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จดหมายข่าวประกันคุณภาพการศึกษา
ปี ที่ 4 ฉบับที่ 3
เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557

ผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ในรอบปี การศึกษา
2556

สารบัญ

ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวมิ ล เรืองศรี

ตามที่ม หาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม โดยหน่ ว ยงานประกัน
คุณภาพการศึกษาได้จดั ให้มกี ารตรวจประเมินผลการประกันคุณภาพ
การศึกษา ใน 3 ระดับ คือ ระดับโปรแกรมวิชา ระดับคณะ/ สานัก/
สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน มิถุนายน – สิงหาคม
ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความมันใจได้
่
ว่ากระบวนการรวมถึงการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยจะทาให้เกิดผลลัพธ์ท่ีมีคุณภาพตรงตามที่กาหนด
โดยในการประเมินคุณภาพในรอบปี การศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยฯ
ยังคงใช้รูปแบบ NPRU QA Model ในการตรวจประเมิน ซึ่งเป็ นการ
ตรวจประเมินที่มกี ารใช้ผูต้ รวจประเมินชุดเดียวกัน ตรวจประเมินใน
ตัวชี้วดั หรือองค์ประกอบเดียวกัน ในทุกหน่ วยงาน เพี่อให้ผลการ
ตรวจประเมินเป็ นมาตรฐานเดียวกันทัง้ หมด ผลการประเมินในทุ ก
ระดับ สามารถติดตามได้ภายในเล่มค่ะ
สาหรับตัวบ่ งชี้ในการประเมินคุ ณภาพภายในซึ่งทางส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึ กษา (สกอ.) ได้พฒั นาขึ้นใหม่ และยังไม่ได้
ประกาศใช้อ ย่ างเป็ นทางการ (ณ วั น ที่ 25 กั น ยายน 2557)
ทางมหาวิทยาลัยจึงมีเพียง (ร่าง) ตัวบ่งชี้เท่านัน้ ในฉบับนี้จะได้นาเสนอ
(ร่าง) ตัวบ่งชี้ในระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ต่อจากฉบับที่แล้วค่ะ
โดยเกณฑ์การประเมินในระดับคณะ เป็ นตัวบ่งชี้ท่ปี ระเมินการ
ดาเนินการของคณะวิชา เพื่อสนับสนุ นการจัดการเรียนการสอนของ
แต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล จะพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
โดยครอบคลุ ม ด้า นกิ จ กรรมนัก ศึ ก ษา การให้บ ริ ก ารทางวิช าการ
การวิจยั การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และการประกันคุณภาพ
และในระดับมหาวิท ยาลัย เป็ นการประกันคุ ณภาพในระดับ
สถาบัน พิจารณาตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1.มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านวิชาการ ด้านการเงิน และด้านการ
บริหารจัดการ
2.มาตรฐานด้า นการด าเนิ นการตามภารกิ จ ของสถาบัน
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจยั ด้านการให้บริการ
ทางวิชาการแก่สงั คม และด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
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Logo Slogan
โดย รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ ปริสุทธกุล
ผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่ อ ฉบับ ที่ แ ล้ว ได้เ ขี ย นบทความเรื่ อ ง “หลัก 10 ประการในการท า
SAR ให้ประสบผลสาเร็จ” และต่อท้ายว่าจะเขียนบทความเรื่อง “Logo Slogan” วันนี้ทาตาม
สัญญาครับ ขอบคุณ ผศ.ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู ช้ ่วยอธิการบดี ที่ติดตามทวงถามบทความ
จึงรีบเขียนให้และถือโอกาสนี้รายงานความคืบหน้าการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2556 ของสานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
การรายงานการประเมินตนเอง (SAR) แต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2556 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 จานวน 4 องค์ประกอบ
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนินการ องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ องค์ประกอบที่ 9
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ และองค์ประกอบที่ 11 เอกลักษณ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ การรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ครัง้ นี้ ได้ผ่านการกลันกรองการตรวจทานทบทวนต้
่
นฉบับ เพื่อหาข้อบกพร่อง บุคลากรร่วมกันแก้ไขปั ญหาต่าง ๆ
จนกระทัง่ รายงานการประเมินผลตนเอง (SAR) สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี ภายใต้ คติพจน์การทางาน (Slogan) ที่ใช้ยึดถือเป็ นวัฒนธรรม
การทางาน คือ “ตกผลึกร่วมกัน สร้างสรรค์บริการ สืบสานงานวิจยั ประยุกต์ใช้ไอซีที ” ดังนัน้ เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มาประเมินจริงเมือ่ วันที่ 21-22 กรกฎาคม 2557 ผลการประเมินได้ 5 คะแนนเต็ม ระดับดีมาก เป็ นปี ท่ี 2 ติดต่อกัน
นับว่าเป็ นความสาเร็จอีกครัง้ หนึ่ง ความสาเร็จครัง้ นี้ สานักวิทยบริการฯยังคงยึดหลัก 10 ประการ เช่นเดิม แต่สานักวิทยบริการฯ มีหน้าที่
หลักคือการให้บริการด้านสารสนเทศจึงเพิม่ กระบวนการในการประเมินตนเองอีก คือ
1. มีนโยบายคุณภาพและมาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน (คือรับรองมาตรฐานการให้บริการ) นัน่ เอง นโยบาย
คุณภาพ ได้แก่ 1) ผูบ้ ริหารสานักวิทยบริการ ฯ และคณะกรรมการประกันคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบต่อระบบการประกันคุณภาพการ
ปฏิบตั ิงาน 2) บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพในการบริการของสานักวิทยบริการ ฯ และปฏิบตั ิตามระเบียบ
ปฏิบตั ิท่ปี ระกาศใช้ในทุกกระบวนการที่มผี ลกระทบต่อระบบคุณภาพของการบริการอย่างเคร่งครัด 3) การปฏิบตั ิงานของทุกงานเป็ นไป
ตามกระบวนการและจะได้รบั การจัดเก็บรักษา ทบทวนปรับปรุงให้ทนั สมัยมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 4) ให้ความรู บ้ ุคลากรทุกคนอย่าง
ต่อเนื่องเพือ่ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการปฏิบตั ิงานและปฏิบตั ิตามนโยบายคุณภาพสาหรับมาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน
ได้แก่ 1) บุคลากรทุกคนเข้าใจในมาตรการการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน 2) จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากรทุกระดับให้ตระหนักถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้รูแ้ ละเข้าใจระบบ กระบวนการแต่ละขัน้ ตอนของการดาเนินการด้านประกันคุณภาพ
การปฏิบตั ิงาน 3) ทุกหน่วยจัดทาคู่มอื การประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงาน หรือคู่มอื การปฏิบตั ิงาน และต้องปรับปรุงทบทวนให้ทนั สมัย
อย่างน้อยทุกสองปี งบประมาณ 4) เร่งรัด สนับสนุ น ดาเนินการปรับปรุงระบบ กลไกการดาเนินงานภายในหน่ วยงานให้สอดคล้องกับ
องค์ประกอบและดัชนีบ่งชี้คุณภาพที่กาหนดในรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กพร. และแผนยุทธศาสตร์ของสานักวิทยบริการฯ
5) กาหนดวิธีการตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และดาเนินการประเมินตามขัน้ ตอนที่สานักวิทยบริการฯ กาหนดและสอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 6) พัฒนาการควบคุมคุณภาพการปฏิบตั ิงาน เพือ่ เป็ นแนวทางปฏิบตั ิสาหรับบุคลากรและหน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
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ทุกระดับ 7) แต่ งตัง้ คณะกรรมการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงานให้เป็ นผูด้ ูแลให้คาปรึกษา ประสานงาน ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการปฏิบตั ิงานในหน่วยงานเพื่อให้การดาเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน
เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 8) พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานทัง้ ด้านการเพิ่มพูนความรู ้ ประสบการณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
ตามหน้า ที่อย่ างทัว่ ถึงและต่ อ เนื่อ ง 9) ทุกหน่ ว ยงานส่ง รายงานศัก ยภาพรอบงบประมาณสองครัง้ (ส่งภายในวันที่ 10 เมษายน
และ 10 ตุลาคม)
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ ละการยอมรับตนเอง ได้แก่ 1) การมีส่วนร่ วมของบุคลากรคือ มีผูร้ บั ผิดชอบแต่ละองค์ ประกอบ
และตัวบ่งชี้โดยตรง เพื่อดาเนินงานและจัดเก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่าง ๆ พร้อมเขียนรายงานผลการดาเนินงานที่ตนเองรับผิดชอบ
โดยมีผูก้ ากับ ผูต้ รวจสอบ ติดตามให้คาปรึกษาตลอดปี การศึกษา 2) มีการวิพากษ์ตน้ ฉบับการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
โดยเชิญบุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องในการจัดทารายงานการประเมินตนเองให้มานาเสนอและรับฟังความเห็นข้อเสนอแนะ เพือ่ นาไปปรับปรุง
แก้ไข 3) มีการจาลองสถานการณ์รบั การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อซักซ้อมและทบทวนหาข้อบกพร่องพร้อมรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะก่อนได้รบั การตรวจจริงจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 4) ผูอ้ านวยการ รองผูอ้ านวยการหัวหน้า
