บทที่ 5
การเขียนรายงานการประเมินตนเอง
5.1 ความหมายของรายงาน
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง รายงานการประเมิน
ตนเองที่สถาบันอุดมศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

5.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ประจาปี
การจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานกถารประเมินคุณภาพภายในมีวัตถุประสงค์ 3
ประการ คือ
1. เพื่อให้สถานศึกษาดาเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก”
2. เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาทราบสัมฤทธิผลในการดาเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่
ควรปรับปรุง สาหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการดาเนินงานในปีต่อไป
3. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษามีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการ
ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

5.3 รูปแบบรายงาน
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบด้วย
1) คานา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)
2) ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการระบบและกลไก
ประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมาย
สาคัญในปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)
3) ผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเทียบกับเป้าหมายใน
รอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ ได้แก่
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องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนดาเนินการ
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. องค์ประกอบที่ 10 นโยบายรัฐบาล 3 ดี (3D)
4) สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่
ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรปรับปรุง
แผนและเป้าหมายการพัฒนาในปีต่อไป

5.4 การเขียนรายงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วยรายละเอียดที่สาระสาคัญของ
สถาบันการศึกษา โดยมีสาระประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน จุดเน้น (วิจัย หรือพัฒนาสังคม
หรือพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม หรือเน้นเฉพาะการผลิตบัณฑิต) โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพของสถาบัน สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ตลอดจนเป้าหมายที่สาคัญในปีปัจจุบัน ลักษณะการเขียนแบบบรรยาย สาหรับผลการปรับปรุงตามผล
การประเมินในรอบปีที่ผ่านมาและเป้าหมายปีปัจจุบัน ควรสรุปเป็นตารางเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจน
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนที่เขียนถึงการดาเนินงานจริงเพื่อเป็น
ข้อมูลสาหรับการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกตามแผนที่กาหนดไว้ โดย
มีรูปแบบการนาเสนอตามตัวบ่งชี้ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และที่เพิ่มเติมของสถาบัน ทั้งนี้ควรเขียนให้สั้น กะทัดรัด โดยยึดการอ้างอิงจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบ
ลักษณะการเขียนรายงาน เป็นการบรรยาย สังเคราะห์ และการประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ์
ที่ชี้ให้เห็นถึงการประกันคุณภาพของสถาบันการศึกษา ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องรายงาน ต่อไปนี้
1. กิจกรรมที่สถาบันดาเนินการในแต่ละตัวบ่งชี้
2. การประเมินผลตามเกณฑ์
3. การประเมินผลเทียบกับเป้าหมายในตัวบ่งชี้นั้นๆ
4. จุดแข็ง จุดอ่อนและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงในแต่ละตัวบ่งชี้
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องค์ประกอบและมาตรฐานการอุดมศึกษารวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแก้ไขหรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น การเขียนรายงานในบทนี้จะเป็นการสังเคราะห์และการประเมิน
เพื่อรายงานสรุปผลสาเร็จของการดาเนินงานการประกันคุณภาพของสถานศึกษาตามองค์ประกอบ
คุณภาพและตามมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนแผนและเป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะ
ยาวในอนาคต รายงานบทนี้ประกอบด้วย
1. รายงานตัวเลขในตารางที่ ส 1 และ ส 2 ซึ่งเป็นผลการประเมินเฉพาะตามตัวบ่งชี้ของ
สกอ. ในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษา แต่ทั้งนี้ สถาบันอาจเพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้ย่อยของสถาบันลงในตารางดังกล่าว เช่น ตัวบ่งชี้2.1 ของ สกอ.อาจมีตัวบ่งชี้ 2.1.1,2.1.2 และ
2.1.3 แทรกลงไป เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ขอให้แยกคะแนนการประเมินเป็นสองช่องคือ ตามตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ของ สกอ. และตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์ของสถาบัน
2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแข็งจุดที่ควรพัฒนาในภาพรวมของสถาบัน แยกตามแต่ละ
องค์ประกอบคุณภาพและแต่ละมาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
3. เป้าหมายการดาเนินงานระยะสั้น ระยะยาวในอนาคต
4. แผนการพัฒนาสถานศึกษาในอนาคตให้สอดรับกับเป้าหมาย
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ประเภทสถาบัน
เน้นวิจัย
เน้นพัฒนาสังคม
เน้นพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม
เน้นเฉพาะผลิตบัณฑิต
องค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 3

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์สกอ.)
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องค์ประกอบที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5(ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการพัฒนาสังคม)

เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 7

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์สกอ.)
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เป้าหมาย

