ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.7
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของบัณฑิตตามมาตรฐานการอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)
ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ พ.ศ.
2561 ให้สถานศึกษาพึงสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรแบบบูรณาการศาสตร์ทั้งระดับปริญญาบัณฑิตหรือระดับ
บัณฑิตศึกษาในแต่ละคณะ/สถาบัน มีการออกแบบหลักสูตรหรือรายวิชาที่ปรับให้เหมาะกับความต้องการของ
ผู้เรียน มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่เป็นความร่วมมือกับสถานประกอบการ/หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต มีรายวิชาที่
เชื่อมโยงสาระความรู้ที่เป็นวิทยาการก้าวหน้าและเชื่อมโยงกับการนาไปใช้ได้ในชีวิตจริงทุกหลักสูตรต้องมีการ
กาหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ตามวิสัยทัศน์และจุดเน้นของหลักสูตร ได้แก่ การเป็นบุคคลที่
มีความรู้ความสามารถ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งซึ่งกาหนดในมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน =

ผลรวมของค่าเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินบัณฑิตของทุกหลักสูตรในคณะ
จานวนหลักสูตรในคณะที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ผลลัพธ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรม (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
พ.ศ. 2561 ให้สถาบันอุดมศึกษาพึงกาหนดนโยบายและทิศทางการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ตามจุดเน้นและอัตลักษณ์ของประเภท
ของสถาบัน และตามความได้เปรียบเชิงทรัพยากรและเชิงพื้นที่ของสถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาพึ ง
ส่งเสริมให้เกิดการสร้างงานวิจัย นวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม ตลอดจนทรัพย์สินทาง
ปัญญา ที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชนและของ
ประเทศ โดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติเป็นหลัก
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความสามารถในการสร้างผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม
2. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมทางสังคม
กับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
3. มีการบูรณาการการวิจยั กับการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการวิจัยแก่ผู้เรียนที่นาไปสู่
การร่วมสร้างสรรค์งานวิจยั และ/หรือนวัตกรรมให้กับประเทศและในโลกอนาคต
4. มีการนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการและการพัฒนาความเข้มแข็งให้กับชุมชนสังคม ซึง่
นาไปสู่การเสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ
5. มีผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาทีม่ ีต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้างคุณภาพ
ชีวิต การสร้างโอกาสตลอดจนการสร้างมูลค่าเพิ่ม และการเพิ่มขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขัน
ระดับนานาชาติ
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

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
พ.ศ. 2561 ให้สถาบันบริการวิชาการที่เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น
ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหารจัดการที่
ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
และมีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการนาไปสู่การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีผลงานบริการวิชาการที่สามารถสร้างคุณค่าที่พิจารณาจากรายได้ และ/หรือสามารถสร้าง
คุณค่าที่ไม่เน้นรายได้
2. มีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชนทีม่ ีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
3. มีผลลัพธ์การบริการวิชาการที่ตอบสนองและสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่นและสังคม
4. มีความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ/หรือ
ต่างประเทศ
5. มีการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม
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

ระดับคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ตัวบ่งชี้เพิ่มเติม)

ชนิดของตัวบ่งชี้

ผลลัพธ์

คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 และแนวทางการนามาตรฐานการอุดมศึกษาสู่การปฏิบัติ
พ.ศ. 2561 สถาบันอุดมศึกษามีการจัดการความรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งนาไปสู่การสืบสาน
การสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและการประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ต่างประเทศอย่างเหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ทาให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มให้กับผู้เรียน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีหลักสูตรหรือรายวิชาที่บูรณาการด้านสาระความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ภูมิปัญญา
ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณี เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและความภูมิใจในความเป็นไทย
2. จัดระบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมของผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ไปใช้
ในวิชาชีพและเป็นทักษะชีวิต
3. มีงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือความเป็นไทย
4. มีเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมระหว่างสถาบันทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
5. จัดบริการวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้ใช้บริการรับความรู้ รักและภูมิใจในความเป็นไทย
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

ระดับคณะ
รายงานเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1

การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและพัฒนาไปสู่แผน
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ
รายงานเพิ่มเติม
- การกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
และโอกาสเชิงกลยุทธ์เกี่ยวกับการดาเนินงานตามพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต/การพัฒนาผู้เรียน ด้านการวิจัย
และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการและด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการกาหนดตัวบ่งชี้ที่
สาคัญ และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การดาเนินงานการประกันคุณภาพ
และการประเมินผลลัพธ์เพื่อให้มั่นใจว่าผลการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
- การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย และแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติทั้งระยะสั้น ระยะยาว แก่
บุคลากร ผู้เรียน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ รวมทั้งจัดสรรบุคลากร ทรัพยากร งบประมาณ และการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้การดาเนินงานบรรลุตามพันธกิจ มีการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีผลลัพธ์ที่โดดเด่น
2. ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน
รายงานเพิ่มเติม
- การใช้ประโยชน์จากข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบเพื่อมั่นใจว่าผลลัพธ์การดาเนินงานของคณะตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกได้อย่างดีเทียบกับสถาบันอื่นๆ ที่มีจุดเน้นอย่างเดียวกัน ทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อสร้างความเป็นเลิศทั้งด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การวิจัยและนวัตกรรม การบริการ
วิชาการ และด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

3. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและ
ให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม
รายงานเพิ่มเติม
- การส่งเสริมให้นาเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการดาเนินงานให้มีความคล่องตัวในทุกพันธกิจ มีการ
จัดระบบรวบรวม วิเคราะห์ และจัดการข้อมูลที่เหมาะสมในทุกระดับและทุกส่วนงาน เพื่อใช้ในการวางแผน
ดาเนินงาน การวัดวิเคราะห์ผลลัพธ์ ตลอดจนการทบทวนและปรับปรุงการดาเนินงานรวมถึงใช้ในการบริหาร
ความเสี่ยงโดยรวมของคณะ
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
รายงานเพิ่มเติม
- มีกระบวนการรับฟังและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อค้นหาความต้องการและ
ข้อกาหนดด้านหลักสูตรและการบริการวิชาการ รวมถึงค้นหาโอกาสในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรม
โดยนามาผนวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดจนความรู้ความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของสถาบัน เพื่อสามารถ
นาไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนออกแบบการเรียนรู้ การบริการวิชาการและการสร้างผลงานวิจัย
และนวัตกรรม แบบบูรณาการที่สอดรับความต้องการของสังคมในการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
- การกาหนดแนวทางหรือวิธีการที่สะท้อนถึงการส่งเสริมให้เกิดธรรมาภิบาลรวมทั้งส่งเสริมการกากับ
ดูแลอย่างมีความรับผิดชอบ ในประเด็นสาคัญ ได้แก่ ภาระรับผิดชอบในการกระทาของคณะผู้บริหาร ภาระ
รับผิดชอบต่อกลยุทธ์ที่กาหนด ภาระรับผิดชอบด้านการเงิน ความโปร่งใสในการดาเนินการการสรรหา
กรรมการในระดับต่างๆ ของสถาบัน การตรวจสอบภายในและภายนอกที่เป็นอิสระและมีประสิทธิผล
การกากับดูแลการสรรหาตาแหน่งผู้นาระดับสูงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ
- การดาเนินการตามภาระหน้าที่ที่กาหนดในกฎหมายอย่างครบถ้วน มีการกากับดูแลให้การ
ดาเนินงานทุกพันธกิจของคณะมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ทั้ง 5 ด้าน กากับดูแลให้การ
ดาเนินงานของคณะเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจนกากับดูแลให้การดาเนินงานของคณะมีธรรมาภิบาล
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

6. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
รายงานเพิ่มเติม
- มีระบบพัฒนาและบริหารบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างบรรยากาศการมีส่วนร่วมและ
บรรยากาศของการทางานที่เกื้อหนุนการนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่ ทาให้บุคลากรมีความ
ผูกพันและทุ่มเทกับเป้าหมายขององค์กร มีความมั่นคงในอาชีพ คณะพึงมีระบบบริหารขีดความสามารถและ
บริหารอัตรากาลัง เพื่อนาศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทาให้การทางานของคณะประสบ
ความสาเร็จ มีผลการดาเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย
7. ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ
รายงานเพิ่มเติม
- มีระบบประกันคุณภาพที่รับประกันความสาเร็จตามมาตรฐานการอุดมศึกษา 5 ด้าน และเป็นไป
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด ตลอดจนมี
การนาผลการประกันคุณภาพไปทบทวนเพื่อปรับแผนกลยุทธ์ในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับโลกในอนาคต คณะมีการติดตามรายงานผลลัพธ์ รวมทั้งการปรับปรุงผลการ
ดาเนินงานในด้านที่สาคัญ ได้แก่
1) ผลลัพธ์ด้านผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และผลลัพธ์ตามพันธกิจที่สาคัญอื่นๆ ของคณะ
2) ผลลัพธ์ด้านระบบปฏิบัติการ ทั้งด้านประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และผลิตภาพ ซึ่งหมายถึง
การเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีทางาน เพื่อผลลัพธ์ที่ดีกว่า
3) ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร ทั้งด้านอัตรากาลังและขีดความสามารถของบุคลากร
ด้านบรรยากาศการทางาน ด้านความผูกพันของบุคลากร ด้านพัฒนาบุคลากร ฯลฯ
4) ผลลัพธ์ด้านการนาองค์กรและการกากับดูแล ทั้งผลลัพธ์ด้านการสื่อสารและสร้างความ
ผูกพันกับบุคลากร ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม ฯลฯ