สานักงานผูอ้ านวยการ และหัวหน้าหน่ วยประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู ้ ร่ วมกันทาหน้าที่ตรวจทานต้นฉบับรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัย ทัง้ นี้เพือ่ ให้เกิดความมันใจ
่ และความเข้มแข็งในระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ทัง้ นี้ได้รบั ความร่วมมือบุคลากรที่มคี วามรู ้ และมีความเข้าใจในบริบทของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างแท้จริง อุทิศ
เวลามาซักซ้อมและทบทวนการตรวจประเมินเมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน และวันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ได้แก่ นางสมรัก เปล่งเจริญศิริชยั
หัวหน้าสานักงานผูอ้ านวยการ , อาจารย์นุชรี บุญศรีงาม รองผูอ้ านวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ , อาจารย์ไพโรจน์
แก้วเขียว , อาจารย์นิพา ผลสงเคราะห์แ ละอาจารย์ธารา จันทร์อนุ อาจารย์โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอชื่นชมในความดีงามที่บุคลากรมีความเสียสละและทุ่มเทกาลัง เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาเป็ นไปอย่างต่ อเนื่อง ได้แก่ นายธนกร โพธิยาลัย หัวหน้าหน่ วยประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู ้ ที่สามารถ
ประสานงานบุคลากรทุกฝ่ ายได้เป็ นผลสาเร็จดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดาเนิ นการ ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1
กระบวนการพัฒนาแผน ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ คือ นางสาวสุรีพนั ธ์ ผลเจริญและนางเอมรัศม์ เอี่ยมพิทกั ษ์พร องค์ประกอบที่ 7 การบริหาร
และการจัดการ ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู ้ ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ คือ นางสาวสุรีรตั น์ คล้ายสถาพรและนายสุภกิติ
มุสิร าช ตัว บ่ ง ชี้ ท่ี 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อ การบริ ห ารและการตัด สิน ใจ ผู ร้ ับ ผิด ชอบตัว บ่ ง ชี้ คื อ อาจารย์ ดร.นิ ฏ ฐิ ต า เชิ ด ชู
และนางรัตนาวดี แพรอัตร์ ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง ผู ร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ คือ นางสาวกิ่งดาว ฮัว่ จัน่ และนายสถาพร
บัวรัตน์ องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ผู ร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้คือนางสาวเรณุกา ปรีชานุ กูล และนายเทพฤทธิ์
ตัง้ ฤทัยวานิชย์ องค์ประกอบที่ 11 เอกลักษณ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้ท่ี 11.1 การจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้ ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้ คือ นางสาวลัดดา บุญเปลีย่ นพลและนายเทพฤทธิ์ ตัง้ ฤทัยวานิชย์ และตัวบ่งชี้ท่ี 11.2 การจัดบริการ
และกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ ผูร้ บั ผิดชอบตัวบ่งชี้คือนางสาวลัดดา บุญเปลีย่ นพล และนายเทพฤทธิ์ ตัง้ ฤทัยวานิชย์
อย่างไรก็ตาม บุคลากรทุกคนได้ตกผลึกร่วมกันตาม slogan การทางานเพื่อกาหนดเอกลักษณ์ของสานักวิทยบริการฯ คือ
“Green Library: Wisdom of Life” และได้จดั ทาตราสัญลักษณ์ (logo) เพื่อเป็ นจุดรวมใจการทางานให้บรรลุถงึ เอกลักษณ์ตามที่
กาหนดไว้
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ตราสัญลักษณ์ มีความหมายโดยรวม หมายถึง ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดทุกเพศทุกวัยกาลังมีความสุ ขและมีนิสยั รักการอ่ านหนังสือ
รักการศึ ก ษาค้น คว้า ใฝ่ เรีย นใฝ่ รู ้ เสมือ นอยู่ ใ นห้อ งสมุด มีชีวิต หรื อมีหอ้ งสมุด สีเขียว ท่ ามกลางบรรยากาศร่ มรื่น สดชื่น สดใส
และนาความรูไ้ ปประยุกต์ใช้เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ที่ดี
ตราสัญลักษณ์ของสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็ นตราที่ใช้แสดงถึงความเป็ นเอกลักษณ์ท่ี
บุคลากรทุกคนร่วมใจ รวมพลังขับเคลือ่ นการดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกันสู่เป้ าหมายสูงสุด คือ “Green Library: Wisdom of Life”
นัน่ คือ เป็ นแหล่งทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายทัง้ สิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลออนไลน์ เพื่ อการศึกษาค้นคว้า มีบุคลากร
ที่เต็มเปี่ ยมด้วยจิตอาสาให้บริการ สร้างบรรยากาศร่มรื่นเอื้อต่อการใฝ่ เรียนใฝ่ รู ้ และการอนุรกั ษ์ศิลปะทวารวดี
ตราสัญลักษณ์ประกอบด้วย 1) ข้อความ “สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ” และ “Academic Resources and
Information center” หมายถึง แหล่งทรัพยากรความรูท้ ่หี ลากหลายสาหรับการศึกษาค้นคว้า สนับสนุ นการเรียนการสอนของนักศึกษา
คณาจารย์ และนักวิจยั 2) ข้อความ “Green Library : Wisdom of life” หมายถึง เป็ นแหล่งสรรพวิทยการที่สมบูรณ์ครบถ้วน
เสริมสร้างให้ผูใ้ ช้ทุกคนมีภูมปิ ญั ญาที่ฉลาดเฉลียว เพื่อการดารงชีวติ ที่มคี ุณภาพอย่างยัง่ ยืน 3) รูปหนังสือสีเขียว หมายถึง สื่อความรู ท้ ่ี
บันทึกไว้โดยนักปราชญ์ นักคิด นักเขียนเพือ่ ถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้คนรุ่นหลังได้ใช้ศึกษาค้นคว้า โดยบรรณารักษ์หอ้ งสมุดจัดการให้ผู ใ้ ช้
สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงตามความต้องการ และ 4) รูปต้นไม้สองต้น ลาต้นสีนา้ ตาล ใบสีเขียว หมายถึง ผูใ้ ช้หอ้ งสมุด
ทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย สดชื่น และมีความสุขเมือ่ ได้เข้ามาใช้หอ้ งสมุด ในบรรยากาศที่สร้างแรงจูงใจการอ่าน และมีนิสยั รักการอ่าน
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(ร่าง) ตัวบ่งชี้ใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2557
ระดับคณะและระดับสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ทพ่ี ฒั นาขึ้นใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะประกาศใช้ในปี การศึกษา 2557 มีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับตัว
บ่งชี้ในรอบทีผ่ ่านมา โดยสถานศึกษาจะต้องทาการประกันคุณภาพในแต่ละระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ สถานศึกษา โดยที่เกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละระดับจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก โดยเฉพาะการประเมินระดับหลักสูตร ที่มกี ารเจาะลึก เพื่อควบคุมดูแลคุณภาพบัณฑิตใ นทุก
ระดับ ตัง้ แต่ตน้ ทาง คือ คุณภาพของอาจารย์ผูส้ อน กลางทาง คือ กระบวนจัดการเรียนการสอนที่มกี ารบูรณาการกับงานวิจยั การบริการวิชาการ การทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรม สัดส่วนนักศึกษาต่ออาจารย์ กระทัง่ ถึงการช่วยเหลือ และสนับสนุนนักศึกษา และปลายทาง คือ ร้อยละของบัณฑิตที่ได้งานทา
ซึง่ รายละเอียดของตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตรได้นาเสนอไว้ในวารสารฉบับทีแ่ ล้ว
ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย เป็ นตัวบ่งชี้ทป่ี ระเมินการดาเนินการของคณะวิชาเพือ่ สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตรทีค่ ณะ
ดูแลพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบทีเ่ กี่ยวข้อง โดยครอบคลุมด้าน กิจกรรมนักศึกษา การให้บริการทางวิชาการ การวิจยั และการประกันคุณภาพ
โดยตัวบ่งชี้ในระดับคณะ ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสูตร และเพิม่ เติมตัวบ่งชี้ทด่ี าเนินการในระดับคณะจานวนรวม 11 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้
2.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
(ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสู ตรที่คณะรับผิดชอบ ในปี ท่มี กี ารประเมิน
หลักสูตรโดยผูป้ ระเมินภายนอก)
2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก
2.3 ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
2.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
2.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิจยั
2.7 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
2.8 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจ ยั
ประจา
2.9 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
การบริการวิชาการ
2.10 การบริการวิชาการแก่สงั คม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปะ 2.11 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
2.12 การบริหารของคณะเพือ่ การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุม่ สถาบัน
2.13 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบด้าน
คุณภาพบัณฑิต

