คำนำ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ใช้แนวทางการจัดทาคารับรองปฏิบัติราชการของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มาพัฒนาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติราชการของคณะและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
โดยระดับคณะมีการจัดทาข้อตกลงปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดีและคณบดี
โดยการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในระดับคณะนั้น ได้ทบทวนตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการองค์กร โดย
การตั้งค่าเป้าหมายนั้นถือเป็นความท้าทายของแต่ ละคณะ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 24 ตัวชี้วัด เป็นการบูรณาการ
ตัวชี้วัดของแผนมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ และตัวชี้วัดระดับ World Class
University เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น มหาวิทยาลัยวิจัยชั้นนาของโลก

สำนักงำนประเมินและประกันคุณภำพ

สำรบัญ
หัวข้อ

หน้ำ

คำนำ
สำรบัญ
ปฏิทินการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายชื่อคณะที่จัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
กรอบตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะ
รำยละเอียดตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น
ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
ตัวชี้วัดที่ 13 ร้อยละจานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 14 จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบตั ร หรือลิขสิทธิ์
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือภูมปิ ัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 16 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Refereed journal ต่ออาจารย์ประจา
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 19 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลีย่ นไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ตัวชี้วัดที่ 20 การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ตดิ อันดับ 1-400 ของโลก
ตัวชี้วัดที่ 21 จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติ
ที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558
ตัวชี้วัดที่ 23 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียว
ตัวชี้วัดที่ 24 อัตราการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง )
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สำรบัญ
หัวข้อ
ภำคผนวก
แบบฟอร์มการลงนามข้อตกลงปฏิบัติราชการ ระดับคณะ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบตั ิราชการตามแต่ละตัวชี้วัด

หน้ำ

ก
ปฏิทินกำรจัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ระดับคณะ
วัน เดือน ปี
ธันวาคม 2558

กิจกรรม
- จัดทากรอบแนวทางการประเมิน /รายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
- คณะจัดทารายละเอียดตัวชี้วัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกอบด้วย

มกราคม 2559

1) กรอบการประเมินผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (SAR CARD)
2) รายละเอียดตัวชี้วดั ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมายและเกณฑ์การประเมินฯ
- ส่งเอกสารเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการฯ

กุมภาพันธ์ 2559

- จัดเวทีเจราต่อรองความเหมาะสมของตัวชี้วัด ค่าน้าหนัก ค่าเป้าหมาย และเกณฑ์ข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการฯ ระหว่างอธิการบดีและคณบดี/ทีมผู้บริหารของคณะ
- ลงนามการจัดทาข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
ระหว่างอธิการบดีและคณบดี

30 มิถุนายน 2559

- คณะส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 1
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของคณะรอบที่ 1 ผ่านที่ประชุมคณบดี

31 ตุลาคม 2559

- คณะส่งรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ รอบที่ 2 และเอกสารหลักฐานตามรายละเอียดของ
แต่ละตัวชีว้ ัด
- สรุปผลการติดตามรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ ของคณะรอบที่ 2 ผ่านที่ประชุมคณบดี

ตุลาคม-พฤศจิกายน
2559

- ติดตามรายงานประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของคณะ
- ตรวจประเมินผลรายงานข้อตกลงปฏิบัติราชการฯ ของคณะ โดยผ่านคณะอนุกรรมการการประกัน
คุณภาพ
- จัดทารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เสนออธิการบดี

ธันวาคม 2559

- จัดทารายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และแจ้งไปยังคณะเพื่อ
รับทราบ

ข
รำยชื่อคณะที่จัดทำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร ประจำปีงบประมำณ พ.ศ.2559
ลำดับ

คณะ

กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ
คณะแพทยศาสตร์
1
2
คณะทันตแพทยศาสตร์
3
คณะสาธารณสุขศาสตร์
4
คณะเทคนิคการแพทย์
5
คณะเภสัชศาสตร์
6
คณะสัตวแพทยศาสตร์
7
คณะพยาบาลศาสตร์
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
8
คณะเกษตรศาสตร์
9
คณะวิทยาศาสตร์
10
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11
คณะเทคโนโลยี
12
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
13
คณะศึกษาศาสตร์
14
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
15
คณะวิทยาการจัดการ
16
คณะศิลปกรรมศาสตร์
17
คณะนิติศาสตร์
18
วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
19
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA)
20
วิทยาลัยนานาชาติ
21
บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยำเขตหนองคำย
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
22
23

คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ วิทยาเขตหนองคาย

24

คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตหนองคาย

25

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย

ค
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะ
ที่
1

ตัวชี้วัด
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

หน่วย

น้ำหนัก

นับ

(ร้อยละ)

ร้อยละ

5

มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

รำยละเอียด
ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการตรวจและผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 ต่อจานวนหลักสูตรทั้งหมด (ข้อมูลปี
การศึกษา 2558)

2

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด ร้อยละ

5

(บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557)

ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาต่อ
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด (บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557)

3

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่าง

ร้อยละ

5

ร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาใน

ประเทศหรือตลาดงานอาเซียน (นับรวมสถาบัน

ต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียนต่อจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

ต่างประเทศที่ตงั้ อยู่ในประเทศไทยและสถาบันของ

ระดับปริญญาตรีทั้งหมด (บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557

ไทยที่ไปตั้งในต่างประเทศ)

นับรวมสถาบันต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสถาบันของไทย
ที่ไปตั้งในต่างประเทศ)

4

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต (ค่าเฉลี่ยนับรวมจากทุก

ร้อยละ

5

หลักสูตร รวมหลักสูตรระดับปริญญาตรี-โท-เอก)

ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอกทุก
หลักสูตร (ค่าเฉลี่ยนับรวมจากทุกหลักสูตร ทุกคณะดาเนินการสารวจ
เอง ข้อมูลปีการศึกษา 2557)

5

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับ

ร้อยละ

4

การตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้าหนัก)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558 ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

6

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ ร้อยละ

4

การตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้าหนัก)

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในปีการศึกษา 2558 ต่อจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ทั้งหมด (ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

7

ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์

ร้อยละ

4

ทั้งหมด

ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.
2559)

8

ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.+รศ.+ศ.) ร้อยละ

4

ของอาจารย์ประจาทั้งหมด

ร้อยละของจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์) ต่อจานวน
อาจารย์ประจาทั้งหมด (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2559)

9

จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์

บาท

ภายในและภายนอกต่อจานวนอาจารย์และนักวิจัย

ต่อคน

4

สัดส่วนของจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่ง
ทุนภายในและภายนอกสถาบันในต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัย

ทั้งหมด

ที่ปฏิบัติงานจริงทั้งหมด (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559/ ข้อมูลนับได้
ตั้งแต่ ส.ค. 2558 ถึง ก.ย. 2559)

10

ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่อจานวน

ร้อยละ

4

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ต่ออาจารย์

ค
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะ
ที่

ตัวชี้วัด

หน่วย

น้ำหนัก

นับ

(ร้อยละ)

อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
11

12

13

ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม

ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (ข้อมูลปีปฏิทิน2558)
ร้อยละ

4

ท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

จานวนอาจารย์ประจา

(ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และ

ร้อยละ

4

16

17

ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม

ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก (เช่นการแก้ปัญหา

ภายนอกต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (เช่นการแก้ปัญหาในพื้นที่

ในพื้นที่ ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความ

ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้านคุณภาพชีวิตด้าน

ยากจน ด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา)

การศึกษา) (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ร้อยละจานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ที่ได้รับ

ร้อยละ

4

จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด
จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและ

ร้อยละของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพต่ออาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจาทั้งหมด (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ชิ้นงาน

4

ทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
15

ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา

หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อ

การรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา
14

รำยละเอียด

จานวนผลงานวิจัย งานวิชาการ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร
ลิขสิทธิ์ (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

ชิ้นงาน

4

จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้าง

ส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือ

มูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น (ข้อมูล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง(citation)ใน

ร้อยละ

4

ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed

ฐานข้อมูล Refereed journal ต่อจานวนอาจารย์

journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์

ประจา

และนักวิจัยประจาทั้งหมด (ข้อมูลปีปฏิทิน 2558)

ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจาก

ร้อยละ

4

ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวน

ต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

อาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือน อาจารย์

(ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือน)

ชาวต่างชาติต้องมีหนังสือสัญญาจ้างและปรากฏในฐานข้อมูลกองการ
เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญต้องมีหนังสือเชิญและกิจกรรมที่ดาเนินการ
ทางด้านวิชาการหรือวิจัย) (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