องค์ประกอบที่ 8
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 9
องค์ประกอบที่ 10
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
เฉลี่ยคะแนนองค์ประกอบที่ 10
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ
หมายเหตุ * หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์สกอ.)
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ประเภทสถาบัน
เน้นวิจัย
เน้นพัฒนาสังคม
เน้นพัฒนาศิลปะและ
วัฒนธรรม
เน้นเฉพาะผลิตบัณฑิต
มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.9
ตัวบ่งชี้ที่ 2.10
ตัวบ่งชี้ที่ 2.11
ตัวบ่งชี้ที่ 2.12
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.1
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 10.2
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 1
มาตรฐานที่ 2ก
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ตัวบ่งชี้ที่ 1.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5
ตัวบ่งชี้ที่ 7.6
ตัวบ่งชี้ที่ 7.7
ตัวบ่งชี้ที่ 7.8
ตัวบ่งชี้ที่ 7.9
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1
ตัวบ่งชี้ที่ 8.2
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1
ตัวบ่งชี้ที่ 9.2

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์ สกอ.)
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มาตรฐานการอุดมศึกษา

เป้าหมาย

ตัวบ่งชี้ที่ 9.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ก
มาตรฐานที่ 2 ข
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ตัวบ่งชี้ที่ 2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2
*ตัวบ่งชี้ที่ 3.2.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3
*ตัวบ่งชี้ที่ 5.3.1
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4
ตัวบ่งชี้ที่ 5.5 (ตัวบ่งชี้เฉพาะสถาบัน
ที่เน้นการพัฒนาสังคม)

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1
ตัวบ่งชี้ที่ 10.1
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 2 ข
หมายเหตุ * หมายถึงตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาเพิ่ม

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์สกอ.)
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

คะแนนการประเมิน
(ตามเกณฑ์สกอ.)

มาตรฐานที่ 3
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3
เฉลี่ยคะแนนมาตรฐานที่ 3
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกมาตรฐาน
ภาคผนวก
ประกอบด้วยเอกสารเพิ่มเติมที่มีความสมบูรณ์ในตัวเองและเป็นหลักฐานในการ
ตรวจ สอบคุณภาพ โดยจัดไว้ในส่วนสุดท้ายของรายงาน เช่น
1. รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถาบัน
2. รายการเอกสารอ้างอิงในแต่ละองค์ประกอบคุณภาพ
3. สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา
4. เอกสารเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษา เช่น แบบสารวจเรื่อง
บัณฑิต
แบบสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ
5. ข้อมูลพื้นฐานของสถาบันอุดมศึกษา
( Common Data Set ) ดังนี้
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ข้อมูลพื้นฐาน ประจาปีการศึกษา ..............(การรายงานข้อมูลให้รายงานในรอบปีการศึกษายกเว้น
เฉพาะที่ระบุให้ใช้รอบปีงบประมาณ

- ระดับปริญญาตรี
- ระดับปริญญาโท
- ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรที่มีจานวนและคุณวุฒิ
อาจารย์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารย์มี
ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติตามเกณฑ์สาเร็จการศึกษาครบถ้วน
ตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

องค์ประกอบที่ 1 (ใช้รอบปีงบประมาณ)
- จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีงบประมาณ
-จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงาน
ประจาปีที่บรรลุเป้าหมาย
องค์ประกอบที่ 2
จานวนหลักสูตรทั้งหมด
- ระดับอนุปริญญา

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

สานักงานอธิการบดี

รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน
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ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู(้ เทียบจากค่า 5 ระดับ)เฉลี่ยทุก
หลักสูตร
ระดับอนุปริญญา(ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา(ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
- ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
จานวนหลักสูตรจัดทาขึ้นใหม่หรือที่
ปรับปรุงและจานวนหลักสูตรที่ยังไม่มี
การปรับปรุงซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคคล ชุมชน องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม
ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษารวมทุกหลักสูตร
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี(ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี(ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท(ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก(ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก(ภาคพิเศษ)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES)รวมทุกหลักสูตร ปีการศึกษา 2552
ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ)

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
สานักงานอธิการบดี
รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน
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ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ)
ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ)
เกณฑ์มาตรฐานของ FTES ระดับ
ปริญญาตรีต่อจานวนอาจารย์ประจา
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า
(FTES)ทั้งหมดเมื่อปรับค่ามาเป็น
ปริญญาตรี
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(ภาค
ปกติ)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า(ภาค
พิเศษ)
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานจริง
จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจารวมทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อคิดจากเกณฑ์
มาตรฐานในคู่มือ สกอ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
สานักงานอธิการบดี
รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน
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จานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
นักวิจัย
จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
จานวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรม
การเรียนการสอนของคณาจารย์

