ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน
ระดับคณะวิชา

มหาวิทยาลัยสยาม
2562

(ฉบับปรับปรุง วันที่ 23 มิถุนายน 2563)

-1ส่วนที่ 2
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
ระดับคณะ ประกอบด้วย องค์ประกอบในการประกันคุณภาพภายใน จานวน 5 องค์ประกอบและมีตัวบ่งชี้
จานวน 16 ตัวบ่งชี้ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิตหรือผลลัพธ์
(Output/Outcome) ดังนี้
องค์ประกอบในการประกันคุณภาพ จานวน
คณะวิชา
ตัวบ่งชี้
Input
1. การผลิตบัณฑิต
6 ตัวบ่งชี้ 1.2, 1.3
2. การวิจัยและนวัตกรรม
4 ตัวบ่งชี้ 2.2
3. การบริการวิชาการ
2
4. การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
2
ความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการ
2
รวมจานวนตัวบ่งชี้
16
3

ตัวบ่งชี้การประเมิน
Process
ตัวบ่งชี้ 1.4, 1.5
ตัวบ่งชี้ 2.1
ตัวบ่งชี้ 3.1
ตัวบ่งชี้ 4.1

Output
ตัวบ่งชี้ 1.1, 1.6
ตัวบ่งชี้ 2.3, 2.4
ตัวบ่งชี้ 3.2
ตัวบ่งชี้ 4.2

ตัวบ่งชี้ 5.1, 5.2
7

6

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ
องค์ประกอบในการ
ตัวบ่งชี้
ประกันคุณภาพคณะ
1. การผลิตบัณฑิต
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก
1.3 อาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.6 ผลลัพธ์ผู้เรียน
(1) ร้อยละของนักศึกษาที่สร้างนวัตกรรมหรือ
มีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
(2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้าน
Digital Literacy
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

เกณฑ์พิจารณา
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุก
หลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
คิดคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ประเด็น

ปีการศึกษา 2562

-2องค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพคณะ

2. การวิจัยและ
นวัตกรรม

3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย
5. การบริหารจัดการ

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์พิจารณา

(3) ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถ
ทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด
(4) ร้อยละของนักศึกษาที่มีการเรียนรู้นอก
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ
(5) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
งานวิจยั /งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
2.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั /งาน
เงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
นวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัย
2.3 จานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งาน
จานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งาน
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
สร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
2.4 จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ตอ่ จานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัย
3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์มาตรฐาน 7 ข้อ
3.2 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและ
เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
ความเป็นไทย
4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย เกณฑ์มาตรฐาน 5 ข้อ
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์
ของคณะ
5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ

เกณฑ์มาตรฐาน 6 ข้อ
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-3องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
พันธกิจที่สาคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่ กาหนด การเรียนการสอนในยุค
ปัจจุบันใช้หลักการของการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล่าวจึงเกี่ยวข้อง
กับการบริหาร จัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การกาหนดปัจจัยนาเข้าที่ได้มาตรฐานตามที่
กาหนด ประกอบด้วย การมีอาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตร มีกระบวนการบริหาร
จัดการการเรี ยนการสอนที่อาศัย หลั กการร่วมมือรวมพลั งของทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้ งภายในและภายนอก
สถาบัน ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ 6 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 1.3
ตัวบ่งชี้ที่ 1.4
ตัวบ่งชี้ที่ 1.5
ตัวบ่งชี้ที่ 1.6

ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ผลลัพธ์ผู้เรียน
1) ร้อยละของนักศึกษาทีส่ ร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
2) ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้าน Digital Literacy
3) ร้ อ ยละของนั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทางภาษาอั ง กฤษตามเกณ ฑ์ ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ร้อยละของนักศึกษาที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะ
วิชาโดยผ่านช่องทางต่างๆ
5) ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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-4ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินการของทุกหลัก สูตรในคณะ ซึ่งสามารถสะท้อนคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่คณะ
รับผิดชอบ
เกณฑ์การประเมิน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ
สูตรการคานวณ
คะแนนที่ได้ =

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร
จานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ

หมายเหตุ
- หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองโดยระบบอื่ น ๆ ตามที่ ค ณ ะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษาเห็นชอบ ไม่ต้องนาคะแนนการประเมินของหลักสูตรนั้นมาคานวณในตัวบ่งชี้นี้ แต่
ต้องรายงานผลการรับรองตาม ระบบนั้นๆ ในตัวบ่งชี้นี้ให้ครบถ้วน
- ในการคานวณค่าคะแนน หากหลักสูตรใช้ระบบอื่นที่ไม่ใช่ของ สกอ. ไม่ต้องนามาคานวณทั้งตัวตั้งและ
ตัวหาร
- ทุกหลั กสู ตรที่ มีการจั ดการเรี ย นการสอน (แม้ ว่าจะเป็น หลั กสู ตรที่ ขอปิ ดดาเนิน การแล้ ว แต่ยังมี
นักศึกษาคงค้างอยู่) ให้นามาคานวณด้วยทั้งตัวตั้งและตัวหาร โดยใช้เฉพาะตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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-5ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
และความลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจสาคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อติดตาม
ความก้ าวหน้ าทางวิช าการและการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ดั งนั้ น คณะจึ งควรมี อ าจารย์ ที่ มี ระดั บ คุ ณ วุฒิ ท าง
การศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจ หรือจุดเน้นของหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุ ฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และ
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด

X 100

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีม่ ีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

หมายเหตุ
1. คุณวุฒิปริญญาเอกพิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสาเร็จการศึกษาภายในรอบปี
การศึกษานั้น ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นเทียบเท่าคุณวุฒิปริญญาเอกได้สาหรับกรณีที่บ างสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่น
ที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. การนับจานวนอาจารย์ประจา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ในกรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้นับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9-12 เดือน
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน
น้อยกว่า 6 เดือน

คิดเป็น 1 คน
คิดเป็น 0.5 คน
ไม่สามารถนามานับได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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-6ตัวบ่งชี้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ใน
สถาบั น ทาการศึกษาวิจั ยเพื่ อแสวงหาและพั ฒ นาองค์ความรู้ในศาสตร์ส าขาวิช าต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่ อ
นาไปใช้ใน การเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่ง
สะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0-5
และค่ า ร้ อ ยละของอาจารย์ ป ระจ าคณะที่ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร
จานวนอาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

X 100

จานวนอาจารย์ประจาคณะทั้งหมด
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

X5

ร้อยละของอาจารย์ประจาคณะทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5
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-7ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเพื่อการ
ดารงชีวิตอย่างมีความสุขและคุ้มค่าในระหว่างการใช้ชีวิตในคณะ ตั้งแต่การให้คาปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุ นกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการ
จัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จาเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า โดยการให้บริการทั้งหมด
ต้องให้ความสาคัญกับ การบริการที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการอย่างแท้จริง
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดบริการให้คาปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทางานเมื่อสาเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา
4. ประเมิน คุณ ภาพของการจั ดกิจกรรมและการจัดบริก ารในข้อ 1-3 ทุ กข้อ ไม่ ต่ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
5. นาผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล จนกระทั่งเห็นผล
ชัดเจนเป็นรูปธรรมหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
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-8ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิ ช าต้ อ งส่ งเสริ ม ให้ มี ก ารจั ด กิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษาต่ า งๆ อย่ างเหมาะสมและครบถ้ ว น รวมทั้ ง
สนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยหน่วยงานและสถาบัน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดาเนินการทั้งโดยสถาบัน คณะ หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก และองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนา โดย
สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มาตรฐานการอุ ดมศึกษา
แห่ งชาติ คุณ ลั กษณะของบั ณ ฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะ สถาบัน และสภา/องค์กรวิชาชีพได้กาหนดเพิ่มเติม
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
เกณฑ์มาตรฐาน
1. จัดทาแผนการพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนและ
การจัดกิจกรรม
2. ในแผนการพัฒนานักศึกษาของคณะวิชา โดยให้ดาเนินโครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
บั ณ ฑิ ต ตามมาตรฐานผลการเรีย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ แ ห่ งชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียนให้ครบถ้วน ประกอบด้วย
(1) คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง
(2) ความรู้ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(3) ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ สร้างสิ่งใหม่
(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(6) ทักษะศตวรรษที่ 21
3. จัดโครงการหรือกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา
4. ทุกโครงการและกิจกรรมที่ดาเนินการมีการประเมินผลความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และกิจกรรม และนาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานครั้งต่อไป
5. ประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการพัฒนานักศึกษา
6. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5 ข้อ
6 ข้อ
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-9ตัวบ่งชี้ที่ 1.6 ผลลัพธ์ผู้เรียน
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มาตรฐานด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ในมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 1) เป็นบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มีคุณ ธรรม ความเพียร มุ่งมั่น
มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 2) เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 มี
ความสามารถในการ บู รณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อพั ฒ นาหรือแก้ไขปัญ หาสั งคม มีคุณ ลั กษณะความเป็ น
ผู้ป ระกอบการ รู้เท่าทัน การเปลี่ย นแปลงของสังคมและของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูล ค่าให้ กับ
ตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศ และ 3) เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นใน
ความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข
อย่างยั่งยืนทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก
ประเด็นในการพิจารณาตัวบ่งชี้นี้ ประกอบด้วย
- ร้อยละของนักศึกษาที่สร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
- ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้าน Digital Literacy
- ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
- ร้อยละของนักศึกษาที่มี การเรียนรู้นอกหลั กสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาโดยผ่ าน
ช่องทางต่างๆ
- ร้อยละของนั กศึกษาที่มี ส่ วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
เกณฑ์มาตรฐาน
คานวณคะแนนเฉลี่ยจาก 5 ประเด็น
เกณฑ์การประเมิน
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
1) คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่สร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
ตามสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีส่ ร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

