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บทที่ 1
มาตรฐานและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน 26 ตัวบ่งชี้
1. มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ
มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผู้เรียน
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา (ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์ 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา (ตัว บ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
งานวิจัย/งานสร้างสรรค์ และ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3)
นวัตกรรม
2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา
2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
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มาตรฐาน
มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์
การบริการวิชาการแก่ชุมชน
และเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยตาม
พระราโชบาย

ตัวบ่งชี้
3.1 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับ
การเสริมสร้างความเข็มแข็ง
3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
มาตรฐานที่ 4 ด้านผลลัพธ์ 4.1 จานวนองค์ความรู้ หรือฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมและ
ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคุ ณ ค่ า และจิ ต ส านึ ก รั ก ท้ อ งถิ่ น
ความเป็นไทย
ตามพระราโชบาย
หมายเหตุ : ไม่ประเมินระดับคณะ แต่ประเมิ นในระดับมหาวิทยาลัย
โดยมีศูนย์ศิลปะฯ เป็นผู้รับผิดชอบ และทุกคณะต้องมีส่วน
ร่วมในกระบวนการดาเนินการ
มาตรฐานที่ 5 ด้ า นระบบ การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
กลไกการบริหารจัดการ
5.1 จ านวนนั ก ศึ ก ษาเต็ ม เวลาเที ย บเท่ า ต่ อ จ านวนอาจารย์ ป ระจ า
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.4)
5.2 การบริ การนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5)
5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่า
และรักความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.6)
5.4 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริหารงานด้านวิจัย
5.5 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย/ งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.1)
5.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้ สกอ.
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 2.2)
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
5.7 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับ
คณะ ตัวบ่งชี้ที่ 3.1)
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มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ 5 ด้ า นระบบ การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
กลไกการบริหารจัดการ (ต่อ) 5.8 ระบบกลไกการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในการด าเนิ น งาน
ด้านศิล ปวัฒ นธรรมและความเป็นไทย (ตัว บ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1)
การบริหารงานบุคลากร
5.9 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
5.10 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2)
5.11 อาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ (ตั ว บ่ ง ชี้ สกอ.
ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 1.3)
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
5.12 การกากับติดตามผลลั พธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
(ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ ตัวบ่งชี้ที่ 5.1)
5.13 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจาคณะและ
ผู้บริหารของคณะ
5.14 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)
การประกันคุณภาพการศึกษา
5.15 การบริห ารงานด้านประกันคุณภาพ (ตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2)
มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของ 6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลั กษณ์ “จิตอาสา ใฝ่ รู้
บัณฑิต
สู้งาน” ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
6.2 ระบบกลไกการส่ ง เสริ ม ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี
ตาม อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
6.3 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
(ถ้ามี)
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มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม การเรียน
การสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กาหนด การเรียนการสอน
ในยุคปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าว
จึงเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้
มาตรฐานตามที่ ก าหนด ประกอบด้ ว ยการมี อ าจารย์ ที่ มีป ริ ม าณและคุ ณภาพตามมาตรฐานหลั ก สู ต ร
มีกระบวนการบริห ารจัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัยหลั กการร่ว มมือรวมพลั งของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกคณะ โดยมีความมุ่งหวังผลลัพธ์ผู้เรียน ดังนี้
1. เป็ น บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ และความรอบรู้ ด้ า นต่ า ง ๆ ในการสร้ า งสั ม มาอาชี พ
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเป็น
ผู้ มี คุ ณ ธรรม ความเพี ย ร มุ่ ง มั่น มานะ บากบั่ น และยึ ด มั่น ในจรรยาบรรณวิ ช าโดยเป็น ผู้ มี คุณ ธรรม
ความเพียร มุ่งมั่น มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมมีทักษะศตวรรษที่ 21 มีความ สามารถในการบูรณาการศาสตร์
ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ
3. เป็ น พลเมือ งที่เ ข้ ม แข็ ง มีค วามกล้ าหาญทางจริ ย ธรรม ยึด มั่ นในความถู กต้ อ งรู้ คุ ณ ค่า และ
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 (ปริ ญ ญาตรี ) ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 (ระดั บปริญ ญาโท) ผลงานของนักศึ กษาและผู้ ส าเร็ จการศึ กษา
ในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึก ษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ส อบผ่ า นการทดสอบ
ความสามารถด้านดิจิทัลที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ส ร้ า งหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้านคือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ ตัว บ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดทีส่ ภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่ งชี้ที่ 1.2.1 (ปริญญาตรี ) ร้ อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.1 (ปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขานั้นๆ
ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบั ณฑิตที่ส าเร็ จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุ จริต
ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาเป็นประจาเพื่อเลี้ ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทา
ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่
หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตของแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาโทจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัยเพื่อหาคาตอบที่มีความ
น่าเชื่อถือ ผู้ส าเร็จ การศึกษาจะต้องประมวลความรู้เพื่อจัดทาผลงานที่แสดงถึงความสามารถในการใช้
ความรู้อย่างเป็นระบบและสามารถนาเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมิน
คุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.2.3 (ปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาในระดับปริญญาเอกเป็นการศึกษาในระดับสูงจะต้องมีการค้นคว้า คิดอย่างเป็นระบบ วิจัย
เพื่ อหาประเด็ นความรู้ ใหม่ ที่ มีความน่ าเชื่อถื อ เป็ นประโยชน์ ผู้ ส าเร็จการศึ กษาจะต้ องประมวลความรู้
เพื่ อ จั ด ท าผลงานที่ แ สดงถึ ง ความสามารถในการใช้ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบและสามารถน าเผยแพร่
ให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพของผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากแต่ละหลักสูตร
จานวนหลักสูตรระดับปริญญาเอกทั้งหมดที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด

หมายเหตุ หากองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่าน ถือว่าหลักสูตรนั้นเป็น 0 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษารุ่ น ปี สุ ด ท้ า ยที่ ส ร้ า งหรื อ มี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งสรรค์
นวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.1 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายทีส่ อบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีต้องทดสอบวัดความสามารถด้านดิจิทัลตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี ที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
สูตรการคานวณ
1. การหาค่าร้อยละ
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านดิจทิ ัล
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีทั้งหมด

X 100

2. การแปลงคะแนน
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ อบผ่านตามเกณฑ์การทดสอบความสามารถด้านดิจิทลั
X5
100
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ตัวบ่งชี้ที่ 1.3.2 ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
โครงงานนักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีที่สร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ ร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
X 100
จานวนนักศึกษารุ่นปีสดุ ท้ายทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรีทสี่ ร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
X5
10

หมายเหตุ : การสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมของนักศึกษา ให้สามารถนับได้
ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยและมีการสร้างหรือมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
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มาตรฐานที่ 2 ด้านผลลัพธ์ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
คณะมีผ ลงานวิจั ย ที่เ ป็ น การสร้างและประยุก ต์ใช้ องค์ ความรู้ ใหม่ สร้ างสรรค์ นวัตกรรมหรื อ
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพ
และเอกลักษณ์ของคณะ มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
ทั้ง ในและต่ า งประเทศ ผลงานวิ จั ย และนวัต กรรมตอบสนอง ยุ ทธศาสตร์ช าติ ความต้อ งการจาเป็ น
ของสังคม ชุมชน ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของ การวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูง
ต่อการพัฒ นาผู้เรี ย น การสร้ างคุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาส มูล ค่าเพิ่ม และขีดความสามารถ
ของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจาก
การดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิ ช าการเป็ น ข้ อมู ล ที่ ส าคั ญในการแสดงให้ เ ห็ น ว่ าอาจารย์ ประจ าได้ส ร้ างสรรค์ ขึ้ น
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงาน
ทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือ
สิทธิบัตร หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้วผลงานวิจัย
ที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ
และผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิดดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาเป็น
คะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาที่กาหนดไว้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
X 100
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ
 ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s
list)หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
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ค่าน้าหนัก
1.00

ระดับคุณภาพ
 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
 ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
 ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
 ตาราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

ระดับคุณภาพ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือ
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ

ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมของอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.1 ร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น (8 จังหวัด)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
ของมหาวิทยาลัย จานวน 8 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ต่อผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้ อยละของผลงานวิจั ย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒ นาท้องถิ่น
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกีย่ วข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น X 100
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

30

X5
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2.2 ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการ
ร่วมกันกับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีปฏิทิน
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกันกับเครือข่ายภายนอก
มหาวิทยาลัย
เกณฑ์การประเมิน
ค่าร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกันกับ
เครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกัน
กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกัน
กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
จานวนผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่เกิดจากการดาเนินการร่วมกัน
กับเครือข่ายภายนอกมหาวิทยาลัย
20

X5
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มาตรฐานที่ 3 ด้านผลลัพธ์การบริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา คณะพึงให้บริการ
ทางวิ ช าการแก่ ชุม ชน สั ง คม และประเทศชาติ ในรูป แบบต่า งๆ ตามความถนั ดและในด้ านที่ส ถาบั น
มี ค วามเชี่ ย วชาญ การให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการอาจให้ เ ปล่ า โดยไม่ คิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ อาจคิ ด ค่ า ใช้ จ่ า ย
ตามความเหมาะสม โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ
ชุมชน และสั งคมโดยกว้าง รูป แบบการให้ บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาต
ให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุม
หรือสัมมนาวิช าการ ทางานวิ จัยเพื่อตอบคาถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการ
นอกจากเป็นการทาประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบันยังได้รับประโยชน์ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ของอาจารย์อัน จะน ามาสู่ การพัฒนาหลั กสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้าน
การจั ดการเรี ย นการสอนและการวิจัย พัฒ นาตาแหน่งทางวิช าการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกั บ
หน่ว ยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็น แหล่ งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการ
ทางวิชาการด้วย โดยมุ่งหวังผลลัพธ์ ดังนี้
1. คณะให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
2. มีการบริหารจัดการที่ประสาน ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐ และภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้
3. ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่น
ที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 จานวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พันธกิจด้านการบริการวิชาการเป็นการพัฒนาชุมชนให้เกิดการพัฒนาที่เข้มแข็ง โดยมหาวิทยาลัย
ต้องดาเนินงานร่ วมกับชุมชนหรือคนในท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน สามารถช่ว ยเหลือตนเองได้ ดังนั้น
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางแผนและกาหนดชุมชนใหม่ให้ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้นตามพระราโชบาย
ทั้งนี้มีการมุ่งเน้นให้หน่วยงานระดับคณะและชุมชนมีความเชื่อมโยงการให้บริการวิชาการระหว่าง
กัน เพื่ อให้ งานบริ การวิช าการหลากหลายรูปแบบที่ส อดคล้ อง กั บความต้องการของสั งคม เชื่อมโยง
สู่การพัฒนานาคุณภาพชีวิตของประชาชน ฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
-

