บไซต์สาหรับประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ให้กับนักศึกษาเช่นทุนการศึกษาทุนวิจยั การรับสมัครงาน (ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา) และข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาทีน่ ักศึกษาจาเป็นต้องรู้
2.2 มีช่องทางให้นักศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
3.1 มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการการศึกษาแก่นักศึกษาให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบนั
3.2 มีการดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมตามแผนทีก่ าหนดไว้ มีการรายงานผลการจัดกิจกรรม และมีการปรับปรุง
พัฒนารูปแบบการดาเนินกิจกรรม
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
มีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการแก่นักศึกษา (ที่กาหนดใน ข้อ 1 -3) โดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ประเมินและรายงานผลการประเมินให้กับผู้บริหารระดับคณะ
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือ
เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1 นาคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป (คะแนนเต็ม 5) จึงจะถือว่ามี
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การบริการที่อยู่ในระดับดี และหากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดมีคะแนนต่ากว่า 3.51 ให้คณะทาการ
วิเคราะห์สาเหตุและปัญหาอุปสรรคเพื่อหาแนวทางปรับปรุงการให้บริการทั้งนี้ควรเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาด้วย
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 มีการจัดหน่วยบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า และมีระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่ทาให้เข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้เร็ว ทันสมัย และเข้าถึงได้ง่าย อาทิเช่น ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน
แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในสาขาวิชาชีพทั้งในและนอกสถาบัน
6.2 มีช่องทางการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือให้ข้อเสนอแนะของศิษย์เก่าที่มีต่อการจัดกิจกรรมฯ ของคณะ เพื่อนาข้อเสนอแนะที่
ได้ไปพัฒนาการดาเนินการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพสาหรับศิษย์เก่า
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและจัด
กิจกรรม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
1.1 มีการกาหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน (กิจกรรมที่นอกเหนือจากการพัฒนานักศึกษาผ่านการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร) ซึง่ ดาเนินการจัดโดยคณะหรือองค์กรนักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดและสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับการศึกษาได้แก่
1. แผนพัฒนาตามกรอบ TQF และคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค์
2. แผนพัฒนาตามยุทธศาสตร์ เช่น การสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ (Hands On)
3. แผนพัฒนาตามกรอบวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 มีการกาหนดตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมายความสาเร็จทั้งในระดับแผนงานและระดับโครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ : คณะควรวางระบบให้ทุกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอย่างชัดเจน
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ดาเนินการกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 จัดทาแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่มีโครงการและกิจกรรมสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ให้ครบทุกด้าน
2.2 กาหนดตัวชีว้ ัดของแผนการจัดกิจกรรมและตัวชี้วัดของโครงการและกิจกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกิจกรรม
2.3 ดาเนินงานโครงการและกิจกรรมโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
3.1 มีการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพให้กับนักศึกษา
3.2 มีการกาหนดให้นักศึกษานาวงจรคุณภาพ (PDCA) มาใช้ในการจัดกิจกรรม
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุง
การดาเนินงานครั้งต่อไป
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
4.1 มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ โดยในการจัดทาข้อเสนอโครงการต้องระบุ
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสาเร็จ กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินให้ชัดเจน
4.2 มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของโครงการและกิจกรรม และวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนาไปใช้ในการ
พัฒนางานในครั้งต่อไป
ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1 มีระบบติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาตามตัวชี้วัดที่กาหนดในแผนงาน
5.2 มีการมอบหมายให้นักศึกษาจัดทารายงานผลการจัดกิจกรรมและนารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์เพื่อแสดง ให้
เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในแต่ละรอบปี
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 มีการนาผลการประเมินความสาเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานักศึกษาอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่
บรรลุผล
6.2 มีการนาเสนอผลการประเมินให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับทราบ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนักศึกษา
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
1.1มีระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและ
ผลงานทีผ่ ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการการจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ต่างๆตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของคณะในการเผยแพร่ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะใน
การส่งเสริมการนาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบตั รและการ
ซื้อขายทรัพย์สินทางปัญญาและ 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆของคณะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
1.2 มีระบบบริหารงานวิจัยซึ่งสามารถเชื่อมโยงภารกิจด้านการวิจัยกับภารกิจด้านการผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ทีส่ ่งผลให้การปฏิบัติงานมีลักษณะบูรณาการ สอดคล้องไปในทางเดียวกัน และบรรลุเป้าหมาย
โดยรวมของสถาบัน รวมทั้งมีการวางแนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์ตลอดจนมีการกาหนดหน่วยงานบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
รับผิดชอบการบริหารบริหารงานวิจัยอย่างชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่าง
เพียงพอ
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 มีงบประมาณสนับสนุนการวิจัย อาทิเช่น 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือห้องปฏิบัติการ
วิจัยหรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศหรือของท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่องนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆ
3) งบประมาณสนับสนุนการวิจยั และงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและ 4) งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ (visiting professor) เป็นต้น
2.2 มีห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจยั แต่ละประเภททีเ่ ป็นจุดเน้นของคณะ มีระบบรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จาเป็นที่หลายหน่วยวิจัยหรือกลุ่มวิจัยหรือศูนย์วิจัย
สามารถใช้ร่วมกันได้หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าวก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้
สามารถเข้าใช้ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานอืน่ ได้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย
2.3 มีแหล่งค้นคว้าทางวิชาการซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารทั้งในรูปของเอกสาร (hard copy) และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอแล้วยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการการสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั
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เชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมทางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศทีส่ อดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะอาจารย์ที่ได้รบั อนุมัติให้ลาไปเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
(sabbatical leave)
3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
3.1 มีระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งมีกลไกที่เปิดโอกาสให้
นักวิจัยรุ่นใหม่สามารถเสนอโครงการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
3.2 มีการให้ข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆทั้งแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และ
นักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ตลอดจนมีการจัดให้มีคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยงตรวจสอบข้อเสนอ
โครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆและช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่านั้นให้เหมาะสม
เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิง่ ขึ้น
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
4.1 มีระบบและกลไกการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
4.2 มีการวางแนวทางขั้นตอนหลักเกณฑ์ตลอดจนกาหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review อาทิเช่น 1) การจัดให้มีพี่เลี้ยงแก่
นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสาหรับนาเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การสนับสนุนการ
ตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่จะนาเสนอในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3) การ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจยั หรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่ายค่าตอบแทนสาหรับ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บเงินเป็นต้น
ทั้งนี้การสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละคณะ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1 จัดทาแผนทรัพยากรบุคคลด้านวิจัย เริ่มจากวิเคราะห์กาลังคน วางแผนกาลังคน กาหนดกฏเกณฑ์แนวทางส่งเสริมให้
บุคลากรทางานวิจัยและการรับเข้าบุคคล (ทัง้ คณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา) ทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
จุดเน้นด้านการวิจัยของคณะ
5.2 พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการที่เหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่นใหม่ อาจเริ่ม
จากการฝึกอบรม การทางานวิจยั ภายใต้การแนะนาหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การ
ช่วยคุมวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา อย่างไรก็ตามการพัฒนาสมรรถภาพนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่สดุ คือ การส่งเสริม
การทาวิจัยเป็นทีมทีป่ ระกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนักศึกษาหลังปริญญาเอก นอกจากการ
ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจยั แล้ว ควรจัดระบบควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามจรรยาบรรณของนักวิจัยอย่าง
เคร่งครัด
5.3 สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น ยกย่อง การให้ผลตอบแทนและหรือรางวัลแก่นักวิจัยที่มผี ลงานดีเด่น การจัดบรรยากาศใน
สถาบันให้เหมาะสมกับการค้นคว้าวิจัย การสร้างบรรยากาศของการแข่งขันเพื่อสร้างผลงานวิจยั
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6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตาม
ระบบที่กาหนด
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 มีการวางแนวทางขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตลอดจนกาหนดผูร้ ับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรองทาข้อตกลงหรือ
สนับสนุนด้านระเบียบหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์นักวิจัยและคณะ/มหาวิทยาลัยในการเจรจาเชิงธุรกิจหรือการซื้อ
ขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่เกิดจากผลของ
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
6.2 มีหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ทาหน้าที่ดาเนินการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
อย่างเป็นระบบ ตัง้ แต่การให้บริการด้านการให้คาปรึกษา แนะนา การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดทาเอกสารต่าง ๆ ใน
การยื่นขอรับความคุ้มครองนาไปยื่นต่อกรรมทรัพย์สินทางปัญญา การติดตามแก้ไข ตลอดจนช่วยเหลือในการยื่นขอรับความ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การดาเนินการในการรักษาสิทธิรายปี ตลอดจนอายุความคุ้มครอง การเจราถ่ายทอด
เทคโนโลยี การทาบันทึกตกลงและการจัดการสิทธิประโยชน์ด้านทรัพย์สนิ ทางปัญญา
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม
5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน

ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน

ผลการดาเนินงาน
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
รวมจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

= ………………

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั

คะแนนผลการประเมิน

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก

x 5 = ……………

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ =

ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาชาวิชาในคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึน้ ไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
ประเภทงาน
0.20

0.40

0.60

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
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ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักงานวิจยั ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักต่ออาจารย์ประจา
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักงานวิจยั ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักต่ออาจารย์ประจา
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ าศึกษาต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้าหนักงานวิจยั ตีพิมพ์และงานสร้างสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักต่ออาจารย์ประจา
คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนัก =

ผลการดาเนินงาน

ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

x 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

คะแนนผลการประเมิน = ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย x 5

= ……………

ร้อยละผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีทสี่ อดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จใน
ระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
1.1 มีการจัดทาแผนการดาเนินงานของการบริการวิชาการแก่สงั คมที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.2 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ความสาเร็จระดับแผนและระดับโครงการบริการวิชาการ คณะกรรมการหรือหน่วยงานเพื่อ
บริการวิชาการคณะวิชาและหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ของคณะดาเนินการให้บริการทางวิชาการตามแผนดาเนินงานที่
กาหนด
1.3 เสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผล
ต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการให้บริการแก่ชุมชนสังคมตามความถนัดและจุดเน้นของคณะและแสดงถึงการ
มีส่วนร่วมของผู้รับบริการ ชุมชน หรือสังคมในการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ รวมทั้งระบุการบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย (กาหนดตัวบ่งชี้การประเมนความสาเร็จของการบูรณาการด้วย)
2.2 มีการติดตามการใช้ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าเป็นประโยชน์หรือสามารถ
พัฒนากลุ่มผู้รับบริการ ชุมชน หรือสังคมรวมทั้งผลในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ควรกาหนดให้มีโครงการบริการแบบให้เปล่า อย่างน้อย 1 โครงการในแผนการบริการวิชาการประจาปี
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอกรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
4.1 มีการประเมินความสาเร็จของแผนงานบริการวิชาการ ตามตัวบ่งชีท้ ี่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผน
4.2 มีการประเมินโครงการทุกโครงการ ตามตัวบ่งชี้ทสี่ อดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
4.3 นาผลการประเมินในข้อ 4.1 และ 4.2 เสนอต่อกรรมการประจาคณะ
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1 นาผลการประเมินในข้อ 4 มากาหนดเป็นประเด็นการพัฒนาแผนงานหรือโครงการ
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ให้คณะระบุโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ดาเนินการร่วมกับโครงการที่มหาวิทยาลัยกาหนด เช่นโครงการ 84 ชุมชน, โครงการ
60 พระชันษา หรือโครงการอื่นๆ
ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
กาหนดผู้รับผิดชอบพันธกิจด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 คณะมีการกาหนดนโยบายที่ชัดเจนและสามารถปฏิบตั ิได้
2.2 คณะมีแผนงานรองรับนโยบายที่มีเป้าหมายชัดเจน มีแผน/ขั้นตอนการดาเนินงาน มีความสอดคล้องกับนโยบายและปฏิบตั ิ
ได้รวมทั้งกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน และตัวบ่งชี้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
2.3 คณะมีการกาหนดงบประมาณในการดาเนินงานโครงการ/กิจกรรม
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
3.1 คณะมีการกาหนดกิจกรรม/โครงการที่เป็นประโยชน์สอดคล้องตามแผนงาน เป็นกิจกรรมที่มีผลกระทบต่อสังคมและมี
ความหลากหลาย มีการดาเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทุกปี
3.2 มีผู้รับผิดชอบในการกากับติดตามการดาเนินงานให้ครบถ้วนตามที่กาหนดในแผนงาน
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
4.1 มีการประเมินความสาเร็จของแผนงานด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับมีการกาหนดตัวชี้วัดและติดตามผลการ
ดาเนินงานอย่างเป็นระบบ
4.2 มีการความสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชีท้ ี่กาหนด
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1 มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยใช้หลักการของ PDCA(นาผลการ
ประเมินจากข้อ 4 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับคณะ)
5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมนาสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง(เพื่อให้สอดคล้อง
กับผลทีป่ ระเมิน)
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 คณะมีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์ หอประวัติ พิพิธภัณฑ์หรือเวทีการแสดง มี
ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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การบริหารจัดการโดยให้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ (ถ้ามี)
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
7.1 คณะมีการกาหนดหรือการสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีระบบการใช้ผู้เชี่ยวชาญ และมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
7.2 คณะได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น บุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กร ระดับชุมชน
ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
7.3 คณะมีจานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาคและ
ระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัลได้รับอ้างอิง

ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ
คณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
1.1 ทาโครงการเพื่อพัฒนาแผนกลยุทธ์/ประชุมบุคลากรภายในคณะเพื่อทาการ SWOT ผลการดาเนินงานในรอบที่แล้ว
รวมถึงบริบทของคณะ ปัจจัยภายในแลปัจจัยภายนอกโดยสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย(จัดทาแผนเชื่อมโยง) เป็น
แผนกลยุทธ์ของคณะที่มีการกาหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายความสาเร็จระดับแผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน
1.2 การแปลงแผนสู่การปฏิบัตคิ รบ 4 พันธกิจ
1.3 พัฒนาไปสู่แผนงบประมาณและแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
1.4 แผนปฏิบัติการประจาปีและตัวชี้วัดความสาเร็จระดับแผนปฏิบัติการประจาปี
1.5 เสนอผู้บริหาร/กรรมการประจาคณะ
1.6 เสนอผู้บริหารสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.7 มีการประเมินแผนปฏิบัติการประจาปีและแผนกลยุทธ์
1.8 มีการปรับและพัฒนาแผน (PDCA)
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 มีการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
2.2 สัดส่วนค่าใช้จา่ ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ การจัดการเรียนการสอน
2.3 ให้ทาการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยผู้บริหารระดับสูงเป็นคณะกรรมการ
3.2 วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงในระดับคณะ
3.3 จัดทาแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อการบรรลุเป้าหมายโดยต้องกาหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะและดาเนินการแก้ไขลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
3.4สร้างมาตรการควบคุมความเสี่ยงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเสี่ยง Treat การลดหรือควบคุมความ

ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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เสี่ยง Transfer การโอนหรือกระจายความเสี่ยงและ Terminate การหยุดหรือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพื่อลดมูลเหตุของแต่
ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตวั เงินเช่นชื่อเสียงการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือความคุ้มค่าคุณค่า)
3.5มีการติดตามและรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจาคณะ
3.6มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไขพร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการประจาคณะ
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ให้คณะรายงานการดาเนินงานของทีมผู้บริหารว่าได้ดาเนินการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนอย่างไร โดยอาจจะมี
หลักฐานจากการประชุมกรรมการบริหาร (วาระการประชุมที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล) หรือ
กิจกรรม/โครงการ/นโยบายของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล
5.ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจ ากความรู้ทั้งที่ มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตาม
ประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
5.1. มีการกาหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
5.2คณะควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะว่ามีประเด็นใดที่
มุ่งเน้นเป็นสาคัญหรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการเพื่อนามาใช้ในการกาหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการ
จัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะโดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย
5.3กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างน้อยควรเป็น
บุคลากรที่ทาหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัยเช่นคณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้
ดังกล่าวรวมทั้งด้านอื่นๆที่คณะมุ่งเน้น
5.4มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ทักษะของผูม้ ีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ5.1 และเผยแพร่ไปสูบ่ ุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ าหนด รวมถึงคณะควร
เชิญบุคลากรภายในหรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัยรวมทั้งผลงานด้านอื่นๆที่ คณะ
มุ่งเน้นมาถ่ายทอดความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมอย่างสม่าเสมอผ่านเวทีตา่ งๆเช่นการจัดประชุมสัมมนา
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5.5มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กาหนดในข้อ5.1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge)
โดยมีการกาหนดผู้รบั ผิดชอบในการวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆที่เป็น
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบเป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัตทิ ี่ดีได้งา่ ย และควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการและเผยแพร่ความรู้ในองค์กรให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงมีการจัดพิมพ์วารสารหรือ
สื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้เคล็ดลับหรือนวัตกรรมดังกล่าว
5.6คณะมีการนาความรู้ทไี่ ด้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร
(explicit knowledge) และจากความรู้ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัตทิ ี่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆเช่นนวัตกรรมที่ได้จากการจัดการ
ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคมนามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 มีการจัดทาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนและดาเนินการตามแผนที่กาหนด
6.2 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีและสร้างขวัญและกาลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สร้างบรรยากาศของสถานที่ทางานให้น่าอยู่ตั้งแต่สภาพแวดล้อมบรรยากาศการทางานการจัด
สวัสดิการการเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกันการสร้างบรรยากาศของความสุขในการทางาน
6.3 มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกหลักสูตรการฝึกอบรมหรือทุก
โครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบตั ิงานควรกาหนดแนวทางหรือวิธีการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามา
ใช้ในการปฏิบัตงิ านหรือปรับปรุงตนเองโดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนาความรู้และทักษะไปใช้ภายหลังการอบรม
หรือพัฒนา 6-9 เดือนหรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการ
พัฒนาเป็นต้น
6.4 มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
คณะจัดให้มีการประเมินผลความสาเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนรวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมาย
ของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนโดยที่ตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงานและค่าเป้าหมาย
นั้นควรมีความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะและนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป
6.5 มีการนาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
และมีการดาเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่
กาหนด รวมถึงมีการสารวจความต้องการและความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทาแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป
7.ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติ
ที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
7.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยกาหนดหรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่
เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ
7.2 ระบบประกันคุณภาพที่นามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจา
โดยเริ่มจากการวางแผนการดาเนินการตามแผนการตรวจสอบประเมินและการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้การดาเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีการกาหนดผูร้ ับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อ
ผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ระดับคณะวิชาภาควิชา /สาขาวิชาจนถึงระดับผูป้ ฏิบัติแต่ละ
บุคคล
7.3 คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบ้ ริหารสูงสุดของคณะต้องให้ความสาคัญและกาหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาทีช่ ัดเจนโดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ
7.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกากับการดาเนินงานให้สกู่ ารปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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7.5 มีกลไกการติดตามตรวจสอบประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
7.7 มีการนาวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดาเนินงานด้านระบบคุณภาพและการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
7.8 มีการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามทีส่ านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากาหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจาคณะพิจารณาพร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปีโดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัยและเปิดเผยต่อสาธารณชน
7.9 คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์นาผลจากการประเมินคุณภาพมาตรการและแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปีไปวิเคราะห์และดาเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงการดาเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบโดยมีเป้าหมายให้ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของ
แผนกลยุทธ์ของคณะมีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวชี้วดั
7.10 คณะควรส่งเสริมให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเปิดโอกาสให้ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียโดยเฉพาะผู้ใช้บณ
ั ฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะเช่นผู้รับบริการ
ด้านการวิจัยหรือชุมชนผู้รบั บริการทางวิชาการของคณะได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพอาทิในรูปแบบของการ
ร่วมเป็นกรรมการการร่วมกาหนดตัวชี้วดั และเป้าหมายการให้ข้อมูลป้อนกลับหรือการให้ความร่วมมือกับคณะในการ
ดาเนินกิจกรรมต่างๆด้านการประกันคุณภาพเป็นต้น
7.11 มีการดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการกาหนดการ
ควบคุมคุณภาพการติดตามการดาเนินงานและการประเมินคุณภาพ

ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
คณะมีระบบและกลไกในการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ทุกหลักสูตรให้ดาเนินการด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรที่
กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวด 7 (ใครเป็นผู้ติดตาม วิธีการดาเนินการอย่างไร กาหนดกรอบระยะเวลาในการดาเนินงาน)
2.มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
2.1 รายงานผลการกากับ ติดตาม ตรวจสอบ ของทุกหลักสูตร หากพบว่ามีหลักสูตรทีไ่ ม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานให้
วิเคราะห์หาสาเหตุและเสนอแนวทางแก้ไข
2.2 นาผลการดาเนินงานในข้อ 2.1 เสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกั นคุณภาพ
หลักสูตร
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
ให้คณะอธิบายถึงการจัดสรรทรัพยากร เพื่อให้ทุกหลักสูตรสามารถดาเนินการให้มีผลสัมฤทธิ์ขององค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร (มคอ.2 หมวด 7)
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะ
เพื่อพิจารณา
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลา โดยมีการสารวจข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (ผู้มีส่วนได้ส่วยเสีย)
กาหนดระบบติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ดังนี้
1) มีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตรโดยใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสม เช่น อัตราการได้งานของบัณฑิต
ร้อยละของบัณฑิตที่ทางานตรงสาขา ความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิต อัตราเงินเดือนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) มีการวิเคราะห์จุดอ่อนที่ควรต้องปรับปรุงหรือแก้ไขของหลักสูตร
3) มีการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุกรอบระยะเวลาการผลิตบัณฑิตหนึง่ รุ่น
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
นาผลการประเมินเข้าที่ประชุมกรรมการประจาคณะและต้องมีข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะ (มิใช่เพื่อทราบ)
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
วิธีดาเนินการ/ข้อมูล
6.1 ควรมีระบบและกลไกในการกากับติดตามให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี /
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548
6.2 คณะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพภายในของทุกหลักสูตรตามเกณฑ์และตัวบ่งชี้คุณภาพที่ สกอ. กาหนด และให้
ความสาคัญกับการกากับติดตามการดาเนินงานของหลักสูตร ในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

ส่วนที่ 2 แนวทางเก็บรวบรวมข้อมูลสาหรับการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับคณะ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบสี่

ส่วนที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ

30

ส่วนที่ 3
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการในระดับคณะ
จานวนรวม 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม

2. การวิจัย

เกณฑ์การพิจารณา

ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทาง
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
วิชาการ
ตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
อาจารย์ประจา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกต่อ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่อ
นักวิจัย
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

3. การบริการ
วิชาการ
4. การทานุบารุง
4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ศิลปะและวัฒนธรรม วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริการของคณะเพื่อการกากับติดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
รวมทั้งหมด
13 ตัวบ่งชี้

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้
ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักการ
ของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนเริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่กาหนด ประกอบด้วย การมี
อาจารย์ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการ
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
ตัวบ่งชี้

จานวน 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

คือ
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
ค่าเฉลี่ย =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
เห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรายงานผลการรับรองตาม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่ มลึ กทางวิช าการ เพื่อ ปฏิ บั ติ พัน ธกิ จส าคั ญ ของสถาบัน ในการผลิ ต บัณ ฑิต ศึ กษาวิ จัย เพื่ อ ติ ดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
=
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก X100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
x5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ได้คะแนนเต็ม5
หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณ วุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์ การพิจารณาคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิ การศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิ ปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณ วุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า
ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ในกรณีที่มี
อาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุให้คาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบันทาการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ใน
การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการ
ปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ = จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ x 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

x100
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนรวมทั้งมีความเชื่อมโยงไปสู่
การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน
และนามาเทียบกับค่าความต่างทั้งด้านสูงกว่าและต่ากว่าที่กาหนดเป็นคะแนน 0 และ5 คะแนน และใช้การเทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ดังนี้
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนดเป็นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20 กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างทั้งด้านสูงกว่าหรือต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามา
เทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่างจานวน
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปีการศึกษา รวบรวม
หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรการคานวณดังนี้
SCH =
nici
เมื่อni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
2. คานวณค่า FTES โดยใช้สตู รคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)=

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้นๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีการปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าใน
ระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวน
อาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + ( 2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ = FTES ระดับปริญญาตรี + ( 1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษา)
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2. วิทยาศาสตร์กายภาพ
3. วิศวกรรมศาสตร์
4. สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5. เกษตร ป่าไม้และประมง
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
7. นิติศาสตร์
8. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9. ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สัมคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1)คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
ค่าร้อยละ= สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เกินจริง – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

X 100

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2) นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละน้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละมากกว่าร้อยละ 10แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – ค่าร้อยละที่คานวณได้จากข้อ 1)X 5
10

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์=24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 24 – 25 X 100 = ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
25
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 32– 25 X 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
25

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES)ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
= 28– 25 X 100 = ร้อยละ 12
25
แปลงค่าความแตกต่างเป็นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน = 8 x 5
10

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

= 4 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต
จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มี
คุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒ นาการให้บริการและการให้ ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจ กรรมเสริ มหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมี
โอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่
(1) คุณธรรม จริ ย ธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสั มพันธ์ร ะหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็น
การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทา
แผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒ นานักศึกษา ให้ ดาเนินการกิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณลั กษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ความรู้
(3) ทักษะทางปัญญา
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่ วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้ นจึ งต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ส ามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมีประสิ ทธิภ าพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัยจะ
ประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมีแผนการ
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีการสนับสนุนทรัพยากรให้สามารถดาเนินการได้ต ามแผน 2) คณาจารย์มีส่วน
ร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็งโดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจด้านอื่นๆ ของสถาบัน
และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
ตัวบ่งชี้

จานวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

41

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้ ทั้ง
การสนั บสนุ น ด้านการจัดหาแหล่ งทุน วิจั ย และการจัดสรรทุนวิจัย จากงบประมาณของสถาบันให้ กับบุคลากร
ส่งเสริ มพัฒ นาสมรรถนะแก่ อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล
ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนมีร ะบบและกลไกเพื่อช่ว ยในการคุ้ มครองสิ ทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนาไปประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
ห้ องปฏิบั ติก ารหรื อห้ องปฏิบัติ ง านสร้างสรรค์ หรือหน่ว ยวิ จัย หรือศูน ย์เครื่ องมือ หรือ ศูนย์ใ ห้
คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจั ยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่นการจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกาลั งใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่นาไปใช้ประโยชน์และ
ดาเนินการตามระบบที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนาเข้า

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ
เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับ
จากภายนอกสถาบันเพื่อสนั บสนุนการทาวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิ ทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สาคัญ ที่
แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บาทขึน้ ไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จาแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนั บสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบั นต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

x5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ=ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่ นับรวมผู้ลาศึกษา
ต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่ มี ห ลั ก ฐานการแบ่ งสั ด ส่ ว นเงิ นสนั บสนุ นงานวิ จัย ซึ่ง อาจเป็ น หลั ก ฐานจากแหล่ ง ทุ นหรื อ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับ
ทุนโดยอาจารย์ป ระจ าหรื อนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องเป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควร
ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูป
ของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ หรือ
ระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการตารา
หรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดย
มีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

x 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ
0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศของ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ และจัดทาเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจ ารณาวารสารทางวิช าการส าหรับการเผยแพร่ ผ ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฎในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
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การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิ มพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
* ผลงานสร้ างสรรค์ ทุกชิ้นต้องผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน โดยมี
บุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม โดย
ให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบคาถาม
ต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริหารทางวิชาการนอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้านต่างๆ คือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การพัฒนาหลักสูตร มีการ
บูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พัฒนาตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการ
ให้บริการทางวิชาการด้วย
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ทาให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการ
ประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มี
ประสบการณ์จากสภาพจริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วัด
ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ
เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม
3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และนาเสนอ
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดย
อาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒ นา เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จานวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิ ลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มีการดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ ที่วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6– 7 ข้อ
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องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับ ดูแลการทางานของสถาบั น ให้มีป ระสิ ทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริห ารจัดการด้านต่างๆ ให้ มี
คุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริหารความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ย นแปลง การบริหาร
ทรั พ ยากรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตามเป้ า หมายที่ ก าหนดไว้ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้

จานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่านคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
กลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุ ผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่า
ของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น
ๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยจัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. การกากับติดตามการบริหารและพัมนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นาการของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ารด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการ
บริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลั กสูตร มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณภาพ เพื่อให้ สามารถส่ งเสริมสนับสนุน กากับติดตาม การ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานผลการ
ติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของหลั กสูตรให้เกิดผลตามองค์ ประกอบการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการ
ประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

ส่วนที่ 3 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ส่วนที่ 4
แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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องค์ประกอบที่ 1
การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สำคัญที่สุดของสถำบันอุดมศึกษำ คือ กำรผลิตบัณฑิต หรือกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนให้
ผู้เรียนมีควำมรู้ในวิชำกำรและวิชำชีพ มีคุณลักษณะตำมหลักสูตรที่กำหนด กำรเรียนกำรสอนในยุคปัจจุบันใช้หลักกำร
ของกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่ำวจึงเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำร
หลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนเริ่มตั้งแต่กำรกำหนดปัจจัยนำเข้ำที่ได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด ประกอบด้วย กำรมี
อำจำรย์ที่มีปริมำณและคุณภำพตำมมำตรฐำนหลักสูตร มีกระบวนกำรบริหำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนที่อำศัยหลักกำร
ร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอกสถำบัน
ตัวบ่งชี้

จำนวน 6 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

คือ
ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม
อำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
อำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำ
กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี
กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลกำรดำเนินกำรของทุกหลักสูตรในคณะ ซึ่งสำมำรถสะท้อนคุณภำพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่ำเฉลี่ยของระดับคุณภำพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรคานวณ
ค่ำเฉลี่ย =

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับกำรรับรองโดยระบบอื่นๆ ตำมที่คณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยในระดับอุดมศึกษำ
เห็นชอบ ไม่ต้องนำคะแนนกำรประเมินของหลักสูตรนั้นมำคำนวณในตัวบ่งชี้ แต่ต้องรำยงำนผลกำรรับรองตำม
ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการดาเนินงาน:
ลาดับที่

หลักสูตร/ระดับ

องค์ประกอบที่ 1
(ผ่าน/ไม่ผ่าน)

คะแนน
องค์ประกอบที่
2-6

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
หลักสูตรระดับปริญญาโท
1.
2.
3
4.
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
1.
2.
3

คะแนนที่ได้

ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จำนวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

=

คะแนนผลกำรประเมิน

=

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

= ……………………

ระดับคุณภาพ
0.01 - 2.00
2.01 - 3.00
3.01 - 4.00
4.01 - 5.00

= น้อย
= ปานกลาง
= ดี
= ดีมาก
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน……….หลักสูตร

คะแนนการ
ประเมิน
ตนเอง
…..….คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

 บรรลุ ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน…….
 ไม่บรรลุ หลักสูตร

ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน…….หลักสูตร
ไม่ผำ่ นเกณฑ์มำตรฐำน……
หลักสูตร

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของ
คณะกรรมการ
…….…คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2

อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรศึกษำระดับอุดมศึกษำถือเป็นกำรศึกษำระดับสูงสุดที่ต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ
และควำมลุ่ มลึ กทำงวิช ำกำร เพื่อ ปฏิ บั ติ พัน ธกิ จส ำคั ญ ของสถำบัน ในกำรผลิ ต บัณ ฑิต ศึ กษำวิ จัย เพื่ อ ติ ดตำม
ควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ดังนั้นคณะจึงควรมีอำจำรย์ที่มีระดับคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมำะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40
ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกตำมสูตร
=
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก X100
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญำเอกที่ได้คะแนนเต็ม5

x5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญำเอกพิจำรณำจำกระดับคุณ วุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่ำตำมหลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำคุณวุฒิของ
กระทรวงศึกษำธิกำร กรณีที่มีกำรปรับวุฒิ กำรศึกษำให้มีหลักฐำนกำรสำเร็จกำรศึกษำภำยในรอบปีกำรศึกษำนั้น
ทั้งนี้ อำจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่ำคุณวุฒิ ปริญญำเอกได้สำหรับกรณีที่บำงสำขำวิชำชีพมีคุณ วุฒิอื่นที่เหมำะสมกว่ำ
ทั้งนี้ต้องได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
2. กำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำ ให้นับตำมปีกำรศึกษำและนับทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ ในกรณีที่มี
อำจำรย์บรรจุใหม่ให้คำนวณตำมเกณฑ์อำจำรย์ประจำที่ระบุให้คำชี้แจงเกี่ยวกับกำรนับจำนวนอำจำรย์ประจำและ
นักวิจัย

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการดาเนินงาน:
ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ปีการศึกษา 2557

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริง
และลำศึกษำต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำ
ศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ
ร้อยละของอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก
เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน

=

คะแนนผลกำรประเมิน

ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญำเอก
40

=

x 5

x 5

……………………

= ……………………

40
ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3

อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำถือเป็นขุมปัญญำของประเทศ และมีควำมรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อำจำรย์ใน
สถำบันทำกำรศึกษำวิจัยเพื่อแสวงหำและพัฒนำองค์ควำมรู้ในศำสตร์สำขำวิชำต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำไปใช้ใน
กำรเรียนกำรสอน รวมทั้งกำรแก้ไขปัญหำและพัฒนำประเทศ กำรดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นสิ่งสะท้อนกำร
ปฏิบัติงำนดังกล่ำวของอำจำรย์ตำมพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะทีด่ ำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรเป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2
ค่ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำคณะที่ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง
ค่ำ ร้ อ ยละของอำจำรย์ ป ระจ ำคณะที่ ด ำรงต ำแหน่ง ผู้ ช่ ว ยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และ
ศำสตรำจำรย์รวมกัน ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คำนวณค่ำร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรตำมสูตร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร = จำนวนอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร x100
จำนวนอำจำรย์ประจำคณะทั้งหมด

2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำรx 5
ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มีดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการดาเนินงาน :
ปีการศึกษา
2555