X 100

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด
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- 10 จานวนนักศึกษาชั้น ปีสุดท้ายที่ สร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม หมายถึง
จานวนนักศึกษาที่สร้างนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมอย่างน้อยคนละ 1 ชิ้นในระหว่างศึกษา
โดยนามานับเมื่อนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย
2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีม่ ีนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

X5

80

โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม
เป็ นคะแนนระหว่าง 0-5 และค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีนวัตกรรมหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีทักษะด้าน Digital Literacy
1) คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ตามสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทกั ษะด้าน Digital Literacy

X 100

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะด้าน Digital Literacy หมายถึง จานวนนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบโปรแกรม Microsoft Word หรือ Microsoft Excel หรือ Microsoft PowerPoint อย่างน้อย 1
โปรแกรมในระหว่างศึกษา โดยนามานับเมื่อนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย
2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีม่ ีทักษะด้าน Digital Literacy

X5

100

โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มี ทักษะด้าน Digital Literacy เป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 และค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะด้าน Digital Literacy ที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 11  ร้อยละของนักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1) คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทีม่ ีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด ตามสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

X 100

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมายถึง จานวนนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดในระหว่างศึกษา
โดยนามานับเมื่อนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย
2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีม่ ีความสามารถทางภาษาอังกฤษตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด

X5

100

โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มคี วามสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาโดยผ่าน
ช่องทางต่างๆ
1) คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของ
คณะวิชาโดยผ่านช่องทางต่างๆ ตามสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชา
โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

X 100

จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาโดย
ผ่านช่องทางต่างๆ หมายถึง จานวนนักศึกษาที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชา
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- 12 โดยผ่ า นช่ อ งทางต่ า งๆ ในระหว่ า งศึ ก ษาอย่ า งน้ อ ยปี ล ะ 1 หลั ก สู ต ร อาทิ หลั ก สู ต รออนไลน์ ที่ จั ด โดย
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยนามานับเมื่อนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย
2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีม่ ีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของคณะวิชาโดยผ่านช่องทางต่าง ๆ

X5

100

โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาชั้ นปีสุดท้ายที่มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับ
บริบทของคณะวิชาโดยผ่านช่องทางต่างๆ เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
มีการเรียนรู้นอกหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับบริบทของคณะวิชาโดยผ่านช่องทางต่างๆ ที่กาหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100
 ร้อยละของนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม
รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1) คานวณค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตามสูตร
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
จานวนนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด

X 100

จ านวนนั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี สุ ด ท้ ายที่ มี ส่ ว นร่ว มในกิ จ กรรมจิ ต อาสา การช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน สั งคม
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง จานวนนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิต
อาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในระหว่างศึกษาอย่าง
น้อยปีละ 1 กิจกรรม โดยนามานับเมื่อนักศึกษาเรียนชั้นปีสุดท้าย
2) แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ = ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสดุ ท้ายทีม่ ีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

X5

80
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- 13 โดยการแปลงค่าร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือ
ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 และค่าร้อยละของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสา การช่วยเหลือชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง กิจกรรม
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 80
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- 14 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัยและนวัตกรรม
สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งอาจมีจุดเน้นในเรื่องการวิจัยที่แตกต่างกันขึ้นกับสภาพแวดล้อมและความ
พร้อมของแต่ละสถาบัน อย่างไรก็ตาม ทุกสถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องมีพันธกิจนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจ
สถาบัน ดังนั้น จึงต้องมีระบบและกลไกควบคุมให้สามารถดาเนินการในพันธกิจด้านนี้อย่างมี ประสิทธิภาพและ
คุณภาพตามจุดเน้นเฉพาะของแต่ละสถาบัน เพื่อให้ได้ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เกิดประโยชน์ การวิจัย
จะประสบความสาเร็จและเกิดประโยชน์จาเป็นต้องมีส่วนประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ 1) สถาบันต้องมี
แผนการวิจั ย มีระบบและกลไก ตลอดจนมี การสนั บสนุนทรัพ ยากรให้ ส ามารถดาเนิน การได้ตามแผน 2)
คณาจารย์มีส่วนร่วมในการวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน และพันธกิจ
ด้านอื่นๆ ของสถาบัน และ 3) ผลงานวิจัยมีคุณภาพ มีประโยชน์ สนองยุทธศาสตร์ของชาติและมีการเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
จานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
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- 15 ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิชาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ
ดาเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนดไว้
ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยให้กับบุคลากร ส่งเสริม พั ฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย
การสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรที่จ าเป็ น ซึ่งรวมถึงทรัพ ยากรบุคคล เครื่อ งมืออุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ตลอดจน
จัดระบบสร้างขวัญและกาลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีแผนงานด้านการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม ที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์
3. สนับสนุนการดาเนินงานการวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมของบุคลากรในคณะวิชา ในประเด็น
ต่อไปนี้
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
หรือศูนย์ให้คาปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- แหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
- สิ่งอานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์
เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting
Professor)
4. มีการจัดหาหรือเผยแพร่แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย หรือแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค์/นวัตกรรม
5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย
6. มีการสร้างขวัญและกาลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรมดีเด่น
7. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หรือองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน
และต่างประเทศ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
คะแนน 3
คะแนน 4
คะแนน 5
มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
มีการดาเนินการ
1 ข้อ
2 ข้อ
3-4 ข้อ
5-6 ข้อ
7 ข้อ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 16 ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรม
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยนาเข้า
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ปั จ จั ย ส าคั ญ ที่ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด การผลิ ต งานวิ จั ย งานสร้ า งสรรค์ แ ละนวั ต กรรมใน
สถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้อง
จัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย งานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน
นอกจากนั้นเงินทุน สนับสนุนวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่คณะได้รับจากแหล่งทุนภายนอก
สถาบันยังเป็นตัวบ่งชี้สาคัญที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการ
วิจัย
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อจานวนอาจารย์ประจา
และนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จานวนเงินสนับสนุน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบันที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
จานวนเงินสนับสนุน งานวิจัย/งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบัน ที่
กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน
สูตรการคานวณ
1. คานวณจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
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- 17 2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมจากภายในและภายนอก
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ
คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์และนัก วิจัยให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ
2. ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษาหรือปีงบประมาณหรือปีปฏิทินนั้นๆ
ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ
หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มี
หลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละคณะ
4. การนั บ จานวนเงินสนั บสนุน โครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ล งนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์ประจาหรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน
ที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ดาเนินการ
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- 18 ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 จานวนผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผลงานทางวิชาการเป็นข้อมูลที่สาคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจาและนักวิจัยได้สร้างสรรค์
ขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า
สมควรส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และนาไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ ผลงานทาง
วิช าการ อยู่ ในรูป ของบทความวิจั ย หรือบทความทางวิช าการที่ตีพิ มพ์ในรายงานสื บ เนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติห รือระดับนานาชาติ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI หรือ Scopus
หรือตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร
หรือเป็นผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินตาแหน่งทางวิชาการแล้ว ผลงานวิจัยที่หน่วยงาน
หรือองค์กรระดับ ชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว โดยมีวิธีการคิด ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย /ผลงานวิช าการ/งานสร้างสรรค์ ที่
ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยเป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยที่กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
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- 19 สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์
เผยแพร่ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค์ทตี่ ีพิมพ์เผยแพร่ของ
อาจารย์ประจาและนักวิจัย