18

ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ

ร้อยละ

4

บัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
19

ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมา
ต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด (ตั้งแต่3เดือน
ขึ้นไป)

ร้อยละของจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติทั้งหมดต่อจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 (ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

ร้อยละ

4

ร้อยละของจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อ
จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (ข้อมูลปีการศึกษา 2558)

ค
กรอบตัวชี้วัดกำรประเมินข้อตกลงปฏิบัติรำชกำร มหำวิทยำลัยขอนแก่น ปีงบประมำณ พ.ศ. 2559 ระดับคณะ
ที่
20

ตัวชี้วัด
การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400

หน่วย

น้ำหนัก

นับ

(ร้อยละ)

เรื่อง

4

ของโลก

รำยละเอียด
การจัดทาวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS
World Ranking ได้รับการจัดอันดับ ไม่เกิน 400 อันดับ (ข้อมูล
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

21

จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มี

หน่วย

4

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัดนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานบัณฑิตมีทัศคติที่ดีต่อบัณฑิต

ชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติที่คณะมีกิจกรรมสร้าง

งาน/

และสถาบัน โดยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อาจจะรวมถึงการจัด

ความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ

องค์กร

ประชุมวิชาการ การฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา การเยี่ยม
ผู้ประกอบการ เป็นต้น (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)

22

ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ

ร้อยละ

4

ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้

สองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น

สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 ต่อจานวน

ภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 (ไม่นับรวม

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด (ไม่นับรวมรายวิชาในหลักสูตร

รายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น

ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้ว เช่น ภาษาเกาหลี

ภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย

ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน โดยไม่นับรวมเป็นตัวหาร)

เยอรมัน เป็นต้น)
23

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด

ร้อยละ

4

ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัด

สภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สี

สภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียวโดยการ

เขียว

สารวจความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม (ข้อมูลปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559)

24

อัตราการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบ ร้อยละ

4

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง )

ร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 ลดลงจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ต่อจานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง )

รวม

100

หมำยเหตุ : ปีการศึกษา 2557 คือ 1 ส.ค. 2557 ถึง 31 ก.ค. 2558/ ปีการศึกษา 2558 คือ 1 ส.ค. 2558 ถึง 31 ก.ค. 2559
ปีปฏิทิน 2558 คือ 1 ม.ค. 2558 ถึง 31 ธ.ค. 2558/ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 คือ 1 ต.ค.2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

รายละเอียดตัวชีว้ ัดข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 1

รายละเอียดตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินข้อตกลงปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ตัวชี้วดั ที่ 1
น้าหนัก

:
:

ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ร้อยละ 5

การเก็บข้อมูล

:

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ความเชื่อมโยง

:

IQA ระดับหลักสูตร

คาอธิบาย :
 พิจารณาหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 องค์ประกอบที่ 1 โดยนาเสนอในรูปของร้อยละ
 คณะมีการกากับติดตามคุณภาพของหลักสูตรในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หรือข้อมูลจากการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่คณะได้
ดาเนินการในปีการศึกษา 2558 และการรายงานข้อมูลในระบบ CHE QA Online ให้สมบูรณ์ครบถ้วน
 กรณีที่หลักสูตรไม่ได้รับการประเมินคุณภาพจากคณะกรรมการตรวจประเมินที่คณะแต่งตั้งขึ้นหรือคณะกรรมการชุดใดๆก็ตาม
หลักสูตรสามารถใช้ผลการประเมินตนเองในองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตรได้ แต่จะต้องมีกระบวนการตรวจสอบ
หรือรับรองจากคณะกรรมการประจาคณะ
 พิจารณาการผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร มีตัวชี้วัดหลักจานวน 1 ตัว
คือ ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ให้พิจารณามาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 โดยมีเกณฑ์ในการพิจารณา จานวน 11 ข้อ เป็นเกณฑ์พิจารณา
ระดับปริญญาตรี 3 ข้อและระดับบัณฑิตศึกษา จานวน11 ข้อ ผลการประเมินกาหนดไว้เป็น ผ่านและไม่ผ่าน หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อ
ใดข้อหนึ่งถือว่า หลักสูตรไม่ผ่าน (คะแนนเป็น 0) โดยมีประเด็นในการพิจารณาดังนี้
ข้อ