คะแนน 2
1 ชุมชน

คะแนน 3
2 ชุมชน

คะแนน 4
3 ชุมชน

คะแนน 5
4 ชุมชน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 จานวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มหาวิทยาลัยกาหนดชุมชนเป้าหมายเพื่อให้ได้รับการพัฒนาตามพระราโชบาย อย่างน้อย 3 ปี
โดยมหาวิทยาลัยสามารถนับชุมชนที่เข้าไปพัฒนาในอดีต

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
-

คะแนน 2
1 ชุมชน

คะแนน 3
2 ชุมชน

คะแนน 4
3 ชุมชน

คะแนน 5
4 ชุมชน
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 บุคลากรในท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับ
การเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.1 จานวนผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมืองท้องถิ่นที่ได้รับการเสริมสร้าง
ความเข็มแข็ง
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดภาระหน าที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ให้เรียนรู และเสริมสร้างความเขมแข็งของผู นาชุมชน ผู นาศาสนา และนักการเมืองทองถิ่นใหมีจิตสานึก
ประชาธิป ไตยคุณธรรม จริ ย ธรรม และความสามารถในการบริ ห ารงานพั ฒ นา ชุมชนและทองถิ่ น
เพื่ อ ประโยชน ของส วนรวม ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งด าเนิ น งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามพระราชบัญญัติ
เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัย
คะแนน 1
60 คน

คะแนน 2
70 คน

คะแนน 3
80 คน

คะแนน 4
90 คน

คะแนน 5
100 คน

หมายเหตุ : จานวนคนที่พัฒนาต้องไม่นับซ้า โดยมอบให้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ดาเนินการ
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3.2 จานวนบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
พระราชบั ญ ญั ติ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พ.ศ. 2547 ก าหนดภาระหน าที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ให้เสริมสรางความเข็มแข็งของวิชาชีพครูผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานที่ เ หมาะสมกั บ การเป นวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง ดั ง นั้ น จึ ง เป็ น หน้ า ที่ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งด าเนิ น งาน
เพื่อให้บรรลุตามพระราชบัญญัติ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
60 คน

