
 

 

 

องค์ประกอบในการ 
ประกันคุณภาพคณะ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์พิจารณา 

1. การผลิตบัณฑิต 
 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม      ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
ทีค่ณะรับผิดชอบ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน 
      อาจารย์ประจ า  

สัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า 
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
1.7 คุณภาพบัณฑิต** 
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
        ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ** 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินจากความพึงพอใจ
ของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ 
TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ  
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับหลักสูตร) 

1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ 
        ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี** 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบที ่
ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี 
หลังส าเรจ็การศึกษา  
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร) 

2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบรหิารและพัฒนางานวิจัย 
     หรืองานสร้างสรรค ์

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ทั้งภายในและภายนอกต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ผลงานทางวิชาการทุกประเภทต่ออาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
    และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ 
     ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

หมายเหตุ   เครื่องหมาย  **  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาข้ึน 



ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลลัพธ์ 

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF) ได้มีการก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้ใน  มคอ.2  
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งช้ีนี้จะเป็นการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมอง
ของผู้ใช้บัณฑิต 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนท่ีได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉล่ียของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ (คะแนนเต็ม 5) 

สูตรการค านวณ 
 
 

      คะแนนท่ีได้  = 
 
 

 

หมายเหตุ  
  - ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงท่ียังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึกษาต้องประเมินตัวบ่งช้ี 2.1 ด้วย แม้ว่าหลักสูตร
นั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยน าผลการด าเนินงานของหลักสูตรในรอบท่ีผ่านมาใช้ประกอบการ
ประเมิน 
  - กรณีบัณฑิตท่ีมีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
  - จ านวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไมน่้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จ
การศึกษา 
  - ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ  เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิตอาจไม่ถึง
ร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตท่ีเป็นนักศึกษาชาวไทยเป็นฐาน  
ในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจากนัก ศึกษาไทย จ านวน 
10 คน เป็นฐานท่ี 100% 
 

ผลรวมของผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง      
ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรท่ีคณะรับผิดชอบ 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด 



 

         

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2  ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ชนิดของตัวบ่งชี้   ผลลัพธ์  

วงรอบการประเมิน  ปีการศึกษา  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้     

  บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ ท่ีได้งาน
ท าหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจ าภายในระยะเวลา  1 ปี นับจากวันท่ีส าเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับ
บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับการมีงานท านับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทท่ีสามารถ
สร้างรายได้เข้ามาประจ าเพื่อเล้ียงชีพตนเองได้ การค านวณร้อยละของผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้ค านวณเฉพาะผู้ท่ีเปล่ียนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
และไม่น าบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตท่ีมีงานท าแล้วแต่ไม่ได้เปล่ียนงานมาพิจารณา 

เกณฑ์การประเมิน 
  คะแนนท่ีได้ระดับคณะ เป็นค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรท่ีคณะ
รับผิดชอบท่ีตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา (คะแนนเต็ม 5)            

สูตรการค านวณ 
 
 
     คะแนนท่ีได้  = 
 
 
หมายเหตุ   
      - จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  - กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา ส าหรับหลักสูตร
ปรับปรุงท่ีมีนักศึกษาเรียนอยู่ ต้องประเมินตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 และ 2.2 ด้วย เนื่องจากมีผู้ส าเร็จการศึกษาแล้ว 

 

 
 
 
 
 

ผลรวมของผลการประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
ที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเรจ็การศึกษา                 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ– (บัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา+มีกิจการของตนเองที่มี
รายได้ประจ าอยู่แล้ว+ผู้ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา+ผู้ทีอุ่ปสมบท+ผู้ที่เกณฑ์ทหาร) 
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