ชนิ ดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
ปัจจัยนาเข้า
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
ปัจจัยนาเข้า
ผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ทีค่ ณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน

Quality Assurance Newsletter
:
:
:

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะนัน้ ซึง่ สามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร

:

ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ในปี ทม่ี กี ารประเมินหลักสูตรโดยผูป้ ระเมินภายนอก)

เกณฑ์การประเมินหลักสูตร มี 6 ระดับ
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พฒั นา

ไม่ผ่าน

0
0.01 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ผ่าน

ระดับการพัฒนา

ผลการประเมิน
(จานวนหลักสูตร

ไม่ผ่านมาตรฐาน
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ผลบวกของค่าระดับของทุกหลักสูตร

สูตรการคานวณ

ค่าเฉลีย่ เท่ากับ

จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีค่ ณะรับผิดชอบ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2
:
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การศึ ก ษาระดับ อุด มศึ ก ษาถือ เป็ น การศึ ก ษาระดับ สู ง สุ ด ที่ต อ้ งการบุ ค ลากรที่มีค วามรู ้ ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบตั ิพนั ธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิตศึกษาวิจยั เพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และกา ร
พัฒนาองค์ความรู ้ ดังนัน้ หลักสู ตรจึงควรมีอาจารย์ทม่ี รี ะดับคุณวุฒทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กบั หลักสูตรที่เปิ ดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับ
พันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตรนัน้ ๆ
เกณฑ์การประเมิน
:
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกเป็ นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 50
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ คี ุณวุฒปิ ริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีวฒ
ุ ปิ ริญญาเอก
จานวนอาจารย์ทม่ี คี ุณวุฒปิ ริญญาเอก

×

จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด

100

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอก

คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ วี ุฒปิ ริญญาเอกทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

×

5
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หมายเหตุ
1.คุณวุฒปิ ริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒทิ ไ่ี ด้รบั หรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒขิ องกระทรวงศึกษาธิการ กรณีทม่ี กี ารปรับวุฒิ
การศึกษานัน้ ทัง้ นี้อาจใช้วุฒอิ น่ื แทนคุณวุฒปิ ริญญาเอกได้สาหรับกรณีทบ่ี างสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒอิ ่นื ที่เหมาะสมกว่าทัง้ นี้ตอ้ งได้ร ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2.การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษาและนับทัง้ ที่ปฏิบตั ิงานจริง และลาศึกษาต่อ ในกรณีท่มี อี าจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์
อาจารย์ประจาทีร่ ะบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3
:
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็ นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน
ทาการศึกษาวิจยั เพือ่ แสวงหาและพัฒนาองค์ความรูใ้ นศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทัง้ การแก้ไ ขปัญหา
และพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่ งทางวิชาการเป็ นสิง่ สะท้อนการปฏิบตั งิ านดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
:
แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็ นคะแนนระหว่าง 0 - 5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค 2
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งผู ช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งผู ช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่ กาหนดให้เป็ น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1.คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ งทางวิชาการ =
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

×

จานวนอาจารย์ประจาคณะทัง้ หมด

100

2.แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

×

5

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4
:
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
้
ชนิ ดของตัวบ่งชี
:
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับศึกษา คือ สัดส่วนของนักศึกษาต่ออาจารย์ ที่จะ
สอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทัง้ มีความเชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางอัตรากาลัง ภาระงาน
อาจารย์ เป้ าหมายการผลิตบัณฑิต ดังนัน้ สถาบันจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริงในสัด ส่วนที่
เหมาะสมกับสาขาวิชา
เกณฑ์การประเมิน
:
คานวณหาค่าความแตกต่างระหว่างจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนามา
เทียบกับค่าความต่างทัง้ ด้านสูงกว่า และตา่ กว่าทีก่ าหนดเป็ นคะแนน 0 และ 5 คะแนน และใช้การเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์ ดังนี้
ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าและตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานไม่เกินร้อยละ 10 กาหนด เป็ นคะแนน 5
ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าและตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่รอ้ ยละ 20 กาหนด เป็ นคะแนน 0
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ค่าความแตกต่างทัง้ ด้านสูงกว่าและตา่ กว่าเกณฑ์มาตรฐานตัง้ แต่รอ้ ยละ 10 กาหนด และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัตไิ ตรยางศ์
ตามสูตรดังนี้ เพือ่ เป็ นคะแนนของหลักสูตรนัน้ ๆ
การคานวณ
:
สูตรคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ทัง้ ปี