คะแนน 2
90 คน

คะแนน 3
120 คน

คะแนน 4
170 คน

หมายเหตุ : จานวนคนที่พัฒนาต้องไม่นับซ้า โดยมอบให้คณะครุศาสตร์ดาเนินการ

คะแนน 5
200 คน
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มาตรฐานที่ 5 ด้านระบบกลไกการบริหารจัดการ
คณะต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมี กรรมการประจาคณะ และสภามหาวิทยาลัย
ทาหน้าที่ในการกากับ ดูแลการทางานของคณะให้มีประสิทธิภ าพ คณะจะต้องบริหารจัดการด้านต่างๆ
ให้ มีคุณภาพ เช่น หลั กสู ตร ทรั พยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การบริห ารทรัพยากรทั้ งหมด ฯลฯ
เพื่อสัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้โดยใช้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของสังคม โดยมั่งหวังผล คือ
1. คณะมี ห ลั ก สู ต รและการจั ด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น การพั ฒ นาผู้ เ รี ย นแบบบู ร ณาการ
เพื่อให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ
ทั้งในด้า นเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้ อม โดยการมี ส่ ว นร่ว มของชุมชน สั งคม สถานประกอบการ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
2. คณะมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล คานึงถึงความหลากหลาย
3. คณะมีระบบประกันคุณภาพมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการจัดการศึกษา
ระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลมี ก ารก ากั บ ให้ ก ารจั ด การศึ ก ษาและ
การดาเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้อง
ตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั ก สู ต รระดับ อุด มศึ ก ษากรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึก ษาแห่ ง ชาติ และ
มาตรฐานอื่น ๆทีก่ ระทรวงศึกษาธิการกาหนดความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ยืดหยุ่น คล่องตัว โปร่งใสและตรวจสอบได้
ตัวบ่งชี้ จานวน 15 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
การบริหารงานด้านการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ที่ ส ร้ า งความเป็ น พลเมื อ งที่ รู้ คุ ณ ค่ า และ
รักความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
การบริหารงานด้านวิจัย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
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การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกในการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
การบริหารงานบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 ภาวะการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งสาหรับการจัดการการศึกษาระดับอุดมศึกษา คือสัดส่วนของนักศึกษาต่อ
อาจารย์ ที่จะต้องสอดคล้องกับศาสตร์ในแต่ละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอน รวมทั้งมีความ
เชื่อมโยงไปสู่การวางแผนต่างๆ เช่น การวางแผนอัตรากาลัง ภาระงานอาจารย์ เป้าหมายการผลิตบัณฑิต
ดังนั้น คณะจึงควรมีจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริงไม่เกิน
จานวนเหมาะสม
เกณฑ์การประเมิน
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาน้อยกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
เป็นคะแนน 5
ในกรณีที่จานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจามากกว่าเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐานให้คานวณหา
ค่าความแตกต่างระหว่างนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจากับเกณฑ์มาตรฐาน และนาค่าความแตกต่าง
มาพิจารณา ดังนี้
ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ 20
กาหนดเป็นคะแนน 0
ค่าความแตกต่างของนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ร้อยละ
0.01 และไม่เกินร้อยละ 20 ให้นามาเทียบบัญญัติไตรยางศ์ตามสูตรเพื่อเป็นคะแนนของหลักสูตรนั้น ๆ
สูตรการคานวณจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
1. คานวณค่าหน่วยกิตนักศึกษา (Student Credit Hours : SCH) ซึ่งก็คือผลรวมของผลคูณ
ระหว่างจานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกับจานวนหน่วยกิตแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนทุกรายวิชาตลอดปี
การศึกษา รวบรวมหลังจากนักศึกษาลงทะเบียนแล้วเสร็จ (หมดกาหนดเวลาการเพิ่ม – ถอน) โดยมีสูตร
การคานวณ ดังนี้
SCH = ∑nici
เมื่อ ni = จานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนในวิชาที่ i
ci = จานวนหน่วยกิตของวิชาที่ i
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2. คานวณค่า FTES โดยใช้สูตรคานวณดังนี้
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) =
Student Credit Hours (SCH) ทั้งปี
จานวนหน่วยกิตต่อปีการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการลงทะเบียนในระดับปริญญานั้น ๆ
การปรั บ จ านวนในระหว่า งปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ตศึก ษา ให้ มีการปรับค่ าจานวนนัก ศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าในระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นระดับปริญญาตรี เพื่อนามารวมคานวณหาสัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
นักศึกษาเต็มเวลาในหน่วยนับปริญญาตรี
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
= FTES ระดับปริญญาตรี + (2 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
= FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 x FTES ระดับ
บัณฑิตศึกษา)
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจาแยกตามกลุ่มสาขา
สัดส่วนจานวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่ออาจารย์ประจา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
8:1
แพทย์ศาสตร์
4:1
พยาบาลศาสตร์
6:1
วิทยาศาสตร์กายภาพ
20:1
วิศวกรรมศาสตร์
20:1
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
8:1
เกษตร ป่าไม้และประมง
20:1
บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์
25:1
นิติศาสตร์
50:1
ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
30:1
ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
8:1
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์
25:1
กลุ่มสาขา
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สูตรการคานวณ
1. คานวณหาค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานและนามาคิดเป็นค่าร้อยละ ตามสูตร
ค่าร้อยละ =

สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา – สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาที่เป็นจริง จานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจานวนอาจารย์ประจาตามเกณฑ์มาตรฐาน

2. นาค่าร้อยละจากข้อ 1 มาคานวณคะแนนดังนี้
2.1) ค่าร้อยละที่น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 0 คิดเป็น 5 คะแนน
2.2) ค่าร้อยละที่มากกกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 20 คิดเป็น 0 คะแนน
2.3) ค่าร้อยละที่มากกว่าร้อยละ 0 แต่น้อยกว่าร้อยละ 20 ให้นามาคิดคะแนนดังนี้
คะแนนที่ได้ =

5

- (ค่าร้อยละที่คานวณได้จาก 2.3)
4

ตัวอย่างการคานวณ
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจาของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 24
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
25-24
= ร้อยละ -4 ได้คะแนน 5 คะแนน
x 100
25
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจาของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 32
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
32-25
= ร้อยละ 28 ได้คะแนน 0 คะแนน
x 100
25

X 100
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จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อปี (FTES) ต่อจานวนอาจารย์ประจาของหลักสูตรหนึ่งทางด้าน
สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ = 28
ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐาน
28-25
= ร้อยละ 12
x 100
25
ได้คะแนน =