ข้อมูลพื้นฐาน

ปีการศึกษา
2556

ปีการศึกษา
2557

จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งอำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งรองศำสตรำจำรย์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดทีด่ ำรงตำแหน่งศำสตรำจำรย์
รวมจำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
ร้อยละของอำจำรย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทำงวิชำกำร
เกณฑ์คะแนนกำรประเมิน =

ร้อยละของอำจำรย์ประจำคณะที่มตี ำแหน่งทำงวิชำกำร
60

คะแนนผลกำรประเมิน =

x 5

x 5 ……………………

= ……………………
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ

62

ตัวบ่งชี้ที่ 1.4

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา

ชนิดตัวบ่งชี้

ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญประกำรหนึ่งสำหรับกำรจัดกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ คือ สัดส่วนของนักศึกษำต่อ
อำจำรย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศำสตร์ในแต่ละสำขำวิชำและลักษณะกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งมีควำมเชื่อมโยงไปสู่
กำรวำงแผนต่ำงๆ เช่น กำรวำงอัตรำกำลัง ภำระงำนอำจำรย์ เป้ำหมำยกำรผลิตบัณฑิต ดังนั้น สถำบันจึงควรมี
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่ปฏิบัติงำนจริงในสัดส่วนที่เหมำะสมกับสำขำวิชำ
เกณฑ์การประเมิน
คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงระหว่ำงจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่ออำจำรย์ประจำกับเกณฑ์มำตรฐำน
และนำมำเทียบกับค่ำควำมต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำและต่ำกว่ำที่กำหนดเป็นคะแนน 0 และ5 คะแนน และใช้กำรเทียบ
บัญญัติไตรยำงศ์ดังนี้
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนไม่เกินร้อยละ 10 กำหนดเป็นคะแนน 5
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 20 กำหนดเป็นคะแนน 0
ค่ำควำมแตกต่ำงทั้งด้ำนสูงกว่ำหรือต่ำกว่ำเกณฑ์มำตรฐำนตั้งแต่ร้อยละ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นำมำ
เทียบบัญญัติไตรยำงศ์ตำมสูตรดังนี้เพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้นๆ
สูตรกำรคำนวณจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำ
1. คำนวณค่ำหน่วยกิตนักศึกษำ (Student Credit Hours : SCH)ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณระหว่ำงจำนวน
นักศึกษำที่ลงทะเบียนเรียนกับจำนวนหน่วยกิตแต่ละรำยวิชำที่เปิดสอนทุกรำยวิชำตลอดปีกำรศึกษำ รวบรวม
หลังจำกนักศึกษำลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกำหนดเวลำกำรเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตรกำรคำนวณดังนี้
SCH =
nici
เมื่อni = จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียนในวิชำที่ i
ci = จำนวนหน่วยกิตของวิชำที่ i
2. คำนวณค่ำ FTES โดยใช้สตู รคำนวณดังนี้
จำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปี (FTES)=

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จำนวนหน่วยกิตต่อปีกำรศึกษำตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรลงทะเบียนในระดับปริญญำนั้นๆ
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การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มีกำรปรับค่ำจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำใน
ระดับบัณฑิตศึกษำให้เป็นระดับปริญญำตรี เพื่อนำมำรวมคำนวณหำสัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวน
อำจำรย์ประจำ
นักศึกษำเต็มเวลำในหน่วยนับปริญญำตรี
1. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์สุขภำพ
= FTES ระดับปริญญำตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
2. กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์กำยภำพ
= FTES ระดับปริญญำตรี + ( 2 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
3. กลุ่มสำขำวิชำมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ = FTES ระดับปริญญำตรี + ( 1.8 x FTES ระดับบัณฑิตศึกษำ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุ่มสาขา
1. วิทยำศำสตร์สุขภำพ
2. วิทยำศำสตร์กำยภำพ
3. วิศวกรรมศำสตร์
4. สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรผังเมือง
5. เกษตร ป่ำไม้และประมง
6. บริหำรธุรกิจ พำณิชยศำสตร์ บัญชี กำรจัดกำร กำรท่องเที่ยว เศรษฐศำสตร์
7. นิติศำสตร์
8. ครุศำสตร์/ศึกษำศำสตร์
9. ศิลปกรรมศำสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
10. สัมคมศำสตร์/มนุษยศำสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็ม
เวลาต่ออาจารย์ประจา
8:1
20:1
20:1
8:1
20:1
25:1
50:1
30:1
8:1
25:1

สูตรการคานวณ
1)คำนวณหำค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ ตำมสูตร
ค่ำร้อยละ= สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำที่เกินจริง – สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำต่อจำนวนอำจำรย์ประจำตำมเกณฑ์มำตรฐำน

2) นำค่ำร้อยละจำกข้อ 1 มำคำนวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่ำร้อยละน้อยกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 10
คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่ำร้อยละมำกกว่ำหรือเท่ำกับร้อยละ 20
คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่ำร้อยละมำกกว่ำร้อยละ 10 แต่น้อยกว่ำร้อยละ 20 ให้นำมำคิดคะแนน ดังนี้
คะแนน =

(20 – ค่ำร้อยละที่คำนวณได้จำกข้อ 1) X 5
10

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

X 100
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ผลการดาเนินงาน:
ข้อมูล

ผลการดาเนินงาน

1.จำนวนนักศึกษำที่ลงทะเบียน
2.จำนวนอำจำรย์ประจำ
3.สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำเทียบเท่ำต่อปีที่เป็นจริง
(FTES : จำนวนอำจำรย์)
4.สัดส่วนจำนวนนักศึกษำเต็มเวลำตำมเกณฑ์มำตรฐำน
5.ค่ำควำมแตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนและนำมำคิดเป็นค่ำร้อยละ
6.คะแนนที่ได้

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ชนิดตัวบ่งชี้

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริกำรด้ำนต่ำงๆ ให้นักศึกษำและศิษย์เก่ำในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษำเพื่อกำร
ดำรงชีวิตอย่ำงมีควำมสุขและคุ้มค่ำในระหว่ำงกำรใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่กำรให้คำปรึกษำ ทั้งด้ำนวิชำกำรและกำรใช้ชีวิต
จัดบริกำรข้อมูลหน่วยงำนที่ให้บริกำร เช่น ทุนกู้ยืมกำรศึกษำ แหล่งทุนกำรศึกษำต่อ กำรบริกำรจัดหำงำน แหล่งข้อมูล
กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำ ข้อมูลข่ำวสำรควำมเคลื่อนไหว
ในและนอกสถำบันที่จำเป็นแก่นักศึกษำและศิษย์เก่ำ โดยกำรให้บริกำรทั้งหมดต้องให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำรที่มี
คุณภำพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรอย่ำงแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำและนอก
เวลำแก่นักศึกษำ
3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกคะแนน
เต็ม 5
5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒ นำกำรให้บริกำรและกำรให้ ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลกำร
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดบริกำรให้คำปรึกษำทำงวิชำกำร และกำรใช้ชีวิตแก่นักศึกษำในคณะ
ผลกำรดำเนินงำน




2. มีกำรให้ข้อมูลของหน่วยงำนที่ให้บริกำร กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงำนทั้งเต็มเวลำ
และนอกเวลำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





3. จัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมเพื่อกำรทำงำนเมื่อสำเร็จกำรศึกษำแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





4. ประเมินคุณภำพของกำรจัดกิจกรรมและกำรจัดบริกำรในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำก
คะแนนเต็ม 5
ผลกำรดำเนินงำน





5. นำผลกำรประเมินจำกข้อ 4 มำปรับปรุงพัฒนำกำรให้บริกำรและกำรให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
กำรประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตำมควำมคำดหวังของนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





6. ให้ข้อมูลและควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ในกำรประกอบอำชีพแก่ศิษย์เก่ำ
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมนักศึกษำต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษำ
หมำยถึงกิจ กรรมเสริ มหลักสูตรที่ดำเนินกำรทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษำเป็นกิจกรรมที่ผู้เข้ำร่วมจะมี
โอกำสได้รับกำรพัฒนำสติปัญญำ สังคม อำรมณ์ ร่ำงกำย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ได้แก่
(1) คุณธรรม จริ ย ธรรม (2) ควำมรู้ (3) ทักษะทำงปัญญำ (4) ทักษะควำมสั มพันธ์ร ะหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ (5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลขกำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถำบัน และสภำ/องค์กรวิชำชีพได้กำหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต และนำหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do, Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็น
กำรพัฒนำคุณภำพนักศึกษำอย่ำงยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมในกำรจัดทำ
แผนและจัดกิจกรรม
2. ในแผนกำรจั ดกิจ กรรมพัฒ นำนักศึกษำ ให้ ดำเนินกำรกิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณลั กษณะบัณฑิ ต ตำม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติ 5 ประกำร ให้ครบถ้วนประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผลกำร
ประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ

69

ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทำแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของคณะโดยให้นักศึกษำมีส่วนร่วมใน
กำรจัดทำแผนและจัดกิจกรรม
ผลกำรดำเนินงำน




2. ในแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ ให้ดำเนินกำรกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรี ย นรู้ ต ำมกรอบมำตรฐำนคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ชำติ 5 ประกำร ให้ ค รบถ้ ว น
ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม
(2) ควำมรู้
(3) ทักษะทำงปัญญำ
(4) ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(5) ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ผลกำรดำเนินงำน





3. จัดกิจกรรมให้ควำมรู้และทักษะกำรประกันคุณภำพแก่นักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินกำร มีกำรประเมินผลควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงกำรดำเนินงำนครั้งต่อไป
ผลกำรดำเนินงำน





5. ประเมินควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





6. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนำนักศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย
สถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่งอำจมีจุดเน้นในเรื่องกำรวิจัยที่แตกต่ำงกันขึ้นกับสภำพแวดล้อมและควำม
พร้อมของแต่ละสถำบัน อย่ำงไรก็ตำม ทุกสถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่ วนหนึ่งของพันธกิจ
สถำบัน ดังนั้ นจึ งต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้ส ำมำรถดำเนินกำรในพันธกิจด้ำนนี้อย่ำงมีประสิ ทธิภ ำพและ
คุณภำพตำมจุดเน้นเฉพำะของแต่ละสถำบัน เพื่อให้ได้ผลงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่เกิดประโยชน์ กำรวิจัยจะ
ประสบควำมสำเร็จและเกิดประโยชน์จำเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญ 3 ประกำร คือ 1) สถำบันต้องมีแผนกำร
วิจัย มีระบบและกลไกตลอดจนมีกำรสนับสนุนทรัพยำกรให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน 2) คณำจำรย์มีส่วน
ร่วมในกำรวิจัยอย่ำงเข้มแข็งโดยบูรณำกำรงำนวิจัยกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และพันธกิจด้ำนอื่นๆ ของสถำบัน
และ 3) ผลงำนวิจัยมีคุณภำพ มีประโยชน์ สนองยุทธศำสตร์ของชำติและมีกำรเผยแพร่อย่ำงกว้ำงขวำง
ตัวบ่งชี้

จำนวน 3 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีกำรบริหำรจัดกำรงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ที่มีคุณภำพโดยมีแนวทำงกำร
ดำเนินงำนที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผนที่กำหนดไว้ ทั้ง
กำรสนั บสนุ น ด้ำนกำรจัดหำแหล่ งทุน วิจั ย และกำรจัดสรรทุนวิจัย จำกงบประมำณของสถำบันให้ กับบุคลำกร
ส่งเสริ มพัฒ นำสมรรถนะแก่ อำจำรย์และนักวิจัย กำรสนับสนุนทรัพยำกรที่จำเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยำกรบุคคล
ทรัพยำกรกำรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่ำง ๆ ตลอดจนจัดระบบสร้ำงขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยอย่ำง
เหมำะสม ตลอดจนมีร ะบบและกลไกเพื่อช่ว ยในกำรคุ้ มครองสิ ทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่นำไปใช้
ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรืองำน
สร้ำงสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
ห้ องปฏิบั ติก ำรหรื อห้ องปฏิบัติ ง ำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่ว ยวิ จัย หรือศูน ย์เครื่ องมือ หรือ ศูนย์ใ ห้
คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
สิ่งอำนวยควำมสะดวกหรือกำรรักษำควำมปลอดภัยในกำรวิจั ยหรือกำรผลิตงำนสร้ำงสรรค์ เช่น
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัดแสดงงำน
สร้ำงสรรค์ กำรจัดให้มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting professor)
3. จัดสรรงบประมำณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุมวิชำกำร
หรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่องอำจำรย์และ
นักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในกำรคุ้มครองสิทธิ์ของงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ที่นำไปใช้ประโยชน์และ
ดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน :
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำนวิจัยที่สำมำรถนำไปประโยชน์ในกำรบริหำรงำนวิจัยหรือ
งำนสร้ำงสรรค์
ผลกำรดำเนินงำน




2. สนับสนุนพันธกิจด้ำนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติกำรหรือห้องปฏิบัติงำนสร้ำงสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือ
ศูนย์ให้คำปรึกษำและสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้ำข้อมูลสนับสนุนกำรวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
- สิ่ ง อ ำนวยควำมสะดวกหรื อ กำรรั ก ษำควำมปลอดภั ย ในกำรวิ จั ย หรื อ กำรผลิ ต งำน
สร้ำงสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ระบบรักษำควำมปลอดภัยในห้องปฏิบัติกำร
- กิจกรรมวิชำกำรที่ส่งเสริมงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์เช่นกำรจัดประชุมวิชำกำร กำรจัด
แสดงงำนสร้ำงสรรค์ กำรจัดให้ มีศำสตรำจำรย์อำคันตุกะหรือศำสตรำจำรย์รับเชิญ (Visiting
professor)
ผลกำรดำเนินงำน





3. จัดสรรงบประมำณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์
ผลกำรดำเนินงำน





4. จัดสรรงบประมำณเพื่อสนับสนุนกำรเผยแพร่ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในกำรประชุม
วิชำกำรหรือกำรตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติ
ผลกำรดำเนินงำน





5. มีกำรพัฒนำสมรรถนะอำจำรย์และนักวิจัย มีกำรสร้ำงขวัญและกำลังใจตลอดจนยกย่อง
อำจำรย์และนักวิจัยที่มีผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ดีเด่น
ผลกำรดำเนินงำน





6. มีร ะบบและกลไกเพื่อช่ว ยในกำรคุ้ มครองสิ ทธิ์ของงำนวิจั ยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ นำไปใช้
ประโยชน์และดำเนินกำรตำมระบบที่กำหนด
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ชนิดตัวบ่งชี้

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ปัจจัยนำเข้ำ

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกำรผลิตงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ในสถำบันอุดมศึกษำ คือ
เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ ดังนั้น สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องจัดสรรเงินจำกภำยในสถำบันและที่ได้รับ
จำกภำยนอกสถำบันเพื่อสนั บสนุนกำรทำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมสภำพแวดล้อมและ
จุดเน้นของสถำบัน
นอกจำกนั้นเงินทุนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่คณะได้รับจำกแหล่งทุนภำยนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ ที่
แสดงถึงศักยภำพด้ำนกำรวิจัยของสถำบัน โดยเฉพำะสถำบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นกำรวิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงจำนวนเงินต่ออำจำรย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่ำง 0 - 5
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 60,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 50,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 25,000 บำทขึ้นไปต่อคน
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ค1 และ ง จำแนกเป็น 3 กลุ่มสำขำวิชำ
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 220,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 180,000 บำทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบันที่กำหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = 100,000 บำทขึ้นไปต่อคน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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สูตรการคานวณ
1. คำนวณจำนวนเงินสนั บสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบั นต่อจำนวนอำจำรย์
ประจำและนักวิจัย
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ

=

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย

2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้

=

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯจำกภำยในและภำยนอก
x5
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ=ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำขำวิชำในคณะ
หมายเหตุ :
1. จำนวนอำจำรย์และนักวิจัยให้นับตำมปีกำรศึกษำ และนับเฉพำะที่ปฏิบัติงำนจริงไม่ นับรวมผู้ลำศึกษำ
ต่อ
2. ให้นับจำนวนเงินที่มีกำรลงนำมในสัญญำรับทุนในปีกำรศึกษำหรือปีงบประมำณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จำนวนเงินที่เบิกจ่ำยจริง
3. กรณีที่ มี ห ลั ก ฐำนกำรแบ่ งสั ด ส่ ว นเงิ นสนั บสนุ นงำนวิ จัย ซึ่ง อำจเป็ น หลั ก ฐำนจำกแหล่ ง ทุ นหรื อ
หลักฐำนจำกกำรตกลงร่วมกันของสถำบันที่ร่วมโครงกำร ให้แ บ่งสัดส่วนเงินตำมหลักฐำนที่ปรำกฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐำน ให้แบ่งตำมสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถำบัน
4. กำรนับจำนวนเงินสนับสนุนโครงกำรวิจัย สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่ได้ลงนำมในสัญญำรับ
ทุนโดยอำจำรย์ป ระจ ำหรื อนักวิจัย แต่ไม่สำมำรถนับเงินโครงกำรวิจัยสถำบันที่บุคลำกรสำยสนับสนุนที่ไม่ใช่
นักวิจัยเป็นผู้ดำเนินกำร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการดาเนินงาน:
ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในสถำบัน
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยนอกสถำบัน
รวมจำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอกสถำบัน
เฉลี่ยต่อหัว
คะแนนทีไ่ ด้