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี =

จานวนหน่ อวยกิตต่อปี การศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานัน้ ๆ

การปรับจานวนในระหว่างปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ให้มกี ารปรับค่าจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็ นระดับปริญญา
ตรี เพือ่ นามารวมคานวณหาสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
กลุม่ สาขา
1.วิทยาศาสตร์สุขภาพ
2.วิทยาศาสตร์กายภาพ
3.วิศวกรรมศาสตร์
4.สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
5.เกษตร ป่ าไม้ และประมง
6.บริหารธุรกิจ พาณิชย์ศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเทีย่ ว เศรษฐศาสตร์
7.นิตศิ าสตร์
8.ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
9.ศิลปกรรมศาสตร์ วิจติ รศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
10.สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจา
8:1
20 : 1
20 : 1
8:1
20 : 1
25 : 1
50 : 1
30 : 1
8:1
25 : 1

การคิดคะแนน
1.คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็ นค่าร้อยละ ดังสูตร
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาทีเ่ กิดจริง

ค่าร้อยละ =

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาตามเกณฑ์มาตรฐาน

×

100

2.นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1 ค่าร้อยละไม่เกินร้อยละ 10
คิดเป็ น 5 คะแนน
2.2 ค่าร้อยละเกินร้อยละ 20
คิดเป็ น 0 คะแนน
2.3 ค่าร้อยละตัง้ แต่ 10.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนน ดังนี้
ค่าร้อยทีค่ านวณได้จาก

คะแนน =
ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

× 100 = ร้อยละ 4 ได้คะแนน 5 คะแนน
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จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

× 100 = ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน

จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ของหลักสูตรหนึ่งทางด้านสังคมศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน

× 100 = ร้อยละ 12

แปลงค่าความแตกต่างเป็ นคะแนน เท่ากับ 20 – 12 = 8 ได้คะแนน =

= 4 คะแนน

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5
:
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมทีเ่ ป็ นประโยชน์กบั นักศึกษาเพื่อการดารงชีวติ
อย่างมีความสุขและคุม้ ค่าในระหว่างการใช้ชวี ติ ในคณะ ตัง้ แต่การให้คาปรึกษา ทัง้ ด้านวิชาการและการใช้ชีวติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ
เช่น ทุนกูย้ มื เพือ่ การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพ การเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางาน
เพือ่ สาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวในและนอกสถาบันทีจ่ าเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทัง้ หมดต้องให้ความสาคัญ
กับการบริการทีม่ คี ุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูร้ บั บริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข ้อมูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมือ่ สาเร็จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตา่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้ มูล เพื่อส่งผลให้การประเมินสู งขึ้นหรือเป็ นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา
6. ให้ข ้อมูลและความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6
:
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
คณะต้องส่งเสริมให้มกี ารจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรทีด่ าเนินการทัง้ โดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็ นกิจกรรมทีผ่ ูเ้ ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รบั การพัฒนาสติปญั ญา สังคม อารมณ์
ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู ้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทส่ี ภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
และนาหลัก PDSA (Plan Do Study Act) ไปใช้ในชีวติ ประจาวันเป็ นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยัง่ ยืน
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เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทก่ี าหนดโดยสถาบัน
- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรูแ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ขอกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครัง้ ต่อไป
5. ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7
:
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่
เป็ นระบบและมีกลไกสนับสนุนครบถ้วนเพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัด สรร
ทุนวิจ ยั จากงบประมาณของสถาบันให้กบั บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีมวิจ ยั การสนับสนุ นทรัพยากรที่จาเป็ นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั วิจยั อย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานวิจยั สร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์เพือ่ ก้าวสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หริงานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิง่ อานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ
(visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรือสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการเผลแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจยั มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจยั /อาจารย์ทม่ี ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
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1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8
:
เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจ จัย ส าคัญ ที่ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้เ กิ ด การผลิต งานวิจ ยั หรื อ งานสร้า งสรรค์ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา คื อ
เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รบั จากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุน
การทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่สี ถาบันได้รบั แหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ท่สี าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันทีอ่ ยู่ในกลุม่ ทีเ่ น้นการวิจยั
เกณฑ์การประเมิน
:
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาเป็ นคะแนนระหว่าง 0 – 5
1.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ข และ ค2 จาแนกเป็ น 3 กลุม่ สาขาวิชา
1.1 กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2.เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุม่ ค1 และ ง จาแนกเป็ น 3 กลุม่ สาขาวิชา
1.1 กลุม่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 180,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.2 กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 150,000 บาทขึ้นไปต่อคน
1.3 กลุม่ สาขาวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม 5 = 75,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1.คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
2. แปลงจานวนเงินทีค่ านวณได้ในข้อที่ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา

จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ฯจากภายในและภายนอก

คะแนนทีไ่ ด้ =

จานวนเงินสนับสนุ นงานวิจยั ฯทีก่ าหนดให้เป็ นคะแนนเต็ม

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา
คะแนนทีไ่ ด้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลีย่ ของคะแนนทีไ่ ด้ของทุกกลุม่ สาขาวิชาในคณะวิชา
หมายเหตุ :
1. จานวนอาจารย์และนักวิจยั ประจา ให้นบั ตามปี การศึกษา และนับเฉพาะทีป่ ฏิบตั งิ านจริงไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ
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2. ให้นบั จานวนทีม่ กี ารลงนามในสัญญารับทุนในปี การศึกษาหรือปี งบประมาณหรือปี ปฏิทนิ นัน้ ๆ ไม่ใช่จานวนเงินทีเ่ บิกจ่ายจริง
3. กรณีท่มี หี ลักฐานการแบ่ งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจยั ซึ่งอาจเป็ นหลักฐานจากแหล่งทุน หรือหลักฐานจากการตกลงร่ วมกันของสถาบันที่ร่วม
โครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานทีป่ รากฏ กรณีทไ่ี ม่มหี ลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผูร้ ่วมวิจยั ของแต่ละสถาบัน
4. การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจยั สามารถนับเงินโครงการวิจยั สถาบันทีไ่ ด้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจยั แต่ไม่สามารถนับ
เงินโครงการวิจยั สถาบันทีบ่ คุ ลากรสายสนับสนุนทีไ่ ม่ใช่นกั วิจยั เป็ นผูด้ าเนินการ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.9
:
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานวิชาการเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ข้นึ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เป็ นผลงานทีม่ คี ุณค่า สมควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
ทัง้ เชิงวิชาการและการแข่งขัน้ ของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรู ปของบทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ SCOPUS ผลงานได้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั รหรือ
สิทธิบตั ร หรือเป็ นผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานทีท่ าร่วมกับอุตสาหกรรมทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแล้ว โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
:
กลุม่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละ 30 = 5
กลุม่ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละ 30 = 5
กลุม่ สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 20 = 5
สูตรคานวณ
1.คานวณร้อยละของผลรวมถ่วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาหลักสูตร
ผลรวมถ่วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทัง้ หมด