5 -

(12)
= 5-3
4

= 2 คะแนน

หมายเหตุ :
1. การคิดค่า FTES กรณีหลักสูตรที่สภาวิชาชีพกาหนดสัดส่วนจานวนนักศึกษาต่ออาจารย์ประจา
ไม่ตรงกับสัดส่วนที่กาหนดไว้ในคู้มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
ให้สถาบันอุดมศึกษายึดตามสัดส่วนที่สภาวิชาชีพกาหนด
2. กรณีที่คณะมีห ลายกลุ่ มสาขา ต้องแยกอาจารย์ประจาว่าอยู่กลุ่ มสาขาใดก่อนนามาหาค่า
คะแนนของแต่ละกลุ่ม แล้วนามาคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นของคณะ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
เพื่อการดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุ นกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษา
ต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางาน
เมื่อสาเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกคณะที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
โดยการให้บริการทั้งหมดต้องให้ความสาคัญกับการบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ
อย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา ทุนกู้ยืมทางการศึกษา ( กรอ. และ กยศ.)
3. คณะจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา
4. ประเมิน คุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ากว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่าของคณะ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สร้างความเป็นพลเมืองที่รู้คุณค่าและรักความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ มี การจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า งๆ อย่ างเหมาะสมและครบถ้ ว น กิ จ กรรม
นักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยคณะและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรม
ที่ผู้เข้าร่ว มจะมีโ อกาสได้รั บการพัฒนาสติปัญญา สั งคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ที่ประกอบด้วยมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้
กาหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และนาหลัก PDSA/PDCA (Plan, Do,
Study/Check, Act) ไปใช้ในชีวิตประจาวันเป็นการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างยั่งยืน
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จั ดทาแผนการจั ดกิจ กรรมพัฒ นานักศึ กษาในภาพรวมของคณะโดยให้ นักศึ กษามีส่ ว นร่ว ม
ในการจัดทาแผนและการจัดกิจกรรม
2. ในแผนการจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ให้ ด าเนิ น กิ จ กรรมที่ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต
ตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ และการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
2.7 กิจกรรมที่ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการเป็นไปตามที่กาหนดใน มคอ. 2
3. ทุกกิจ กรรมที่ดาเนิน การ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
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4. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ระบบกลไกกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้โดยผ่านกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตทีค่ ณะจัดขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
1. คณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
2. คณะมีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
3. ทุกกิจกรรมที่ดาเนินการ มีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
4. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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การบริหารงานด้านวิจัย
ตัวบ่งชี้ จานวน 2 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 ระบบกลไกด้านการสร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง
การดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่
กาหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากงบประมาณของมหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร
ส่งเสริมพัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์ การสนับสนุนทรัพยากรที่จาเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากร
การเงิ น เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งต่ า งๆ ตลอดจนจั ด ระบบสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจแก่ นั ก วิ จั ย
อย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบและกลไก เพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ที่นาไปใช้ประโยชน์
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี น โยบาย ทิ ศ ทางงานวิ จั ย และแผนพั ฒ นางานวิ จั ย ของคณะที่ ต อบสนองนโยบาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นตามแนวพระราชดาริ
2. คณะมีส่วนร่วมในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็ น ปั จ จุ บั น เพื่ อ การบริ ห ารงานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมที่ ส ามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์
ในการบริหารงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
3. คณะจัด หรือมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้
3.1 ห้องปฏิบัติการงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาด้านวิจัย
3.2 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
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3.3 สิ่ งอ านวยความสะดวกหรือ การรักษาความปลอดภั ยในงานวิจั ย งานสร้า งสรรค์ และ
นวัตกรรม เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย
3.4 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ จัดประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยหรือเครือข่าย การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ หรือการจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor)
4. คณะสนับสนุนให้อาจารย์เสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อทางานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรม
5. คณะสนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ข อรั บ งบประมาณเพื่ อ สนั บ สนุ น การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และ
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ
6. มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพอาจารย์ มี ก ารสร้ า งขวั ญ ก าลั ง ใจ และยกย่ อ งอาจารย์ ผลงานวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม ที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ
7. คณะดาเนินการตามระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ แ ละด าเนิ น การตามระบบในกรณี ที่ มี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ง านวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.6 เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีงบประมาณ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสาคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมในคณะ
คือ เงิน สนั บ สนุ น งานวิจั ย งานสร้ างสรรค์ และนวัต กรรม ดัง นั้น คณะจึ งต้ องส่ ง เสริ มและสนั บสนุ น
ให้ อ าจารย์ ข อรั บ เงิ น จากภายในมหาวิ ท ยาลั ย และภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ สนั บ สนุ น การท าวิ จั ย
งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ
นอกจากนั้ น เงิ น ทุ น วิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ และนวั ต กรรมที่ ค ณะได้ รั บ จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก
ยังเป็นตัวบ่งชี้ ที่สาคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินต่อจานวนอาจารย์ประจาประจาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยต่อจานวนอาจารย์ประจาของคณะ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะ
2. แปลงจานวนเงินที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก
คะแนนที่ได้ =
x5
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =
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สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
นั้นๆ ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ
กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนับจานวนเงิน สนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนาม
ในสัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจา แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
การบริหารงานด้านบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.7 ระบบกลไกด้านการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ ของท้องถิ่น
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีการบริหารจัดการ
ที่ ป ระสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งหน่ ว ยงาน สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชน ในและ
ต่างประเทศ และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลั พธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่
การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
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เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการกาหนดนโยบายที่ครอบคลุมเป้าหมาย และทิศทางในการบริการวิชาการ โดยการมีส่วน
ร่วมภายในคณะ
2. จัดทาแผนบริการวิชาการตามที่กาหนดในข้อ 1 โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชนเป้าหมาย
3. ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาให้มีความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น และสามารถนาองค์ความรู้
ไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ในชุมชนหรือหน่วยงานได้ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืน
4. มี ก ารบู ร ณาการการบริ ก ารวิ ช าการกั บ การเรี ย นการสอน การวิ จั ย และการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และเรียนรู้
เพื่อรับใช้สังคม รวมทั้งการส่งเสริมการเผยแพร่การบริการวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ
5. มีเครือข่ายความร่วมมือและมีกิจกรรมการดาเนินการร่วมกันอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปีระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรภาครัฐ หรือองค์กรภาคเอกชน
6. มีการประเมิน การกากับ และติดตามผลการดาเนินการตามแผนในข้อ 2
7. มีการนาผลการประเมินในข้อ 6 ไปปรับปรุงการดาเนินงานของชุมชน ให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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การบริหารงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 5.8 ระบบกลไกการมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการดาเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจสาคัญของการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ซึ่ง น าไปสู่ การอนุ รั ก ษ์ สื บ สาน รั ก ษา สร้า งองค์ ค วามรู้ สร้ างสรรค์ ท างศิ ล ปวั ฒ นธรรม การปรับ และ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้ง ของไทย และต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพ นาไปสู่การสร้าง
อัตลั กษณ์ของด้านศิล ปวัฒ นธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทาให้ เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือ
การสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. คณะมีส่วนร่วมในการกาหนดนโยบายที่ครอบคลุมเป้าหมาย และทิศทางในการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัย
2. คณะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามที่กาหนดในข้อ 1
3. แผนในข้อ 2 มีการบูรณาการการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน กิจกรรม
พัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ หรือการวิจัย
4. คณะมี ส่ ว นร่ ว มในการประเมิ น การก ากั บ ติ ดตาม และประเมิ น ความส าเร็ จตามตัว บ่ ง ชี้
ความสาเร็จตามแผนด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. คณะมี ส่ ว นร่ ว มในการน าผลการประเมิ น ในข้อ 4 ไปปรับ ปรุ ง มี ก ารเผยแพร่ กิจ กรรมหรื อ
การบริการด้านทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้กับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
6. คณะมีส่วนร่วมในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและมีกิจกรรมการดาเนินการร่วมกันอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปีระหว่างองค์กรภายนอกภาครัฐหรือเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

การบริหารงานบุคลากร
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.9 ระบบกลไกการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพั ฒ นาบุ คลากรเป็ น กระบวนการที่ ส าคัญ ที่ จะพั ฒ นาคุณ ภาพมหาวิท ยาลั ย ให้ เ ป็น ไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการดาเนินการ
ได้แก่ การกาหนดอัตรากาลังรองรับในแต่ละหน่วยงานการเพิ่มสัดส่วนคุณวุฒิ และตาแหน่งทางวิชาการ
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด การพัฒนาองค์ความรู้และ
ศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรที่จาเป็นในแต่ละตาแหน่งงาน รวมทั้งการส่งเสริมขวัญและกาลังใจ
แก่บุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
1. คณะมีส่วนร่วมในการจัดทาแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ที่มีการวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ เช่น การวิเคราะห์ SWOT วิเคราะห์อัตรากาลัง วิเคราะห์งบประมาณ รวมถึง บริบท
อื่นๆ ด้านบุคลากรของคณะ
2. มีการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้เป็นไปตามแผนที่กาหนดในข้อ 1
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3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกาลังใจให้ บุคลากรสายวิชาการสามารถ
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. มีระบบการติดตามให้บุคลากรสายวิชาการนาความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรสายวิชาการ และดูแลควบคุมให้บุคลากรสายวิชาการ
ถือปฏิบัติ
6. มีการประเมินผลความสาเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
7. มีการน าผลการประเมิ น ไปปรับปรุง แผนหรือปรับ ปรุ งการบริห ารและการพั ฒ นาบุ คลากร
สายวิชาการ
หมายเหตุ : หลักฐานสาหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือ
ผลการส ารวจความพึ งพอใจของบุ คลากรสายวิช าการด้านสวั ส ดิการ การเสริมสร้างสุ ขภาพที่ดี และ
การสร้างขวัญและกาลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทางานได้ดีขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.10 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและ
ความลุ่ มลึ กทางวิชาการ เพื่อปฏิบั ติพันธกิจสาคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิ ช าการและการพั ฒ นาองค์ ความรู้ ดั งนั้ น คณะจึ งควรมี อาจารย์ ที่ มี ร ะดั บคุ ณวุ ฒิ
ทางการศึกษาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
40

