องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2561
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ
จานวนอาจารย์ประจา
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.7 คุณภาพบัณฑิต**
1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ**

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของ
ทุกหลักสูตรทีค่ ณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะ
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
สัดส่วนจานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.1 ระดับหลักสูตร)
1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ผลบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี**
ที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
(ข้อมูลตัวบ่งชี้ 2.2 ระดับหลักสูตร)
2. การวิจัย
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ทั้งภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์
ประจาและนักวิจัย
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจา
ผลงานทางวิชาการทุกประเภท
และนักวิจัย
ต่ออาจารย์ประจาและนักวิจัย
3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
4. การทานุบารุงศิลปะ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและ
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
หมายเหตุ เครื่องหมาย ** หมายถึง ตัวบ่งชีท้ ี่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึน้

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 คุณภาพบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education : TQF) ได้มีการกาหนดคุณ ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.2
ซึ่งครอบคลุมผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณ ธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญ ญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวบ่งชี้นจี้ ะเป็นการประเมินคุณภาพ
บัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดั บคณะ เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน จากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่ อ
ผู้ส าเร็ จการศึ ก ษาตามกรอบ TQF ทุก หลั กสู ต รที่ คณะรับ ผิด ชอบ (คะแนนเต็ม 5) (หลั ก สูต รที่ ไม่ มี
ผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องนามาคานวณในตัวบ่งชี้ 1.7.1)
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมคะแนนประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาตามกรอบ TQF ทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- ในกรณีหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ครบรอบ สถาบันอุดมศึก ษาต้องประเมินตัวบ่งชี้ 2.1 ด้วย แม้ว่า
หลักสูตรนั้นจะยังไม่ครบรอบการปรับปรุงก็ตาม โดยนาผลการดาเนินงานของหลักสูตรในรอบที่ผ่านมาใช้
ประกอบการประเมิน
- กรณีบัณฑิตที่มีอาชีพอิสระ ไม่ต้องเอามานับในการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
- จานวนบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจานวนบัณฑิต
ที่สาเร็จการศึกษา
- ในกรณีบัณฑิตหลักสูตรนานาชาติ เป็นนักศึกษาต่างชาติประมาณ 90% การประเมินบัณฑิต
อาจไม่ถึงร้อยละ 20 เนื่องจากเดินทางกลับประเทศไปแล้ว สามารถอนุโลมให้ใช้บัณฑิตที่เป็นนักศึกษา
ชาวไทยเป็นฐานในการคิด เช่น มีนักศึกษาต่างชาติ 90 คน มีนักศึกษาไทย 10 คน ให้ประเมินโดยคิดจาก
นักศึกษาไทย จานวน 10 คน เป็นฐานที่ 100%

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

วงรอบการประเมิน ปีการศึกษา
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บัณฑิตปริญญาตรีที่สาเร็จศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษและภาคนอกเวลาในสาขานั้น ๆ
ที่ได้งานทาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สาเร็จการศึกษา
เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น การนับ การมีงานทานับกรณีการทางานสุจริต
ทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจาเพื่อเลี้ยงชีพตนเองได้ การคานวณร้อยละของผู้มีงานทา
ของผู้สาเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาให้คานวณเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงาน
ใหม่หลังสาเร็จการศึกษาเท่านั้น และไม่นาบัณฑิตที่ศึกษาต่อ เกณฑ์ทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงาน
ทาแล้วแต่ไม่ได้เปลี่ยนงานมาพิจารณา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนนที่ได้ระดับคณะ เป็ นค่าเฉลี่ ยของคะแนนประเมินบั ณ ฑิตระดับ ปริญญาตรีทุกหลักสูต ร
ที่ค ณะรับ ผิด ชอบที่ต อบแบบส ารวจเรื่อ งการมี งานท าภายใน 1 ปี (คะแนนเต็ม 5) (หลัก สู ต รที่ ไม่ มี
ผู้สาเร็จการศึกษา ไม่ต้องนามาคานวณในตัวบ่งชี้ 1.7.2)
สูตรการคานวณ

คะแนนที่ได้ =

ผลรวมคะแนนประเมินบัณฑิตระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ที่ตอบแบบสารวจเรื่องการมีงานทาภายใน 1 ปี
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
- กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องประเมินตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 และ 2.2 เนื่องจากไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา สาหรับ
หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ งที่ มี นั ก ศึ ก ษาเรีย นอยู่ ต้ อ งประเมิ น ตั วบ่ ง ชี้ที่ 2.1 และ 2.2 ด้ วย เนื่ อ งจากมี ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาแล้ว