2. แปลงค่าร้อยละทีค่ านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของผลรวมถ่วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั

คะแนนทีไ่ ด้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงนา้ หนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทีก่ าหนดให้คะแนนเต็ม

× 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานดังนี้
ค่าน้ าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจยั
0.20
บทความวิจยั หรือบทความวิชาการฉบับเต็มทีม่ กี ารตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
บทความวิจ ยั หรือบทความวิชาการฉบับเต็ มที่มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ) หรื อที่ใน
วารสารวิชาการที่ไม่อยู่ในประกาศของ สกอ. แต่สถาบันนาเสนอสภาเพื่ออนุ มตั ิ (ดู จากข้อยกเว้นในประกาศของ กกอ. เรื่องวารสาร
งานวิจยั ทีต่ อ้ งให้สภาอนุมตั วิ ารสารเหล่านี้)
0.60
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการทีม่ กี ารตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI (กลุม่ ที่ 2)
- ผลงานได้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั ร
0.80
บทความวิจ ยั หรือบทความวิชาการที่มกี ารตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
นอกเหนือจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
(กลุม่ ที่ 1)
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ค่าน้ าหนัก
1.00
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ระดับคุณภาพงานวิจยั
- บทความวิจยั หรือบทความวิชาการมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ปี รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
(ดูภาคผนวก)
- ผลงานได้รบั การจดสิทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ทีห่ น่วยงานหรือองค์กรระดับชาติวา่ จ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุพ์ ชื พันธ์สตั ว์ ทีค่ น้ พบใหม่และได้รบั การจดทะเบียน
- ตาราหรือหนังสือทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่ งทางวิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่ งทาง
วิชาการ

กาหนดระดับงานสร้างสรรค์ท่เี ผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้ าหนัก
ระดับคุณภาพงานวิจยั
0.20
งานสร้างสรรค์ทม่ี กี ารเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ทไ่ี ด้รบั การเผยแพร่ในระดับภูมภิ าคอาเซียน/นานาชาติ
*ผลงานสร้างสรรค์ทกุ ชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการทีม่ อี งค์ประกอบไม่นอ้ ยกว่า 3 คน โดยมีบคุ คลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.10
:
การบริการวิชาการแก่สงั คม
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริการวิชาการเป็ นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทัง้ การบริการวิชาการที่เกิดรายได้และการ
บริการวิชาการทีส่ ถาบันจัดทาเพือ่ สร้างประโยชน์แก่ชมุ ชนโดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนเพื่อพัฒ นาการ
เรียนการสอนแก่นกั ศึกษาให้มปี ระโยชน์จากสภาพเป็ นจริง และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ทส่ี ร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
และยังยื
่ น
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดทาแผนการบริการวิชาการทีส่ อดคล้องกับความต้องการของสังคมและกาหนดตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ
2. โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมตามแผนฯ ทุกโครงการมีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์ จากการบริการวิชาการเพือ่ ให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา หรือ
ชุมชน หรือสังคม
3. . โครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 ทีท่ งั้ โครงการทีม่ รี ายได้และโครงการที่ให้บริการแบบไม่หวังผลเชิงธุรกิจ
4. ประเมินความสาเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สงั คมในข้อ 1 และนาเสนอสภามหาวิทยาลัย/สถาบันเพือ่ พิจารณา
5. นาผลการประเมินตามข้อ 4 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม
6. คณะต้องมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สงั คมในระดับสถาบัน
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คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
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คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.11
:
การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทัง้ การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วฒั นธรรมไทย ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณเพื่ อให้
สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวชี้วดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.12
:
การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุม่ สถาบัน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของ
สถาบันให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทัง้ ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสยั ทัศน์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินปละแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ตาม
กรอบเวลา เพือ่ ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข ้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยตนทุนต่อหน่อยในแต่ละหลักสูตรสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพือ่ วิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ ป็ นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไ ม่สามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
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4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ทีแ่ สดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. ค้นหาแนวปฏิบ ตั ิท่ดี ีจากความรู ท้ งั้ ที่มอี ยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู ม้ ปี ระสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู อ้ ่ืนๆ ตามประเด็นความรู ้ อย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจยั จัดเก็บอย่างเป็ นระบบโดยเผยแพร่ ออกมาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและนามาปรับใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านจริง
6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุ น
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้
การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติทป่ี ระกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.13
:
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร มีการดาเนินการตัง้ แต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุง่ ไปทีร่ ะบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพือ่ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็ นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็ นไปตามระบบทีก่ าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณา
ทุกภาคการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.7 ตามกาหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจาคณะเพือ่ พิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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ประกอบด้วยผลการดาเนินงานระดับหลักสู ตร ระดับคณะ และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ท่ดี าเนินการในระดับสถาบัน

ระดับสถาบัน
จานวนรวม 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้

โดยมีรายละเอียดของตัวบ่งชี้ ทัง้ 10 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบด้าน
ตัวบ่งชี้
การผลิตบัณฑิต
3.1 ผลการบริหารหลักสูตรโดยรวม
(ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ ในปี ท่มี กี าร
ประเมินหลักสูตรโดยผูป้ ระเมินภายนอก)
3.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
3.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การวิจยั
3.4 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
3.5 เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั
3.6 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
การบริการวิชาการ
3.7 การบริการวิชาการแก่สงั คมเพือ่ สร้างความเข้มแข็งแก่ชมุ ชนและสังคม
การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ป ะและ 3.8 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
การบริหารจัดการ
3.9 การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุ่ม
สถาบัน
3.10 ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะ
ทุกคณะ
3.11 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร

ชนิ ดตัวบ่งชี้
ปัจจัยนาเข้า กระบวนการ
และผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ผลผลิต
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
คาอธิบายตัวบ่งชี้
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ภายนอก)

:
:
:

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ผลลัพธ์
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในสถาบันนัน้ ซึง่ สามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่สถาบัน

:

ค่าเฉลีย่ ของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่สถาบันรับผิดชอบ (ในปี ท่มี กี ารประเมินหลักสูตรโดยผูป้ ระเมิน

สูตรการคานวณ

ค่าเฉลีย่

ผลบวกของค่าระดับของทุกหลักสูตร

=

จานวนหลักสูตรทัง้ หมดทีส่ ถาบันรับผิดชอบ
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ตารางสรุปผลการประเมินหลักสูตร
ตัวบ่งชี้มาตรฐาน
ไม่ผ่าน

ผ่าน

คะแนนเฉลี่ยของตัวบ่งชี้พฒั นา
0
0.01 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ระดับการพัฒนา
ไม่ผ่านมาตรฐาน
ผ่าน
พอใช้
ปานกลาง
ดี
ดีมาก

ผลการประเมิน (จานวนหลักสูตร)