X 100

จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด

2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ที่กาหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

X5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานทางวิชาการ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับ นานาชาติ หรือในวารสารทางวิช าการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการ สาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิม พ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ไม่ อ ยู่ ในฐานข้ อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็น
การทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./ กกอ.ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่
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- 20 ค่าน้าหนัก
1.00

-

-

ระดับคุณภาพ
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุม่ ที่ 1
บทความวิ จั ย หรื อ บทความวิ ช าการฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ตี พิ ม พ์ ในวารสารทางวิ ช าการระดั บ
นานาชาติ ที่ ป รากฏในฐานข้ อ มู ล ระดั บ นานาชาติ ต ามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรือหนังสือหรืองานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ

การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่ งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full
Paper) และเมื่อได้รับการตอบรับ และตีพิมพ์แล้ ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ ซึ่งสามารถอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
ผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน
โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมพิจารณาด้วย
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- 21 ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 จานวนผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิชาต้องส่งเสริมให้อาจารย์ทาผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรม ที่มีความเชื่อมโยงกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กร
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน
หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน และประเทศ รวมทั้งตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ และความต้องการของ
ประเทศ อีกทั้งสามารถนาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน สถาบัน การสร้างคุณภาพชีวิตหรือการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ
เกณฑ์การประเมิน
โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์เป็นคะแนนระหว่าง 0-5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้
1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ที่
กาหนดไว้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป
สูตรการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่ว งน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ /นวัตกรรมที่นาไปใช้
ประโยชน์
ตามสูตร
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ทั้งหมด
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- 22 2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
คะแนนที่ได้ =

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย

X5

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์
ของอาจารย์ประจาและนักวิจัยทีก่ าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5

กาหนดระดับคุณภาพผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่นาไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีต่ อบสนองต่อผู้เรียน สถาบัน หรือการพัฒนาสถาบัน
0.40
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการจาเป็นของสังคม ชุมชน
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สังคม
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีม่ ีการบูรณาการกับการบริการวิชาการ
0.60
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการจาเป็นของหน่วยงานภาครัฐ
หรือเอกชนในระดับชาติ
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ
0.80
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีการสร้างมูลค่าเพิ่ม
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันระดับชาติ
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ
- ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์/นวัตกรรมทีส่ ่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันระดับนานาชาติ
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- 23 องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บ ริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรัพยากรของสถาบัน
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้คาปรึกษา ให้การอบรม จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ทางานวิจัยเพื่อตอบ
คาถามต่างๆ หรือเพื่ อชี้แนะสั งคม การให้ บริการทางวิช าการนอกจากเป็ นการท าประโยชน์ให้ สั งคมแล้ ว
สถาบั นยังได้รับประโยชน์ ในด้านต่างๆ คือ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนามาสู่การ
พัฒ นาหลั กสู ต ร มีการบู ร ณาการเพื่ อใช้ป ระโยชน์ ทางด้ านการจัด การเรียนการสอนและการวิจัย พั ฒ นา
ตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็น
การสร้างรายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2

ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ผลลัพธ์ดา้ นการบริการวิชาการ
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- 24 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการแก่สังคม
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจหลักอีกอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา คณะควรคานึงถึงกระบวนการ
ในการให้ บริการวิช าการแก่สังคม โดยสอดคล้องกับ บริบทและความเชี่ยวชาญของสถาบัน/คณะวิชา และ
คานึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย นามาจัดทาแผนบริการวิชาการประจาปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทา
ให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่คณะจัดทาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประสานความร่วมมือ
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และมีการประเมินความสาเร็จของ
การบริการวิชาการ นามาจัดทาเป็นแผนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่นักศึกษาให้มีประสบการณ์จากสภาพ
จริงและนามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและความยั่งยืน
ของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. กาหนดผู้รับผิดชอบในด้านการบริการวิชาการ
2. จัดทาแผนการบริการวิชาการประจาปีที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของสถาบันและความต้องการ
ของสังคม และมีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของแผน
3. มีการประสานความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4. มีการจัดทาแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา
ชุมชน หรือสังคมอย่างยั่งยืน
5. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 2 ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า
6. ประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 2 และ
นาเสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
7. นาผลการประเมินตามข้อ 6 มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่สังคม
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
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- 25 ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 ผลลัพธ์ด้านการบริการวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะควรมีการจัดทาโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน
และสังคม โดยมีการสร้างเครือข่ายหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสถาบัน เพื่อ
สร้างคุ ณ ค่าและน ามาซึ่งรายได้ ตลอดทั้ งเสริม สร้างความเข้ม แข็งและความยั่ งยืน ของชุมชน สั งคม และ
ประเทศชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
2. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีเครือข่ายหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายใน
3. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่มีเครือข่ายหรือประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก
4. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่นามาซึ่งรายได้หรือสร้างคุณค่าในเชิงวิชาการให้กับสถาบัน
5. โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของชุมชน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ปีการศึกษา 2562

- 26 องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจสาคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการดาเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูรณาการเข้ากับ
พันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบั ณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒ นา เผยแพร่
ศิล ปะและวัฒ นธรรม สร้ างสรรค์ ส่ งเสริม ภู มิ ปั ญ ญาท้ องถิ่น ให้ เป็ น รากฐานการพั ฒ นาองค์ ความรู้ที่ ดีขึ้ น
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2

ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 27 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิชาต้องมีนโยบาย แผนงาน และการบริหารจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน การสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒ นธรรม ตลอดจนส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่างเหมาะสม
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีการจัดทาแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่เป็นไปตามเอกลักษณ์ของสถาบัน และมี
การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
2. มีการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถดาเนินการได้ตามแผน
3. มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนด
4. มีการติดตามและประเมินความสาเร็จตามตัวชี้วัดของแผน
5. นาผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ
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- 28 ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์
คาอธิบายตัวบ่งชี้
คณะวิชาจัดการเรียนการสอน การวิจัยหรือการบริการวิชาการ ซึ่งนาไปสู่การสืบสาน การสร้างความรู้
ความเข้าใจในศิล ปวัฒ นธรรม การปรับ และประยุกต์ใช้ ศิล ปวัฒ นธรรมทั้ งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสมตามเอกลักษณ์ของสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมทาให้เกิดความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทย
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีรายวิชาหรืองานวิจัยหรือกิจกรรมบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย
2. มีกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมไทยหรือต่างประเทศ
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศ
4. มี นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมและความเป็ น ไทยที่ จั ด โดยคณะวิ ช าหรื อ
มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของนักศึกษาทั้งหมดของคณะ
5. มี กิจ กรรมของนั ก ศึ กษาที่ มี ก ารบู รณาการศิ ล ปวัฒ นธรรมและความเป็ น ไทยเพื่ อ สร้ างความ
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
4 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