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ

คะแนนผลกำรประเมิน

=

=

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ =

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั

ผลการดาเนินงาน

= ………………

จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจัยฯ จำกภำยในและภำยนอก x 5 = ……………
จำนวนเงินสนับสนุนงำนวิจยั ฯ ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำชำวิชำในคณะ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนน
ประเมินตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงำนทำงวิชำกำรเป็นข้อมูลที่สำคัญในกำรแสดงให้เห็นว่ำอำจำรย์ประจำและนักวิจัยได้สร้ำงสรรค์ขึ้น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงควำมก้ำวหน้ำทำงวิชำกำรและกำรพัฒนำองค์ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่องเป็นผลงำนที่มีคุณค่ำ สมควร
ส่งเสริมให้มีกำรเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชำกำรและแข่งขันของประเทศ ผลงำนทำงวิชำกำรอยู่ในรูป
ของบทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ หรือ
ระดับนำนำชำติ ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI หรือ Scopus หรือตำมประกำศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 ผลงำนได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร หรือเป็นผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่
ผ่ำนกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้วผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำรตำรำ
หรือหนังสือที่ใช้ในกำรขอผลงำนทำงวิชำกำรและผ่ำนกำรพิจำรณำตำมเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว โดย
มีวิธีกำรคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยกำรแปลงค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่ำง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตำมสำขำวิชำดังนี้
1. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่ม ข และ ค2
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดไว้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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สูตรการคานวณ
1. คำนวณค่ำร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยตำมสูตร
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย x 100
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
2. แปลงค่ำร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
x5
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม5

กำหนดระดับคุณภำพผลงำนทำงวิชำกำร ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพ
0.20 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ
0.40 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับนำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศของ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับ
กำรเผยแพร่ผ ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ และจัดทำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
0.60 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ทตี่ ีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
0.80 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่
อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์
กำรพิจ ำรณำวำรสำรทำงวิช ำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ ผ ลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556 แต่สถำบัน
นำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่
ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00 - บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับนำนำชำติที่
ปรำกฎในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ. 2556
- ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
- ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร
- ผลงำนค้นพบพันธ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
- ตำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่
ไม่ได้นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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กำรส่งบทควำมเพื่อพิจำรณำคัดเลือกให้นำเสนอในกำรประชุมวิชำกำรต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
และเมื่อได้รับกำรตอบรับและตีพิมพ์แล้ว กำรตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสำมำรถอยู่ในรูปแบบเอกสำร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่ำน้ำหนัก
ระดับคุณภำพ
0.20 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน
0.60 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
0.80 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
1.00 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน/นำนำชำติ
* ผลงำนสร้ ำงสรรค์ ทุกชิ้นต้องผ่ ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่ำ 3 คน โดยมี
บุคคลภำยนอกสถำบันร่วมพิจำรณำด้วย
ผลการดาเนินงาน :
ประเภทงาน
0.20

0.40

0.60

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนงำนวิจัยที่ตีพิมพ์
จำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด
ข้อมูล
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงำนวิจยั ตีพิมพ์และงำนสร้ำงสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออำจำรย์ประจำ
ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงำนวิจยั ตีพิมพ์และงำนสร้ำงสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออำจำรย์ประจำ
คะแนนทีไ่ ด้
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จำนวนอำจำรย์ประจำทั้งหมดไม่นับรวมผูล้ ำศึกษำต่อ
รวมคะแนนถ่วงน้ำหนักงำนวิจยั ตีพิมพ์และงำนสร้ำงสรรค์
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักต่ออำจำรย์ประจำ
คะแนนทีไ่ ด้

ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนัก =

ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจัย
จำนวนอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ทั้งหมด

x 100

คะแนนผลกำรประเมินในปีนี้ = ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั x 5 = ……………………
ร้อยละผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำและนักวิจยั ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ =

ค่ำเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสำชำวิชำในคณะ

ผลการประเมินตนเอง :
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมิน
ของคณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคมเป็นหนึ่งในภำรกิจหลักของสถำบันอุดมศึกษำ สถำบันพึงให้บริกำร
ทำงวิชำกำรแก่ชุมชน สังคม และประเทศชำติ ในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมถนัดและในด้ำนที่สถำบันมีควำม
เชี่ยวชำญ กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรอำจให้เปล่ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยหรืออำจคิดค่ำใช้ จ่ำยตำมควำมเหมำะสม โดย
ให้บริกำรทั้งหน่วยงำนภำครัฐและเอกชน หน่วยงำนอิสระ หน่วยงำนสำธำรณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้ำง
รูปแบบกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรมีควำมหลำกหลำย เช่น กำรอนุญำตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยำกรของสถำบัน เป็น
แหล่งอ้ำงอิงทำงวิชำกำร ให้คำปรึกษำ ให้กำรอบรม จัดประชุมหรือสัมมนำวิชำกำร ทำงำนวิจัยเพื่อตอบคำถำม
ต่ำงๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม กำรให้บริหำรทำงวิชำกำรนอกจำกเป็นกำรทำประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถำบันยังได้รับ
ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ คือเพิ่มพูนควำมรู้และประสบกำรณ์ของอำจำรย์อันจะนำมำสู่กำรพัฒนำหลักสูตร มีกำ ร
บูรณำกำรเพื่อใช้ประโยชน์ทำงด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย พัฒนำตำแหน่งทำงวิชำกำรของอำจำรย์
สร้ำงเครือข่ำยกับหน่วยงำนต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งงำนของนักศึกษำและเป็นกำรสร้ำงรำยได้ของสถำบันจำกกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำรด้วย
ตัวบ่งชี้

จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1

การบริการวิชาการแก่สังคม

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
กำรบริกำรวิชำกำรเป็นภำรกิจหลักอีกอย่ำงหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ คณะควรคำนึงถึงกระบวนกำรใน
กำรให้บริกำรวิชำกำรแก่สังคม โดยศึกษำควำมต้องกำรของกลุ่มเป้ำหมำยนำมำจัดทำแผนบริกำรวิชำกำรประจำปี
ทั้งกำรบริกำรวิชำกำรที่ทำให้เกิดรำยได้และกำรบริกำรวิชำกำรที่คณะจัดทำเพื่อสร้ำงประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีกำร
ประเมินควำมสำเร็จของกำรบริกำรวิชำกำร และนำมำจัดทำเป็นแผนเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนแก่นักศึกษำให้มี
ประสบกำรณ์จำกสภำพจริงและนำมำใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้ำงควำมพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่ำง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัวบ่งชี้วัด
ควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำรวิ ชำกำร
เพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และนำเสนอ
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. จัดทำแผนกำรบริกำรวิชำกำรประจำปีที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของสังคมและกำหนดตัว
บ่งชี้วัดควำมสำเร็จในระดับแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมและเสนอกรรมกำรประจำ
คณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรดำเนินงำน




2. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมตำมแผน มีกำรจัดทำแผนกำรใช้ประโยชน์จำกกำรบริกำร
วิชำกำรเพื่อให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำนักศึกษำ ชุมชน หรือสังคม
ผลกำรดำเนินงำน





3. โครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 อย่ำงน้อยต้องมีโครงกำรที่บริกำรแบบให้เปล่ำ
ผลกำรดำเนินงำน





4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ของแผนและโครงกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในข้อ 1 และ
นำเสนอกรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำน





5. นำผลกำรประเมินตำมข้อ 4 มำปรับปรุงแผนหรือพัฒนำกำรให้บริกำรวิชำกำรสังคม
ผลกำรดำเนินงำน





6. คณะมีส่วนร่วมในกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในระดับสถำบัน
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนประเมิน ผลการตรวจประเมินของ คะแนนประเมินของ
ตนเอง
คณะกรรมการ
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
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องค์ประกอบที่ 4
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสำคัญประกำรหนึ่งของสถำบันอุดมศึกษำ ดังนั้น
สถำบันอุดมศึกษำจึงต้องมีระบบและกลไกกำรดำเนินงำนด้ำนนี้ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุณภำพ โดย
อำจมีจุดเน้นเฉพำะที่แตกต่ำงกันตำมปรัชญำ และธรรมชำติของแต่ละสถำบัน และมีกำรบูรณำกำรเข้ำ กับพันธกิจ
อื่นๆ โดยเฉพำะกำรผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีกำรจัดกิจกรรมที่ฟื้ นฟู อนุรักษ์ สืบสำน พัฒ นำ เผยแพร่ศิลปะและ
วัฒนธรรม สร้ำงสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญำท้องถิ่นให้เป็นรำกฐำนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ที่ดีขึ้น
ตัวบ่งชี้

จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.1

ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำต้องมีนโยบำย แผนงำน โครงสร้ำง และกำรบริหำรจัดกำรงำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญำท้องถิ่นตำมจุดเน้นของสถำบันอย่ำงมี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์
ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึง่ เป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6– 7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. กำหนดผู้รับผิดชอบในกำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน




2. จัดทำแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และกำหนดตัวบ่งชี้วัดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมำณเพื่อให้สำมำรถดำเนินกำรได้ตำมแผน
ผลกำรดำเนินงำน





3. กำกับติดตำมให้มีกำรดำเนินงำนตำมแผนด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน





4. ประเมินควำมสำเร็จตำมตัวบ่งชี้ที่วัดควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนด้ำนทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน





5. นำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลกำรดำเนินงำน





6. เผยแพร่กิจกรรมหรือกำรบริกำรด้ำนทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสำธำรณชน
ผลกำรดำเนินงำน





7. กำหนดหรือสร้ำงมำตรฐำนคุณภำพด้ำนศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชำติ
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
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องค์ประกอบที่ 5
การบริหารจัดการ
สถำบันอุดมศึกษำต้องให้ควำมสำคัญกับกำรบริหำรจัดกำร โดยมีสภำมหำวิทยำลัยทำหน้ำที่ในกำร
กำกับ ดูแลกำรทำงำนของสถำบั น ให้มีป ระสิ ทธิภำพ สถำบันอุดมศึกษำจะต้องบริห ำรจัดกำรด้ำนต่ำงๆ ให้ มี
คุณภำพ เช่น ทรัพยำกรบุคคล ระบบฐำนข้อมูล กำรบริหำรควำมเสี่ยง กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลง กำรบริหำร
ทรั พ ยำกรทั้ ง หมด ฯลฯ เพื่ อ สั ม ฤทธิ์ ผ ลตำมเป้ ำ หมำยที่ ก ำหนดไว้ โดยใช้ ห ลั ก ธรรมำภิ บ ำล (Good
Governance)
ตัวบ่งชี้

จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 กำรบริหำรของคณะเพื่อกำรกำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถำบันอุดมศึกษำมีพันธกิจหลัก คือ กำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม และ
กำรทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ในกำรดำเนินพันธกิจหลัก สถำบันอุดมศึกษำจำเป็นต้องดำเนินงำนผ่ำนคณะ ดังนั้น
คณะต้องมีกำรพัฒนำแผนเพื่อกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำและกำรดำเนินงำนของคณะให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยและ
กลุ่มสถำบันตลอดจนมีกำรบริหำรทั้งด้ำนบุคลำกร กำรเงิน ควำมเสี่ยงและกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อ
สนับสนุนกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจหลักให้บรรลุตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนำไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำเพื่อให้บรรลุ ผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกล
ยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำ
ของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน
3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัย
ภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยง
ลดลงจำกเดิม
4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรดำเนินงำนอย่ำงชัดเจน
5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น
ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง
6. กำรกำกับติดตำมกำรบริหำรและพัมนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและสอดคล้องกับ
พั น ธกิ จ และพั ฒ นำกำรของคณะที่ ไ ด้ ป รั บ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรประกั น คุ ณ ภำพเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกำร
บริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5-6 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
7 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. พัฒนำแผนกลยุทธ์จำกผลกำรวิเครำะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถำบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของ
คณะ และพัฒนำไปสู่แผนกลยุทธ์ทำงกำรเงินและแผนปฏิบัติกำรประจำปีตำมกรอบเวลำ
เพื่อให้บรรลุผลตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหำรระดับสถำบันเพื่อ
พิจำรณำอนุมัติ
ผลกำรดำเนินงำน




2. ดำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร
สัดส่วนค่ำใช้จ่ำยเพื่อพัฒนำนักศึกษำ อำจำรย์ บุคลำกร กำรจัดกำรเรียนกำรสอน อย่ำง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเครำะห์ควำมคุ้มค่ำของกำรบริหำรหลักสูตร ประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ผลิตบัณฑิต และโอกำสในกำรแข่งขัน
ผลกำรดำเนินงำน





3. ดำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเสี่ยง ที่เป็นผลจำกกำรวิเครำะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิด
จำกปัจจัยภำยนอก หรือปัจจัยที่ไม่สำมำรถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อกำรดำเนินงำนตำมพันธกิจ
ของคณะและให้ระดับควำมเสี่ยงลดลงจำกเดิม
ผลกำรดำเนินงำน





4. บริหำรงำนด้วยหลักธรรมำภิบำลอย่ำงครบถ้วนทั้ง 10 ประกำรที่แสดงผลกำรดำเนินงำน
อย่ำงชัดเจน
ผลกำรดำเนินงำน





5. ค้นหำแนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะผู้มีประสบกำรณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่น ๆ ตำมประเด็นควำมรู้ อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำร
วิจัยจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำเป็นลำยลักษณ์อักษรและนำมำปรับใช้ในกำร
ปฏิบัติงำนจริง
ผลกำรดำเนินงำน





6. กำรกำกับติดตำมกำรบริหำรและพัมนำบุคลำกรสำยวิชำกำรและสำยสนับสนุน
ผลกำรดำเนินงำน

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ
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ตน


กก


เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
7. ดำเนินงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในตำมระบบและกลไกที่เหมำะสมและ
สอดคล้ องกับ พัน ธกิจ และพัฒ นำกำรของคณะที่ได้ปรับให้ กำรดำเนินงำนด้ำนกำรประกัน
คุณภำพเป็นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรงำนคณะตำมปกติที่ประกอบด้วย กำรควบคุมคุณภำพ
กำรตรวจสอบคุณภำพ และกำรประเมินคุณภำพ
ผลกำรดำเนินงำน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย

คะแนน
ผลการตรวจประเมินของ
ประเมินตนเอง
คณะกรรมการ

 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2

ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนกำร

คาอธิบายตัวบ่งชี้
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำระดับหลั กสูตร มีกำรดำเนินกำรตั้งแต่กำรควบคุมคุณภำพ กำร
ติดตำมตรวจสอบคุณภำพ และกำรพัฒนำคุณภำพ กำรพัฒนำตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินฯ จะมุ่งไปที่ระบบกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำมำกกว่ำกำรประเมินคุณภำพ เพื่อให้ สำมำรถส่ งเสริมสนับสนุน กำกับติดตำม กำร
ดำเนินงำนให้เป็นไปตำมที่กำหนด สะท้อนกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีคุณภำพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำรประกัน
คุณภำพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรำยงำนผลกำร
ติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่ อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลั กสูตรให้เกิดผลตำมองค์ ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร
4. มี ก ำรประเมิน คุ ณ ภำพหลั ก สู ตร ตำมก ำหนดเวลำทุ ก หลั ก สู ต ร และรำยงำนผลกำรประเมิ น ให้
กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภำพดีขึ้น
อย่ำงต่อเนื่อง
6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีกำรดำเนินกำร
1 ข้อ

คะแนน 2
มีกำรดำเนินกำร
2 ข้อ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนน 3
มีกำรดำเนินกำร
3-4 ข้อ

คะแนน 4
มีกำรดำเนินกำร
5 ข้อ

คะแนน 5
มีกำรดำเนินกำร
6 ข้อ
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ผลการดาเนินงาน:
ตน กก
เกณฑ์ข้อที่ / ผลการดาเนินงาน
  1. มีระบบและกลไกในกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพหลักสูตรให้เป็นไปตำมองค์ประกอบกำร
ประกันคุณภำพหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน




2. มีคณะกรรมกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ
รำยงำนผลกำรติดตำมให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำทุกภำคกำรศึกษำ
ผลกำรดำเนินงำน





3. มีกำรจัดสรรทรัพยำกรเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินงำนของหลักสูตรให้เกิดผลตำมองค์ประกอบ
กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน





4. มีกำรประเมินคุณภำพหลักสูตร ตำมกำหนดเวลำทุกหลักสูตร และรำยงำนผลกำรประเมิน
ให้กรรมกำรประจำคณะเพื่อพิจำรณำ
ผลกำรดำเนินงำน





5. นำผลกำรประเมินและข้อเสนอแนะจำกกรรมกำรประจำคณะมำปรับปรุงหลักสูตรให้มี
คุณภำพดีขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
ผลกำรดำเนินงำน





6. มีผลกำรประเมินคุณภำพทุกหลักสูตรผ่ำนองค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ผลกำรดำเนินงำน

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

การบรรลุ
เป้าหมาย
 บรรลุ
 ไม่บรรลุ

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

คะแนนประเมิน
ตนเอง

ผลการตรวจประเมินของ
คณะกรรมการ

คะแนนประเมินของ
คณะกรรมการ
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ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
หมายเลขเอกสาร

ส่วนที่ 4 แบบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ

ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง

