องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2560
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวน
อาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.7 คุณภาพบัณฑิต**
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ**

1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี**

2. การวิจัย

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
ทีค่ ณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบ
TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับหลักสูตร)
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบที่
ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี
หลังสาเร็จการศึกษา
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร)
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การทานุบารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้น

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับ ผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

หมายเหตุ
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตร
นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้ประกอบการ
ประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนัก ศึกษาไทย จานวน
10 คน เป็นฐานที่ 100%

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ที่ได้งาน
ทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานทานับกรณีการทางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถ
สร้า งรายได้ เข้ ามาประจาเพื่ อเลี้ย งชีพ ตนเองได้ การค านวณร้อ ยละของผู้ มีง านทาของผู้ สาเร็ จการศึก ษาที่
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น
และไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5)
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ– (บัณฑิตที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา+มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจาอยู่แล้ว+ผู้ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา+ผู้ทอี่ ุปสมบท+ผู้ที่เกณฑ์ทหาร)

หมายเหตุ
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับหลักสูตร
ปรับปรุงที่มีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาแล้ว

