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ข้อมูลจํานวนอาจารย์และบุคลากรประจําหลักสูตร  
1. อาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตรประกอบด้วย 

No. ชื่อ – นามสกุล 

ตําแหน่ง 
ทางวิชาการ 

วุฒิการศึกษา 
หรือเทียบเท่า* 

สถานะปัจจุบัน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน* 

(เดือน) 
เป็นผูบ้ริหาร* 

อยูป่ฏิบัติงาน 

ลาระยะยาว* อ. ผศ. รศ. ศ. ตรี โท เอก < 6 6-9 > 9 

1. ชื่อ-นามสกุล....................................
ตําแหน่งบริหาร (ถ้ามี) ระบุ.............. 

   

2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็น ศ. และ รศ. 
(คน) 
จํานวนอาจารย์ประจําท่ีเป็นผู้บริหาร (คน)   
จํานวนอาจารย์ประจําท้ังหมด (คน) 
จํานวนอาจารย์ท่ีปฏิบัติงานอยู่จริง (คน) X 0 X 0.5 X 1

 
หมายเหตุ 
* เป็นผู้บริหาร หมายถึง อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี  
* ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คิดรอบปีการศึกษาระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 
* ลาระยะยาว คือ ลาราชการนานติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน เช่น ลาศึกษาต่อ ลาเพื่อไปทําวิจัยหรือเขียนตํารา/หนังสือ เป็นต้น 
 

2. อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนในรายวิชาท่ีรับผิดชอบ (ถ้ามี) ประกอบด้วย 

No. ชื่อ – นามสกุล สังกัด 

1.  
2.  
3.  
4.  
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No. ชื่อ – นามสกุล สังกัด 

5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

3. บุคลากรสายสนับสนุนประจําหลักสูตรประกอบด้วย  

No. ชื่อ – นามสกุล 

วุฒิการศึกษา สถานะปัจจุบัน ระยะเวลา
ปฏิบัติงาน* 

(เดือน) 

ต่ํากว่าปริญ
ญ
าตรี 

ปริญ
ญ
าตรี 

ปริญ
ญ
าโทและเอก 

วุฒ
ิการศึกษาสูงกว่าตําแหน่งปัจจบุนั* 

อยูป่ฏิบัติงาน 

ลาระยะยาว* 

พนักงานหรือลูกจ้างเงินรายได้* 

< 6 6-9 > 9

1. ชื่อ-นามสกุล..............................................    
2.     
3.     
4.     

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีบรรจุตํ่ากว่าวุฒิ (คน)
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
ท่ีได้รับเงินเดือนจากเงินรายได้คณะ ฯ(คน) 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําหลักสูตรท้ังหมด (คน)  
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนประจําหลักสูตร 
ท่ีปฎิบัติงานอยู่จริง (คน) 

X 0 X 0.5 X 1

 

 
หมายเหตุ 
* วุฒิการศึกษาสูงกว่าตําแหน่งปัจจุบันหมายถึง บรรจุในตําแหน่งด้วยวุฒิการศึกษาตํ่ากว่าวุฒิการศึกษาท่ีจบ เช่น จบปริญญา

ตรีแต่บรรจุในวุฒิตํ่ากว่าปริญญาตรี 
* ลูกจ้างหรือพนักงานจ้างเหมาบริหาร หมายถึง ลูกจ้างชั่วคราวท่ีจ้างตามสัญญาจา้ง หรือจ้างรายปี  
* ระยะเวลาการปฏิบัติงาน คิดรอบปีการศึกษาระหว่างวันท่ี  1 มิถุนายน  2556 – 31 พฤษภาคม 2557 
* ลาระยะยาว คือ ลาราชการนานติดต่อกันมากกว่า 6 เดือน เช่น ลาศึกษาต่อ เป็นต้น 
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องค์ประกอบที่ 2 

การผลิตบัณฑิต 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติท่ีกําหนด
โดยคณะกรรมการอุดมศึกษา และดําเนินการ
ตามระบบท่ีกําหนด 