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2
:
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นกั ศึกษาอย่างครบถ้วนตัง้ แต่การให้คาปรึกษา ทัง้ ด้านวิชาการและ
การใช้ชวี ติ จัดบริการข้อมูลหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ เช่น ทุนกูย้ มื การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึ กประสบการณ์
วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมือ่ สาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลือ่ นไหวในและนอกสถาบันทีจ่ าเป็ นแก่นกั ศึกษาและศิ ษย์เก่า
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชวี ติ แก่นกั ศึกษาในสถาบัน
2. มีการให้ข ้อมูลของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทัง้ เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นกั ศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพือ่ การทางานเมือ่ สาเร็จการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตา่ กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ขอ้ มูล เพื่อส่งผลให้การประเมินสูงขึ้นหรือเป็ นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา
6. ให้ข ้อมูลและความรูท้ เ่ี ป็ นประโยชน์ในสายอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.3
:
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจ กรรมนักศึกษาต่ า งๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจ กรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทัง้ โดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็ นกิจกรรมที่ผูเ้ ข้าร่วมจะมีโอกาสได้รบั การพั ฒนา
สติปญ
ั ญา สังคม อารมณ์ ร่ า งกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม (2) ความรู ้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสรเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ท่สี ภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้อง
กับความต้องการของผูใ้ ช้บณั ฑิต
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เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. จัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นกั ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในระดับปริญญาตรี ให้ดาเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ทก่ี าหนดโดยสถาบัน - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ
- กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิง่ แวดล้อม
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
3. จัดกิจกรรมให้ความรู แ้ ละทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นกั ศึกษา
4. ทุกกิจกรรมทีด่ าเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครัง้ ต่อไป
5. ประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่ พัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.4
:
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ทม่ี คี ุณภาพโดยมีแนวทางการดาเนินงานที่
เป็ นระบบและมีกลไกสนับสนุนครบถ้วนเพือ่ ให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนทีก่ าหนดไว้ ทัง้ การสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจยั และการจัดสรร
ทุนวิจ ยั จากงบประมาณของสถาบันให้กบั บุคลากร ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่นกั วิจยั และทีมวิจ ยั การสนับสนุ นทรัพยากรที่จาเป็ นซึ่งรวมถึง
ทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ทเ่ี กี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นกั วิจยั อย่างเหมาะสม ตลอดจนมี
ระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานวิจยั สร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์เพือ่ ก้าวสู่การเป็ นมหาวิทยาลัยวิจยั
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. มีระบบสารสนเทศเพือ่ การบริการงานวิจยั ทีส่ ามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจยั หริงานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
- ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฯ หรือหน่วยวิจยั ฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจยั ฯ
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจยั ฯ
- สิง่ อานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจยั ฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจยั ฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มศี าสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รบั เชิญ
(visiting professor)
3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพือ่ เป็ นทุนวิจยั หรือสร้างสรรค์
4. จัดสรรงบประมาณเพือ่ สนับสนุนการเผลแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพมิ พ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจยั มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจยั /อาจารย์ทม่ี ผี ลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ดเี ด่น
6. มีระบบและกลไกเพือ่ ช่วยในการคุม้ ครองสิทธิ์ของงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ทน่ี าไปใช้ประโยชน์และดาเนินการตามระบบทีก่ าหนด
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 - 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5
:
เงินสนับสนุ นงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ปัจ จัย ส าคัญ ที่ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้เ กิ ด การผลิต งานวิจ ยั หรื อ งานสร้า งสรรค์ใ นสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา คื อ
เงินสนับสนุนงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ ดังนัน้ สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รบั จากภายนอกสถาบัน เพื่อสนับสนุน
การทาวิจยั หรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนัน้ เงินทุนวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ท่สี ถาบันได้รบั แหล่งทุนภายนอกยังเป็ นตัวบ่งชี้ท่สี าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจยั ของ
สถาบัน โดยเฉพาะสถาบันทีอ่ ยู่ในกลุม่ ทีเ่ น้นการวิจยั
เกณฑ์การประเมินคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็ นค่าเฉลีย่ ของคะแนนผลการประเมิน เงินสนับสนุ นงานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกสถาบันต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาของทุกคณะวิชาและหน่วยงานวิจยั ในสถาบัน
ผลบวกของผลการประเมินเงินสนับสนุ นงานวิจยั ของทุกคณะวิชาและหน่วยงานวิจยั

สูตรการคานวณค่าเฉลี่ย

=

จานวนคณะและหน่ วยงานวิจยั ทัง้ หมดของสถาบัน

×5

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.6
:
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลงานวิชาการเป็ นข้อมูลทีส่ าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจยั ได้สร้างสรรค์ข้นึ เพื่อแสดงให้
เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรูอ้ ย่างต่อเนื่อง เป็ นผลงานทีม่ คี ุณค่า สมควรส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์
ทัง้ เชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานวิชาการอยู่ในรู ปของบทความวิจยั หรือบทความวิชาการที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล ICT หรือ SCOPUS ผลงานได้รบั การจดอนุสทิ ธิบตั รหรือ
สิทธิบตั ร หรือเป็ นผลงานวิชาการรับใช้สงั คมทีผ่ ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวธิ ีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็ นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและ
นักวิจยั ของทุกคณะวิชาและหน่วยงานวิจยั ในสถาบัน
ผลบวกของผลการประเมินเงินสนับสนุ นงานวิจยั ของทุกคณะวิชาและหน่วยงานวิจยั

สูตรการคานวณค่าเฉลี่ย

=

จานวนคณะและหน่ วยงานวิจยั ทัง้ หมดของสถาบัน

× 100

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.7
:
การบริการวิชาการแก่สงั คมเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
การบริการวิชาการเป็ นภารกิจ หลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันควรคานึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สงั คม โดยการศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายนามาจัดทาแผนบริการวิชาการ ทัง้ การบริการวิชาการที่เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการทีส่ ถาบันจัดทาเพือ่ สร้างประโยชน์แก่ชมุ ชนโดยมีการประเมินความสาเร็จของการบริการวิชาการ และนามาจัดทาเป็ นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
นักศึกษาให้มปี ระโยชน์จากสภาพเป็ นจริง และนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ทส่ี ร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยัง่ ยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. กาหนดชุมชนหรือองค์กรเป้ าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า
2. จัดทาแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้ าหมายทีก่ าหนดในข้อ 1
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3. ชุมชนหรือองค์การเป้ าหมายได้รบั การพัฒนาและมีความเข้มแข็งทีม่ หี ลักฐานทีป่ รากฏชัดเจน
4. ชุมชนหรือองค์กรเป้ าหมายดาเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้ าหมาย
6. ทุกคณะต้องมีส่วนร่วมในการบริการทางวิชาการแก่สงั คม โดยมีจานวนอาจารย์เข้าร่วมโครงการไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทงั้ หมด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.8
:
การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทัง้ การอนุรกั ษ์ ฟื้ นฟู สืบสาน เผยแพร่วฒั นธรรมไทย ภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. จัดทาแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกาหนดตัวบ่งชี้วดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทัง้ การจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้ตามแผน
3. กากับติดตามให้มกี ารดาเนินงานตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
4. ประเมินความสาเร็จของตามตัวชี้วดั ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
6. เผยแพร่กจิ กรรมหรือการบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
7. กาหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็ นทีย่ อมรับในระดับชาติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.9
:
การบริหารของสถาบันเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจและกลุม่ สถาบัน
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
สถาบันอุดมศึกษามีพนั ธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจยั กาบริการวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็ นต้องต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของ
สถาบันให้สอดคล้องกับเป้ าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารทัง้ ด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยงและการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้ าหมายทีก่ าหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
:
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสยั ทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี ตาม
กรอบเวลาเพือ่ ให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้ าหมายของแผนกลยุทธ์
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2. การกากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทกุ คณะวิเคราะห์ขอ้ มูลทางการเงินทีป่ ระกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพือ่
พัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอยอย่างต่อเนื่อง เพือ่ วิเคราะห์ความคุม้ ค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิตและโอกาสในการแข่งขัน
3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่ ง ทีเ่ ป็ นผลจากการวิเคราะห์และระบุปจั จัยเสีย่ งทีเ่ กิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสีย่ งลดลงจากเดิม
4. บริหารด้วยหลักธรรมาธิบาลอย่างครบถ้วนทัง้ 10 ประการ ทีแ่ สดงผลการดาเนินงานอย่างชัดเจน
5. การกากับติดตามและสนับสนุนให้ทกุ หน่วยงานในสถาบันมีการดาเนินการจัดการความรูต้ ามระบบ
6. การกากับติดตามการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 - 4 ข้อ
5 ข้อ
6 - 7 ข้อ
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.10
:
ผลการบริหารงานของคณะวิชา
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ผลการดาเนินงานของคณะจะสามารถสะท้อนได้วา่ ในแต่ละคณะได้มกี ารกากับติดตามและสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐานทีเ่ กี่ยวข้องและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และคณะมีผลการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจและองค์ประกอบคุณภาพอยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน
:
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ
คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินระดับคณะวิชาทุกคณะ

คะแนนที่ได้

=

จานวนคณะวิชาทัง้ หมดในสถาบัน

× 100

ตัวบ่งชี้ท่ี 3.11
:
ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิ ดของตัวบ่งชี้
:
กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
:
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสู ตร มีการดาเนินการตัง้ แต่การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินฯ จะมุง่ ไปทีร่ ะบบประกันคุณภาพการศึกษามากกว่าการประเมิน
คุณภาพ เพือ่ ให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตาม การดาเนินงานให้เป็ นไปตามทีก่ าหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
:
1. มีระบบและกลไกในการดาเนินงานประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็ นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีการจัดสรรทรัพยากรเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบประกันคุณภาพหลักสูตร
3. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรตาม มคอ.7 ทีผ่ ่านการพิจารณาของกรรมการประจาคณะเสนอสภาสถาบันเพือ่ พิจารณา
4. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคี ุณภาพดีข้นึ อย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3 ข้อ
4 ข้อ
5 ข้อ
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย
ประจาปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557

เมือ่ วันที่ 4 - 6 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาวิทยาลัย รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจาปี การศึกษา 2556 โดยมี ผศ.สมหมาย เปี ยถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ
ในการตรวจประเมินฯ กรรมการได้ตรวจหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์ผูม้ สี ่วนเกี่ยวข้องและ
ตรวจเยีย่ มคณะ สานักและสถาบัน พร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา และให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาต่อคณะ
ผูบ้ ริหาร ในวันที่ 6 สิงหาคม 2557 โดยมี ผศ.สมเดช นิลพันธุ ์ อธิการบดี เป็ นประธานและมอบของทีร่ ะลึกแก่คณะกรรมการฯ
สาหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย รศ.ดร.เสน่ ห ์ เอกะวิภาต (ประธาน
คณะกรรมการ) , ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ , ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรตั น์ , ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข , ผศ.สุมาลี
งามสมบัติ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัย
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ประจาปี การศึกษา 2556
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.)
องค์ประกอบ
ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2556

1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ

5.00
3.84
5.00
5.00
5.00
5.00
4.75

5.00
4.37
5.00
4.89
5.00
5.00
4.75

5.00
4.35
5.00
4.91
5.00
5.00
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ

5.00

5.00

5.00

ดีมาก

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวม

4.00
4.51

4.00
4.68

4.00
4.72

ดี
ดีมาก

ปี 2556

ปี 2556

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (ตัวบ่งชี้ของ สกอ. + สมศ.)
องค์ประกอบ
ปี 2554
ปี 2555
1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.25
3.16
5.00
5
4.67
5

4.87
4.09
5.00
4.22
4.67
5

4.88
4.14
5.00
4.34
4.67
5.00

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

7. การบริหารและการจัดการ

4.63

4.63

4.73

ดีมาก

8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยรวม

5.00
4.00
4.14

5.00
4.00
4.47

5.00
4.00
4.52

ดีมาก
ดี
ดีมาก
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 7 - 9 กรกฎาคม 2557

เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจาปี การศึกษา 2556 โดยมี ผศ.สมหมาย เปี ยถนอม รองอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.สมหมาย เปี ยถนอม
ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ประธานกรรมการ แนะนาผูบ้ ริหาร แนะนาคณะกรรมการ
และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมินหลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์
ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และตรวจเยี่ยมคณะ พร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจประเมินด้วยวาจา และให้ขอ้ เสนอแนะ เพือ่ การพัฒนา
ต่อคณะผู บ้ ริหาร ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 สาหรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึ กษาภายในระดับคณะ
ประกอบด้วย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธานคณะกรรมการ ,
ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิล ปากร, ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรตั น์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์
(ฝ่ ายประกันคุณภาพและกิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง, อ.ปัญญานีย ์ พราพงษ์ วิทยากรประจาเครือข่าย
การพัฒนาอุดมศึ กษาภาคกลางตอนล่าง และ อ.เบญญา กสานติกุล ผู ช้ ่ วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุ ณภาพ
วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการจากภายในมหาวิทยาลัยฯ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ของ สกอ.)

คณะ

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556 ระดับปี 2556

ครุศาสตร์
พยาบาลศาสตร์

4.57
4.22

4.60
4.44

4.69
4.32

ดีมาก
ดี

มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.43

4.52

4.60

ดีมาก

วิทยาการจัดการ

4.40

4.67

4.78

ดีมาก

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.64

4.51

4.46

ดี

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ (ตัวบ่งชี้ สกอ. +สมศ.)

คณะ

ปี 2555

ปี 2556

ระดับปี 2556

ครุศาสตร์

4.18

4.53

ดีมาก

พยาบาลศาสตร์

3.88

4.31

ดี

มนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4.19

4.43

ดี

วิทยาการจัดการ

4.11

4.48

ดี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4.25

4.36

ดี
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับส
บสานัก/สถาบัน
ประจาปี การศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 21 - 23 กรกฎาคม 2557

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สถาบัน/สานัก ประจาปี การศึกษา 2556 โดยมี ผศ.สมหมาย เปี ยถนอม และผศ.โสรัจ กายบริบูรณ์ รองอธิการบดี พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ร่ วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 3 อาคาร
เฉลิมพระเกียรติฯ ผศ.สมหมาย เปี ยถนอม ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ประธาน
กรรมการ แนะนาผูบ้ ริหาร แนะนาคณะกรรมการ และชี้แจงแนวทางการตรวจประเมิน โดยคณะกรรมการได้ตรวจประเมิน
หลักฐานประกอบรายงานการประเมินตนเอง สัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสานัก/สถาบัน พร้อมทัง้ รายงานผลการตรวจประเมิน
ด้วยวาจา และให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อการพัฒนา ต่อคณะผูบ้ ริหาร ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 สาหรับคณะกรรมการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏจันทรเกษม ประธานคณะกรรมการ, ผศ.ดร.กิตติคม คาวีรตั น์ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ (ฝ่ ายประกันคุณภาพและ
กิจการนักศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง , ผศ.ดร.นวลฉวี ประเสริฐสุข คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร,
อ.ปัญ ญานี ย ์ พราพงษ์ วิท ยากรประจ าเครือ ข่ า ยการพัฒ นาอุด มศึ ก ษาภาคกลางตอนล่า ง และ อ.เบญญา กสานติกุ ล
ผูช้ ่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ วิทยาเขตกาแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
จากภายในมหาวิทยาลัยฯ
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสานัก / สถาบัน
สานัก / สถาบัน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ระดับปี 2556