X5

หมายเหตุ :
1. คุณ วุฒ ิป ริญ ญาเอกพิจ ารณาจากระดับ คุณ วุฒ ิที ่ไ ด้ร ับ หรือ เทีย บเท่า ตามหลัก เกณฑ์
การพิจ ารณาคุณ วุฒ ิข องกระทรวงศึก ษาธิการกรณี ที่มี การปรั บวุ ฒิ ก ารศึกษาให้ มี ห ลั กฐานการส าเร็ จ
การศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้นทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้ สาหรับกรณี
ที่ บ างสาขาวิ ช าชี พ มี คุ ณ วุ ฒิ อื่ น ที่ เ หมาะสมกว่ า ทั้ ง นี้ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณตามเกณฑ์อาจารย์ประจาที่ระบุในคาชี้แจงเกี่ยวกับการนับจานวน
อาจารย์ประจา
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์
ในคณะทาการศึ กษาวิจั ย เพื่ อ แสวงหาและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ใ นศาสตร์ ส าขาวิ ช าต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เพื่อนาไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
60

X5
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การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12 การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหาร
ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.12

การกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ และเอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะมีพันธกิจหลัก คือ การผลิตบัณฑิต การพัฒนาผู้เรียน การวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม
การบริ การทางวิช าการแก่สั งคม และการทานุบารุงศิล ปวัฒ นธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลั ก คณะ
ต้องมีการจัดทาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายของคณะ
ตลอดจนมีการบริหารทั้งด้านบุคลากร ระบบฐานข้อมูล การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุน การดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. ทบทวนและจัดทาแผนยุทธศาสตร์จากผลการวิเคราะห์ SWOT เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์
ของคณะรวมทั้งสอดคล้องกับพันธกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ รวมทั้งเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงิน และแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ์ และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2. ดาเนิ น การวิเคราะห์ ข้อมูล ทางการเงินที่ประกอบไปด้ว ยต้นทุนต่อหน่ว ยในแต่ล ะหลั กสู ตร
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนทุกปีและนาเสนอ
คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริ หารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
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3. ควรสารวจ วิเคราะห์ จัดอันดับความเสี่ยง แล้วนาความเสี่ยง 3 อันดับแรกมาจัดทาแผน
บริ ห ารความเสี่ ย ง มี ก ารด าเนิ น การตาม 4T
มี ก ารก ากั บ ติ ด ตาม ประเมิ น ผล และเสนอต่ อ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อให้พิจารณา
4. ค้ น หาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี จ ากความรู้ ที่ มี อ ยู่ ใ นทุ ก หน่ ว ยงานตามโครงสร้ า ง ทั ก ษะของผู้ มี
ประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามประเด็นความรู้ โดยในทุกคณะมีอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
และนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงในทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง
5. มีการประเมิน กากับ และติดตาม ผลการดาเนินงานในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีของมหาวิทยาลัย และนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะ
6. มีการนาผลการประเมินของแผนในข้อ 7 ไปปรับปรุงในรอบปีถัดไป
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.13 การบริหารตามหลักธรรมภิบาลของคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปัจจัยสนับสนุนที่สาคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของคณะ คือ คณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหาร
ทุกระดับของคณะนั้น ๆ หากคณะกรรมการประจาคณะและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นาที่ดี มีธรรมาภิบาล
รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และกากับดูแล ติดตามผลการดาเนินงานของคณะ
ไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทาให้คณะเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
เกณฑ์การประเมิน
1. คณะกรรมกรรมการประจาคณะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดล่วงหน้า
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กาหนดทิศทางการดาเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากร
ทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนาข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติง านและ
พัฒนาคณะ
3. ผู้บริหารมีการกากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถ
สื่อสารแผนและผลการดาเนินงานของมหาวิทยาลัยไปยังบุคลากรในคณะ
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อานาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความเหมาะสม
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทางานบรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะเต็มตามศักยภาพ
6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 10 ประการ โดยคานึงถึงประโยชน์ของคณะและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
7. คณะกรรมกรรมการประจ าคณะประเมินผลการบริห ารงานของคณะและผู้ บริห ารนาผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การให้คะแนน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 หรือ 3 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

ตัวบ่งชี้ที่ 5.14 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของแต่ละหลักสูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตร
ทีค่ ณะรับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิด
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรของคณะ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะที่สภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิให้เปิด