 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

3. มีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) (การ
ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา 
เพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ีหลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมิน
ตามตัวบ่งชี้กลางท่ีกําหนดในภาคผนวก ก) 
สําหรบัหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพท่ี
เกี่ยวข้องด้วย 

 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มี
การดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การประเมินหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาท่ี
กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
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ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและอย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของตัวบ่งชี้ท่ีกําหนดในแต่ละปี 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคมุกํากับให้มี
การดําเนินการได้ครบถ้วนท้ังข้อ 1 ข้อ 2 และ
ข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาท่ีจัดการศึกษา และมี
การพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 
กรณีหลักสูตรท่ีดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุม
กํากับให้การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้ 

 

6. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเน้นการวิจัยท่ีเปิด
สอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญา
เอก) มีจํานวนนักศึกษาท่ีศึกษาอยูในหลักสูตร
มากกว่า ร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษา
ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ง) 
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ผลการดําเนนิงานบริหารหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 
80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม 
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4. จัดทํารายผลการดําเนินงานของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ์ 
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ท่ีกําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8. อาจารย์ประจําท่ีบรรจุใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 9. อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งคร้ัง 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10. จํานวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการ
สอนประจําหลักสูตร  (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ต่อปี 
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ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

ตัวบ่งชี้ท่ี 11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0 

 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกรายวิชา ก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา ตามที่
กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

 

3. มีรายวิชาท่ีส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติท้ังใน
และนอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 

 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

 

5. มีการจัดการเรียนรู้ท่ีพัฒนาจากการวิจัย หรือจาก
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาการเรียน
การสอน 

 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผล
การประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่
ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
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เรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการประเมินรายวิชา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
น้อยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุก
รอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของ
หลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล
การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนท่ีส่งเสริม
ทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรท้ังด้าน
บุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ/หรือบัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการในท่ีประชุมระหว่างสถาบัน หรือท่ี
ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท่ีจัด
โดยมหาวิทยาลัย 

6. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทํา
บทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ (เฉพาะกลุ่ม 
ง) 
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ตัวบ่งชี้ท่ี : สมศ.1 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
 

รายการข้อมูล หน่วยวัด 
ผลการดําเนินงาน 

(จํานวน) 

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบสํารวจเรื่องการมีงานทํา  คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ท่ี
ประกอบอาชีพอิสระ) 

คน  

- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ คน  
-จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานทําก่อนเข้าศึกษา คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได้ประจําอยู่แล้ว คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท คน  
- จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร คน  
- เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระ 

ค่าเฉลี่ย  

- ร้อยละของผู้ตอบแบบสํารวจเรื่องเรื่องการมีงานทํา (อย่างน้อยร้อยละ ๗๐) ร้อยละ  
 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

(จํานวน) 

- จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี คน  
- จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจท้ังหมด คน  
บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละ  
 

หลักฐานอ้างอิง : 

  
  
  
  
 
 
 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

12 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สมศ.2 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2556  รวม...........คน ทําการสํารวจโดย......................................... ได้รับ
แบบสํารวจกลับจํานวน......ฉบับ คิดเป็นร้อยละ.......... จากจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด โดยระดับความพึงพอใจ
ของผู้จ้างงานท่ีมีต่อบัณฑิตเฉลี่ยเท่ากับ.............คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี
ลําดับ
ท่ี 

ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด
ปีการศึกษา 2556 

 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรีตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ 

เฉลี่ย  

1 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท้ังหมด คน  
2 จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีได้รับการประเมิน

คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
คน  

3 ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้าง (เฉลี่ยจากเต็ม
5 คะแนน) 

 

(1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม คะแนน  
(2) ด้านความรู้ คะแนน  
(3) ด้านทักษะทางปัญญา คะแนน  
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คะแนน  
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ คะแนน  
(6) ตามที่องค์กรวิชาชีพกําหนด คะแนน  

4 จํานวนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

คน  

5 ผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี 

ร้อยละ  

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ผลการประเมินตนเอง 

(จํานวน) 

- ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิต
จบปีการศึกษา 2556 

คะแนน  

- จํานวนบัณฑิตจบปีการศึกษา 2556 ท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน  
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) คะแนน  
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หลักฐานอ้างอิง : 
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ตัวบ่งชี้ท่ี : สมศ.16.2 ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์
 
ข้อมูลประกอบการคํานวณการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์  

ลําดับท่ี ข้อมูลพ้ืนฐานประกอบตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ปีการศึกษา 2556 

1 ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ี
มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ 

คน

2 จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาทั้งหมด
 - ระดับปริญญาตรี คน

3 จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน

 - ระดับปริญญาตรี คน

4 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากจํานวน
บัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาท้ังหมด  

 - ระดับปริญญาตรี ร้อยละ

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ผลการดําเนินงาน 

(จํานวน) 

- ผลรวมของค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตท่ีมี
คุณลักษณะตามอัตลักษณ์ (นักศึกษารุ่นจบปีการศึกษา 2556) 

คะแนน  

- จํานวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด คน  
คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) คะแนน  
 

หลักฐานอ้างอิง : 
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องค์ประกอบที่ 3 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและ
แนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 

 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

 

5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

 

6. มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 
1–3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ี
สนองความต้องการของนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. หน่วยงานจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ี
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

 

3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการ จัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา
อย่างน้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่าง
น้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา  จากกิจกรรม
ต่อไปน้ี 
 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค ์
 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมคุณภาพ 
 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

6. มีการนําผลการประเมินไปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ
จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 
การวิจัย 

(บูรณาการงานการเรียนการสอนกับงานวิจัย) 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผน
ด้านการวิจัยของคณะและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

ไม่ต้องประเมิน 

2. มีการบูรณาการกระบวนการ วิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ
การวิจัยแก่อาจารย์ประจําและนักวิจัย 

ไม่ต้องประเมิน 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะ เพ่ือเป็น
ทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

ไม่ต้องประเมิน 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
อย่างน้อยในประเด็นต่อไปน้ี 
 ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วย

งานวิจัยฯ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์
ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจยัฯ 

 ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจยัฯ 

 สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยใน การวิจัยฯ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัย เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจดัให้มีศาสตราจารย์
อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ 
(visiting professor) 

ไม่ต้องประเมิน 
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ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน

ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุก
ประเด็น 

ไม่ต้องประเมิน 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
สับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ของคณะ 

ไม่ต้องประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

19 
 

องค์ประกอบที่ 5 

การบริการวิชาการแก่สังคม 
(บูรณาการงานการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการแก่สังคม) 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอน 

 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ
การวิจัย 

 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ
การวิจัย 

 

 
เกณฑ์การประเมิน :  รายงานข้อมูลโดยไม่รับการประเมิน
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องค์ประกอบที่ 6 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(บูรณาการงานการเรียนการสอนกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม)  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ี
กําหนด 

ไม่ต้องประเมิน 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้าน
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 

ไม่ต้องประเมิน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูร
ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูร
ณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงาน
เป็นท่ียอมรับในระดับชาติ 

ไม่ต้องประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 9 

ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ  
 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี : สกอ. 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 

ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ 
ผลการดําเนินงาน 

หลักฐานอ้างอิง 
แนวทางการ 

แก้ไข / ปรับปรงุ มี ไม่มี 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีเหมาะสมกับหลักสูตรและดําเนินการตาม
ระบบท่ีกําหนด 

 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร 

 

3. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม 
ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
หลักสูตร 2) การจัดทํารายงานประจําปีท่ีเป็น
รายงานประเมินคุณภาพหลักสูตรเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะ และ 3) การนําผลการ
ประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหลักสูตร 

 

4. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมา
ปรับปรุงการบริหารหลักสูตร 

 

5. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต 

 

 
สรุปผลการประเมินตนเอง  

หลักสูตร..............................มีการประเมินทั้งหมด.........................ตัวบ่งช้ี บรรลุผล.......................ตัวบ่งช้ี 
และไม่บรรลุผล.............................ตัวบ่งช้ี 