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดวุฒิปริญญา
เอกหรือเทียบเท่าที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ไม่มี
ตาแหน่งวิชาการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มี
ตาแหน่ง ผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มี
ตาแหน่ง รศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มี
ตาแหน่ง ศ.
จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่จะเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์(เฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง)
จานวนอาจารย์ประจาระดับบัณฑิตศึกษา
ที่ทาหน้าที่เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน
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จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไม่มีงาน
ทาประจาก่อนเข้าศึกษา
แบบสอบถามที่เก็บได้
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
และประกอบอาชีพอิสระภายใน 1ปี
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
ตรงตามสาขาที่สาเร็จการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตที่ได้เงินเดือนเริ่มต้น
เป็นไปตามเกณฑ์
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา
ประจาก่อนเข้าศึกษาและได้งานทาและ
ประกอบอาชีพอิสระหลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา
ประจาก่อนเข้าศึกษาและได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นเป็นไปตามเกณฑ์หลังสาเร็จ
การศึกษา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา
ประจาก่อนเข้าศึกษาและได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นสูงกว่าเกณฑ์หลังสาเร็จการศึกษา
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไม่มีงานทา
ประจาก่อนเข้าศึกษาและได้รับเงินเดือน
เริ่มต้นต่ากว่าเกณฑ์หลักสาเร็จการศึกษา
ระดับความพึงพอใจของนายจ้าง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต(เทียบจากค่า
5 ระดับ)
จานวนนักศึกษา ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน
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ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาสุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติและ
นานาชาติ
ด้านวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาสุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
จานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปัจจุบัน
และศิษย์เก่าระดับ บัณฑิตศึกษาที่สาเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดที่
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัย
และ/หรือวิทยานิพนธ์
จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
จานวนศิษย์เก่าที่สาเร็จการศึกษาในรอบ

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน

- 168 5 ปีที่ผ่านมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา

ระดับอนุปริญญา
ระดับปริญญาตรี
ระดับปริญญาโท
ระดับปริญญาเอก
จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติและ
นานาชาติ
ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาสุขภาพ
จานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่องที่
นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ได้รับในระดับชาติหรือ
นานาชาติ
ด้านวิชาการวิชาชีพ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านกีฬาสุขภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
องค์ประกอบที่ 3
ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
นักศึกษา (เทียบจากค่า 5 ระดับ)
จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยก
ตามประเภทกิจกรรม
จานวนกิจกรรมวิชาการ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
วิชาการ
จานวนกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม
สุขภาพ
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
กีฬาและการส่งเสริมสุขภาพ

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
สานักงานอธิการบดี
รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน

- 169 จานวนกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์และ
รักษาสิ่งแวดล้อม

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
นันทนาการ
จานวนกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 4
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
จานวนเงินสนับสนุนภายนอกสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจาที่ได้รับทุนวิจัย
จานวนที่ได้รับทุนจากภายนอกสถาบัน

จานวนที่ได้รับทุนจากภายในสถาบัน
จานวนการเผยแพร่ ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติ
จานวนผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับ
นานาชาติ
จานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร
จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เป็น
นักวิจัย
จานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาต่อ
องค์ประกอบที่ 5
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมใน
การบริการวิชาการ
จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการ

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

จานวนนักศึกษาที่เข้าร่วมทุกกิจกรรม
บาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม
จานวนกิจกรรมนันทนาการ

กองกลาง

สานักงานอธิการบดี

รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน

- 170 วิชาการ

จานวนแหล่งให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ(จากผลสารวจของ ก.พ.ร.กรณี
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ)
จานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารย์ประจา
ให้บริการวิชาการและวิชาชีพ
ระดับความสาเร็จในการดาเนินงาน
โครงการตามแนวพระราชดาริ
องค์ประกอบที่ 6
จานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
จานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองค์
ความรู้และสร้างมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุน
ทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่เข้าร่วมประชุม
วิชาการหรือนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
จานวนบุคลากรประจาสายสนับสนุนที่
ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพ
ในประเทศ
ต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ
ด้านการวิจัย
ด้านการศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านอื่นๆ
จานวนอาจารย์ประจา (รวมนักวิจัย) ที่
ได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
สานักงานอธิการบดี
รายการ

ภาพรวมของ
สถาบัน

- 171 ในด้านการวิจัย

กองพัฒนานักศึกษา

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษาศิลปะฯ

สานักวิทยบริการฯ

สานักส่งเสริมวิชาการฯ

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะ

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน
สานักงานอธิการบดี
รายการ

จานวนรางวัลผลงานวิชาการหรือวิชาชีพ
ระดับชาติหรือนานาชาติที่อาจารย์ประจา
ได้รับ
องค์ประกอบที่ 8
รายรับทั้งหมดของสถาบัน
(ปีงบประมาณ)
รายรับจาการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวม
ครุภัณฑ์อาคาร สถานที่และที่ดิน(ปี
การศึกษา)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของสถาบันโดยไม่รวม
ครุภัณฑ์อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่
และที่ดิน (ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการ
และวิชาชีพ
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาอาจารย์
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด
คอมพิวเตอร์และศูนย์สารสนเทศ
(ปีงบประมาณ)
เงินเหลือจ่ายสุทธิ (ปีงบประมาณ)
สินทรัพย์ถาวร (ปีงบประมาณ)
งบดาเนินการ (ปีงบประมาณ)
องค์ประกอบที่ 9
ระดับความสาเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามเกณฑ์ 5 ระดับ ของ
สกอ.

หมายเหตุ ให้แต่ละหน่วยงาน (คณะ สานัก สถาบัน ) ใส่ข้อมูลพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ที่รับการประเมิน

ภาพรวมของ
สถาบัน