ปีการศึกษา 2562

- 29 องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
สถาบันอุดมศึกษาต้องให้ความสาคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีสภามหาวิทยาลัยทาหน้าที่ในการ
กากับดูแลการทางานของสถาบันให้มีประสิทธิภาพ สถาบันอุดมศึกษาจะต้องบริ หารจัดการด้านต่างๆ ให้มี
คุณ ภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล ระบบฐานข้อมูล การจัดการความรู้ การบริหารความเสี่ยง การบริหารการ
เปลี่ยนแปลง การบริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ โดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล (Good Governance) ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้ คือ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากับ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ตามพั น ธกิจ กลุ่ มสถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม
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- 30 ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 การบริ ห ารของคณะเพื่ อ การก ากั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ ต ามพั น ธกิ จ กลุ่ ม สถาบั น และ
เอกลักษณ์ของคณะ
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดาเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจาเป็นต้องดาเนินงานผ่าน
คณะ ดังนั้น คณะต้องมีการพัฒนาแผนเพื่อกาหนดทิศทางการพัฒนาและการดาเนินงานของคณะให้สอดคล้อง
กับ เป้ าหมายและกลุ่ ม สถาบั น ตลอดจนมีการบริห ารทั้ งด้านบุ คลากร ความเสี่ ยงและการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้
เกณฑ์มาตรฐาน
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ และสถาบั น รวมทั้ งสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ข องมหาวิท ยาลั ย และพั ฒ นาไปสู่
แผนปฏิบัติการประจาปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอ
ผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณา มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผน และประเมินแผนงานตาม
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
2. บริห ารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน
3. การกากับติดตามผลการดาเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน
4. ดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ ที่ส่งผลต่อการดาเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้ งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะอย่างน้อย 1 ประเด็น จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง
6. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ โดยมีการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยสยาม

คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
ปีการศึกษา 2562

- 31 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คาอธิบายตัวบ่งชี้
บทบาทหน้าที่ของคณะในการกากับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร มีการดาเนินการ
ตั้งแต่การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ การพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประเมิน จะมุ่งไปที่ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษามากกว่าการประเมินคุณ ภาพ เพื่ อให้ ส ามารถ
ส่งเสริม สนับสนุน กากับ ติดตาม การดาเนินงานให้ เป็นไปตามที่กาหนด สะท้อนการจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
1. มีระบบและกลไกในการกากับการดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร
2. มีคณะกรรมการกากับ ติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กาหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา
3. มี ก ารด าเนิ น การด้ านการสนั บ สนุ น ทรัพ ยากรเพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิผ ลในการด าเนิ น งานของ
หลักสูตร
4. มีการประเมิน คุณ ภาพหลั กสู ตรตามกาหนดเวลาทุกหลั กสู ตร และรายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณา
5. นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจาคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการ
1 ข้อ

คะแนน 2
มีการดาเนินการ
2 ข้อ

คะแนน 3
มีการดาเนินการ
3-4 ข้อ
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คะแนน 4
มีการดาเนินการ
5 ข้อ

คะแนน 5
มีการดาเนินการ
6 ข้อ
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แนวทางการวิเคราะห์และสรุปผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิชา
การประเมินระดับคณะจะสะท้อนผลการดาเนินงานของผู้บริหารคณะใน 4 พันธกิจ รวมทั้งระบบการ
บริหารจัดการของคณะด้วย โดยแสดงเป็นค่าเฉลี่ยในแต่ละพันธกิจ นอกจากนั้นมีการวิเคราะห์แยกเป็นปัจจัย
นาเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ด้วย เพื่อให้ผู้บริหารคณะได้นาไปใช้เป็นข้อมูลใน การปรับปรุงพัฒ นา ดัง
ตารางต่อไปนี้
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ประกอบ
คุณภาพ จานวน

ตัวบ่งชี้

I

P

O

ผลการประเมิน
คะแนน
เฉลี่ย

0.00-1.50
1.51-2.50
2.51-3.50
3.51-4.50
4.51-5.00

การดาเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน
การดาเนินงานต้องปรับปรุง
การดาเนินงานระดับพอใช้
การดาเนินงานระดับดี
การดาเนินงานระดับดีมาก

1
6
1.2, 1.3 1.4, 1.5 1.1, 1.6
2
4
2.2
2.1 2.3, 2.4
3
2
3.1
3.2
4
2
4.1
4.2
5
2
5.1, 5.2
รวม
16
3
7
6
ผลการประเมิน
*ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร
คณะควรวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพเกี่ยวกับจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในแต่ละองค์ประกอบด้วยตาม
ตัวอย่างดังต่อไปนี้
ตัวอย่างรายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1–องค์ประกอบที่ 5
จุดเด่น

จุดที่ควรพัฒนา
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