หมายเหตุ : หลักสูตรที่ได้รับการรับรองโดยระบบอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาเห็ น ชอบ ไม่ ต้ อ งน าคะแนนการประเมิ น ของหลั ก สู ต รนั้ น มาค านวณในตั ว บ่ ง ชี้ นี้
แต่ต้องรายงานผลการรับรองตามระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
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การประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้ จานวน 1 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.15 การบริหารงานด้านประกันคุณภาพ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร และระดับ
คณะ มีการดาเนินการตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ
การพัฒ นาตัว บ่ งชี้และเกณฑ์การประเมิน ฯ จะมุ่งไปที่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามากกว่า
การประเมินคุณภาพ เพื่อให้สามารถส่งเสริม สนับสนุน กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามที่กาหนด
สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มี ร ะบบและกลไกในการก ากั บ การประกั น คุ ณ ภาพระดั บ หลั ก สู ต ร และคณะ เป็ น ไปตาม
องค์ประกอบของการประกันคุณภาพ และมีระบบควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ
2. มีคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพของคณะ กากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงานให้กับคณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาทุกปีการศึกษา
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามข้อ 1 ของทุกหน่วยงานให้เกิดผล
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
4. มีการประเมินคุณภาพตามวงรอบปีการศึกษา
5. นาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร และคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับคณะเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
6. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการประจา
คณะ มาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
7. มีการจัดทาแผนยกระดับตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพอย่างครบถ้วน
และดาเนินการตามแผนโดยต้องมีผลการประเมินโดยภาพรวมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา
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เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ

มาตรฐานที่ 6 อัตลักษณ์ของบัณฑิต
คาอธิบาย
จิตอาสา : ผู้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือด้วยกาลังแรงกาย แรงสมอง โดยไม่หวัง
ผลตอบแทนส่วนตัว
ใฝ่รู้
: ผู้มีคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความตั้งใจ เพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ แสวงหาความรู้ จากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่าเสมอ
สู้งาน : ผู้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ขยัน มานะ อดทน มีวินัย มีความเพียรพยายาม และ
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
ตัวบ่งชี้ จานวน 3 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่ ง เสริ ม ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต ามอั ต ลั ก ษณ์
ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ (ถ้ามี)
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีอัตลักษณ์ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลผลิ ตเป็ น การสะท้อนผลการจั ดการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ นักศึกษามีคุณลั กษณะ
ตามอัตลักษณ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด คือ “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยจะประเมินจากนักศึกษารุ่นชั้นปี
สุดท้าย เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุงการจัดการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ ข้ อ มู ล จากการส ารวจต้ อ งมี ค วามเป็ น ตั ว แทนของนั ก ศึ ก ษารุ่ น ชั้ น ปี สุ ด ท้ า ย
ทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกคณะ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษารุ่นชั้นปี
สุดท้ายทั้งหมด
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ระบบกลไกการส่งเสริมผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ และผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
นั ก ศึ ก ษาได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ โดยผ่ า นกระบวนการเสริ ม หลั ก สู ต รหรื อ กิ จ กรรมต่ า ง ๆ
เพื่อหล่อหลอมให้นักศึกษามีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
ผลลัพธ์ของอัตลักษณ์ หมายถึง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และการมีงานทา
ของบัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน” โดยการมีส่วน
ร่วมจากภายในคณะ
2. มีการดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมในข้อ 1
3. ในทุ ก กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การ มี ก ารประเมิ น ผลความส าเร็ จ ตามตั ว บ่ ง ชี้ วั ด ความส าเร็ จ
อย่างครบถ้วน
4. ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามอัตลักษณ์ของบัณฑิต “จิตอาสา ใฝ่รู้ สู้งาน”
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนครบถ้วนทุกวัตถุประสงค์
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
7. ร้อยละของบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยสารวจ
จากผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 หรือ 4 ข้อ

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 หรือ 6 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
7 ข้อ
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ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 จานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายของคณะที่มีอัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ (ถ้ามี)
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลผลิ ตเป็ น การสะท้อนผลการจั ดการศึกษาของมหาวิทยาลั ย เพื่อให้ นักศึกษามีคุณลั กษณะ
ตามอัตลั กษณ์ที่คณะหนด โดยจะประเมินจากนักศึกษารุ่นชั้นปีสุ ดท้าย เพื่อนาไปใช้ในการปรับปรุง
การจัดการศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินคะแนนเต็ม 5
สูตรการคานวณ
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ทคี่ ณะกาหนด
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ ข้อมูลจากการสารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงคุณภาพครอบคลุมทุกหลักสูตร อย่างน้อยร้อยละ 20 ของจานวนนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายทั้งหมด
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2. คุณภาพการบริหารงานในภาพรวมระดับคณะ
เกิดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ของคณะ คือ นาคะแนนทุกหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การบริหาร
ของคณะมาบวกกัน ซึ่งเป็นภาพรวมของผลการดาเนินงานของคณะ
ผลการบริหารของทุกหน่วยงานภายในคณะโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานภายในคณะจะสามารถสะท้อนได้ว่าในแต่ละคณะได้มีกากับ
ติดตามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหน่วยงานให้เป็นไปเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งมีผลการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจ การบริหาร
จัดการอยู่ในระดับใด
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของหน่วยงานในระดับคณะทุกหน่วยงาน
คะแนนที่ได้ =

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินของหน่วยงานทุกหน่วยงานในระดับคณะ
จานวนหน่วยงานทั้งหมดในคณะ