สานักศิลปะและวัฒนธรรม

4.20

3.40

4.00

ดี

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

3.80

4.63

4.41

ดี

สานักวิทยบริการฯ

4.33

5.00

5.00

ดีมาก

สานักงานอธิการบดี

4.63

4.71

5.00

ดีมาก

สถาบันวิจยั และพัฒนา

4.44

4.56

4.78

ดีมาก
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับโปรแกรมวิชา ดาเนิ นการในช่วงระหว่างวั
างวันที่
9 – 17 มิถนุ ายน 2557 และมีผลการตรวจประเมินของสาขาวิ
นของสาขาวิชา ในคณะต่างๆ
างๆ ดังตาราง
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับโปรแกรมวิชา คณะครุศาสตร์
เทคโนโลยีและ พลศึกษาและ
นวัตกรรม ส่งเสริมสุขภาพ

องค์ประกอบ
1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ

การศึกษา
ปฐมวัย

การ
ประถมศึกษา

5

5

5

5

4.75

4.75

4.75

4.75

5

5

5

4.5

4. การวิจยั

4.79

3.44

3.67

4.33

5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม

3.5
5

5
5

5
5

3.5
5

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

5

4

4

4

10. นโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)

5

5

5

5

4.71
4.67

4.58
4.52

4.63
4.57

4.50
4.43

2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา

คะแนนเฉลี่ยรวม 16 ตัวบ่งชี้ (รวม 3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ดการ
องค์ประกอบ

บริหารธุรกิจ

บัญชี

นิ เทศศาสตร์

1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ

4

4

4

2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

5
5
5
5
5
4

4.75
5
5
5
5
3

4.75
5
5
3
5
4

5
4.88
4.86

5
4.75
4.71

5
4.56
4.50

10. องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 16 ตัวบ่งชี้ (รวม 3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา คณะวิทยาศาสตร์ฯ
องค์ประกอบ

คอมพิวเตอร์

1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการดาเนิ นการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. นโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 16 ตัวบ่งชี้ (รวม 3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้

5.00
5.00
5.00
3.33
5.00
5.00
4.00
5.00
4.63
4.57

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ วิศวกรรม
สุขภาพ
คณิ ตศาสตร์ เทคโนโลยี
5.00
5.00
5.00
4.67
5.00
5.00
5.00
5.00
4.94
4.93

4.00
4.75
4.50
5.00
5.00
5.00
4.00
5.00
4.75
4.71

3.00
4.75
5.00
4.67
5.00
5.00
2.00
5.00
4.56
4.50

ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

พัฒนาชุมชน
สังคมศึกษา

บรรณารักษ์
ดนตรี
ท่องเที่ยว
นิ ตศิ าสตร์

รปศ.
ศิลปกรรม

ภาษาจีน
ศูนย์ภาษา

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโปรแกรมวิชา คณะมนุ ษยศาสตร์ฯ

1. ปรัชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์และแผนการ
ดาเนิ นการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานิ สติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทานุ บารุงศิลปะและวัฒนธรรม
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

-

-

4

5

5

4

4

5

5

5

-

-

4.25
4.5
1.82
1
5
3

3.5
2.5
5
4
5
5

4.75
4.5
4.67
5
5
5

5
4
3.67
4.5
5
3

4.75
5
5
5
5
5

4.75
3.5
1.86
4.5
5
4

4.5
3
5
4
5
4

5
5
4.67
5
5
4

5
5
0
4.5
5
4

5
3.5
5
5
5
5

4
3
0.33
2.5
5
3

5
5

10. นโยบายรัฐบาล "สถานศึกษา 3 ดี" (3D)

2.5 5

5

5

4

-

องค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ยรวม 16 ตัวบ่งชี้
(รวม 3D)
คะแนนเฉลี่ยรวม 14 ตัวบ่งชี้

3 4.5 4.5 4.5 3.5 5

2.9 3.88 4.5 4.38 4.88 3.91 4.19 4.88 4.69 4.81 2.75 3.75
2.96 3.71 4.71 4.36 4.93 3.83 4.29 4.86 4.64 4.79 2.57 3.75
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โครงการประชุมเชิงปฏิบับตั กิ ารจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ่ดี ี (BEST PRACTICE) ของสานักวิทยบริการฯ
เมือ่ วันที่ 29-30 พฤษภาคม 2557 หน่ วยการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดการความรู ้ สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม ได้จดั โครงการประชุมเชิงปฏิบตั ิก ารจัดท าการปฏิบ ตั ิท่ีเป็ น เลิศ
(BEST PRACTICE) และสังเคราะห์รายงานผลการปฏิบตั ริ าชการตมคารับรองปฏิบตั ริ าชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557
ขึ้น ณ โรงแรมบ้านกรูด อาเคเดีย รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพือ่ เป็ นการดาเนินงานการจัดทาแนวปฏิบตั ทิ ่ีเป็ นเลิศ (BEST PRACTICE) และสังเคราะห์
รายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กบั บุคลากรทัง้ หมดของ
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นการสร้างแนวปฏิบตั ทิ ด่ี แี ละเพือ่ ปรับปรุงการทางานให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
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บรรณาธิการแถลง
ส วัส ดี ค่ ะ ท่ า นผู อ้ ่ า นจดหมายข่ า วประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ นครปฐม
ทุกท่าน วารสารฉบับนี้ เป็ นฉบับที่ 4 ปี ท่ี 3 ประจ าเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2557 ซึ่ง ได้รบั เกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ชยั เลิศ ปริสุทธกุล ผู อ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ความรู ้
ต่ อ จากฉบับ ที่แ ล้ว ในหัว ข้อ Logo Slogan และส าหรับ เนื้ อ หาอื่น ๆ ของจดหมายข่า วฯ มีก ารน าเสนอ
(ร่าง) ตัวบ่งชี้ใหม่ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2557 ในระดับคณะและมหาวิทยาลัย
ผลการตรวจประเมินระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ สานัก สถาบัน รวมทัง้ ภาพกิจกรรมการตรวจประเมิน
คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในฯ และโครงการประชุมเชิง ปฏิบตั ิการจัดท าการปฏิบตั ิท่ีดี (BEST PRACTICE)
ของสานักวิทยบริการฯ
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งานวิจัยและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
85 ม.3 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทรศัพท์ 034-261057 โทรสาร 034-261057

ชาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาต เลขที่ 10/2554
ปณ.สนามจันทร์

E-mail : iso@npru.ac.th

ทีป่ รึกษา
:
บรรณาธิการ
:
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล เรืองศรี ผู้ช่วยอธิการบดี
นางเบญจมาศ สะสมทรัพย์
นางสาวนิลภวิษย์ ทับทอง นางสาวณัฐกานต์ เอี่ยมสุองค์ นางสาว วิจิตรี แก้วกระมล