เกณฑ์

1
2
3
4
5

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผสู้ อบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
จานวนข้อที่ผ่านการประเมิน

6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตรที่ประเมิน
ตรี
โท เอก
  
  
 
 
 
-

ผ่าน/ไม่ผ่าน

-














-


-


- สกอ.งดใช้ข้อ12

3

11

11
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สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของหลักสูตรทีผ่ ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน=

จานวนหลักสูตรทีผ่ ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
จานวนหลักสูตรทั้งหมดในปีการศึกษา 2558

x 100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
2. จานวนหลักสูตรทั้งหมดทีเ่ ปิดสอนในปีการศึกษา 2558
3. รายงานผลการกากับติดตามคุณภาพหลักสูตรของคณะกรรมการประกันคุณภาพหรือกรรมการประจาคณะ
(รายงานการประชุมฯ ที่แสดงถึงการพิจารณาการผลการประเมินหลักสูตร)
หมายเหตุ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558 ที่ สกอ.ประกาศใช้
จะใช้กับหลักสูตรที่เปิดใหม่หรือปรับปรุง ซึ่งจะต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ เมื่อผ่านความเห็นชอบแล้วจะดาเนินการได้ใน
ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป
ดังนัน้ ในตัวชี้วัดนี้ จะเป็นการประเมินเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
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ตัวชี้วดั ที่ 2

:

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด

น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

:
:

ร้อยละ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ความเชื่อมโยง

:

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ของ สกอ.

คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาต่อจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ทั้งหมด
 พิจารณาการได้งานทาของบัณฑิต ภายใน 1 ปี หรือ 12 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นคณะควรดาเนินการจัดเก็บข้อมูล
ภาวะการได้งานทาของบัณฑิต อย่างน้อย 2 ครั้ง
 การประเมิ น ผลตั ว ชี้ วั ด นี้ ใ นปี ง บประมาณ พ.ศ.2559 ใช้ ผ ลการส ารวจการได้ งานท าของข้ อ มู ล บั ณ ฑิ ต ที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษา
ปีการศึกษา 2557 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2558
สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาทั้งหมด
=

จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทา
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด

ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทา
2. จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด
3. รายงานการสารวจข้อมูลภาวะการได้งานทา รอบที1่ และ รอบที่ 2 (กรณีที่คณะดาเนินการจัดเก็บเพิ่มเติม)

x

100
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ตัวชี้วดั ที่ 3

:

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน

น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

:
:

ร้อยละ 5
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559)

ความเชื่อมโยง

:

ตัวชี้วัดแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียนต่อ จานวนบัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด
 การได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน นับรวมสถานประกอบการของผู้จ้างงานบัณฑิตที่เป็นสถาบันของต่างประเทศ
ที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและสถาบันของไทยที่ไปตั้งในต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
 พิจารณาการได้งานทาของบัณฑิตภายใน 1 ปี หรือ 12 เดือนหลังสาเร็จการศึกษา ดังนั้นคณะควรดาเนินการจัดเก็บข้อมูลภาวะการ
ได้งานทาของบัณฑิต อย่างน้อย 2 ครั้ง
 การประเมินผลตัว ชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใช้ผลการสารวจการได้งานทาของข้อมูลบั ณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2557 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม 2558

สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรี
ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาด =
อาเซียน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งหมด
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
2. รายชื่อบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน
3. จานวนบัณฑิตทีส่ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด

x

100
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ตัวชี้วดั ที่ 4

:

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

:
:

ร้อยละ 5
ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ความเชื่อมโยง

:

ตัวชี้วัดแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

คาอธิบาย
 พิจารณาร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอกทุกหลักสูตร
 การสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตครอบคลุมคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพระดับอุดมศึกษา ได้แก่ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ข้อมูลจากการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกที่ทุกหลักสูตรได้ดาเนินการสารวจ
หรือดาเนินการโดยคณะ
 การประเมินผลตัวชี้วัดนี้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ใช้ผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจากนายจ้างของบัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2557 และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเดือนธันวาคม 2558
 ข้อมูลจากการสารวจต้องได้ตัวแทนของผู้สาเร็จการศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ อย่างน้อยร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งหมดและคลอบคลุมทุกหลักสูตร
 กรณีไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาเฉพาะผลการสารวจความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรีของทุกหลักสูตร

สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี โทและเอกทุกหลักสูตร
ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้
ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ระดับ ป.ตรี+ป.โท+ป.เอก
บัณฑิต
3
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก โดยจาแนกเป็นรายหลักสูตร
2. จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
3. จานวนกลุ่มตัวอย่างในการสารวจและการตอบกลับ
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ตัวชี้วัดที่ 5
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
เชื่อมโยง IQA

:
:
:
:

ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ (ผลงานรวมถ่วงน้าหนัก)
ร้อยละ 4
ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร)

คาอธิบาย :
 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาโทและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา
2558 เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
 นับผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโททุกชิ้นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2558
 ผลงานของนักศึกษาที่ทาร่วมกับอาจารย์สามารถนับได้ และอาจารย์สามารถนาไปนับตัวชี้วัดผลงานวิชาการของอาจารย์ได้
 กรณีไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา ไม่พิจารณาตัวชี้วัดนี้
สูตรการคานวณ : ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
X 100
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมดในปีการศึกษา 2558
เกณฑ์การประเมิน
กาหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.10
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ช าการระดั บ นานาชาติ ที่ ไ ม่ อ ยู่ ฐ านข้ อ มู ล ตามประกาศ ก .พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรายภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นาเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) และเมื่อได้รับการ
ตอบรับและตีพิมพ์แล้ว การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
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กาหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังนี้
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*
0.20
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
0.40
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
0.60
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.80
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
1.00
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ
** ผลงานทุกชิ้นต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษา
ร่วมพิจารณาด้วย
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปี
การศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ ของนักศึ กษาและศิลปนิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้ รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่เผยแพร่
รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น
3. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 6
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
เชื่อมโยง IQA

: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
(ผลงานรวมถ่วงน้าหนัก)
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
: ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับหลักสูตร)

คาอธิบาย :
 พิจารณาผลงานของนักศึกษาปริญญาเอกและวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา
2558 เปรียบเทียบกับจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
 นับผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอกทุกชิ้นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในปีการศึกษา 2558
 ผลงานของนักศึกษาที่ทาร่วมกับอาจารย์สามารถนับได้ และอาจารย์สามารถนาไปนับตัวชี้วัดผลงานวิชาการของอาจารย์ได้
 กรณีไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา ไม่พิจารณาตัวชี้วัดนี้
สูตรการคานวณ: ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานที่ตพี ิมพ์หรือเผยแพร่ของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด

X

100

เกณฑ์การประเมิน
ค่าน้าหนัก
ระดับคุณภาพ
0.20
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพมิ พ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
0.40
- บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร
0.60
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
0.80
- บทความที่ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารวิ ชาการระดั บ นานาชาติ ที่ไ ม่ อ ยู่ ฐ านข้อ มู ล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ ระเบี ย บ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทาเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้
กพอ./กกอ. ทรายภายใน 30 วั น นั บ ตั้ งแต่ วั น ที่ อ อกประกาศ (ซึ่ งไม่ อ ยู่ ใ น Beall’s list) หรื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
1.00
- บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ.
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบตั ร
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากงานวิจัยของนักศึกษาและวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง ของนักศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปี
ตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อผลงาน ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ วัน เดือน ปีที่
ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้าหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษาและศิลปะนิพนธ์ของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศที่
เผยแพร่รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้าหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น
3. จานวนและรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด
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ตัวชี้วัดที่ 7

:

ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ทั้งหมด

น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

:
:

ร้อยละ 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เชื่อมโยง IQA

:

ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร)

คาอธิบาย :
 พิจารณาเปรียบเทียบจานวนอาจารย์ประจาที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกกับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
 พิจารณาข้อมูลอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกโดยใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่) โดยสืบค้นข้อมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 คณะควรจะตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกให้ถูกต้องตรงกันระหว่างข้อมูลของคณะกับ
มหาวิทยาลัย
 อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้ างตลอดทั้งปีงบประมาณ และต้องไม่เป็นอาจารย์สังกัด
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจาอยู่แล้ว
 กรณีที่กาลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก ยังไม่ถือว่าสาเร็จการศึกษา แต่ให้นับเป็นตัวหาร
 กรณีมีการจ้างต่ออาจารย์ที่เกษียณอายุราชการที่มีวุฒิปริญญาเอก (เป็นลูกจ้างชั่วคราว) สามารถนับได้
 กรณีที่มีอาจารย์บรรจุใหม่ให้คานวณโดยนับระยะเวลาการทางาน ดังนี้
9 – 12 เดือน (คิดเป็น 1 คน)
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดือน (คิดเป็น 0.5 คน)
น้อยกว่า 6 เดือน ไม่สามารถนามานับได้
สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาทีม่ ีวุฒิปริญญาเอก
จานวนอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก =
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

x 100
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ตัวชี้วัดที่ 8
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่ออาจารย์ประจาทั้งหมด
: ร้อยละ 4
: ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เชื่อมโยง IQA

: ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับหลักสูตร)

คาอธิบาย :
 พิจ ารณาเปรี ย บเที ย บจานวนอาจารย์ ป ระจ าทั้ งหมดที่ มี ตาแหน่งทางวิ ชาการ (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ แ ละ
ศาสตราจารย์) กับจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
 พิจารณาข้อมูลอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองการเจ้าหน้าที่) โดยสืบค้นข้อมูล
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 คณะควรจะตรวจสอบการอัพเดทข้อมูลจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งวิชาการให้ถูก ต้องตรงกันระหว่างข้อมูลของคณะกับข้อมูล
มหาวิทยาลัย
 อาจารย์ประจาที่ได้รับการพิจารณาให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จะนับได้ต่อเมื่อมีคาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
 อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว จะนับได้กรณีที่ มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษาและต้องไม่เป็นอาจารย์สังกัด
สถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจาอยู่แล้ว
สูตรการคานวณ : ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละของอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ =
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนและรายชื่ออาจารย์ที่มตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
3. คาสั่งแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) กรณีที่ยังไม่มีรายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลมหาวิทยาลัย

x

100
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ตัวชี้วัดที่ 9
น้าหนัก

: จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ภายในและภายนอกต่ออาจารย์และนักวิจัยทัง้ หมด
: ร้อยละ 4

การเก็บข้อมูล

: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

เชื่อมโยง IQA

: ตัวชี้วัดที่ 2.2 (ระดับคณะ)

คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในและภายนอกสถาบันทั้งหมด เปรียบเทียบกับ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ที่ปฏิบัติงานจริง
 นักวิจัย หมายถึง ผู้ที่มีชื่อตาแหน่งเป็นนักวิจัย และมีข้อกาหนดหรือภาระงานในการจัดทาผลงานวิจัย
 ให้นับจานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ไม่ใช่จานวนเงินที่เบิกจ่ายจริง
 กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิ จัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลงร่วมกันของ
สถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัย
 การนับจานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย
แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุน(ที่ไม่ใช่นักวิจัย)เป็นผู้ดาเนินการได้
 ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานวิจัย) ทั้งนี้คณะควรตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
ผ่านระบบฐานข้อลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ :
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ จากภายในและภายนอก
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั ฯ =
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจา(ไม่รวมศึกษาต่อ)
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. จานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอก
2. สัญญารับทุน (กรณีอาจารย์ไม่เปิดเผยสัญญารับทุน สามารถใช้หลักฐานแทนได้ เช่น ประกาศการรับทุน หนังสือแจ้งว่าอาจารย์ได้รับ
ทุน)
หมายเหตุ
1. คณะควรตรวจสอบจานวนเงินทุนการวิจัย หลักฐาน สัญญารับทุน ประกาศการได้ทุน ให้มีข้อมูลในฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย
2. กรณีเป็นทุนวิจัยต่อเนื่องหรือดาเนินการมากกว่า 1 ปี แล้วมีการแบ่งเป็นงวด ให้ชี้แจงรายละเอียดโครงการดังกล่าวด้วย เพื่อไม่ให้มี
การนับจานวนเงินซ้าซ้อนกัน หรือป้องกันข้อผิดพลาดในการนับจานวนเงินทุนวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 10

:

ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวน
อาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ร้อยละ 4
ข้อมูลปีปฏิทิน พ.ศ.2558 ( 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)

น้าหนัก
:
การเก็บข้อมูล :
คาอธิบาย :
 การพิจารณาจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ไ ด้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา โดยนับจานวนผลงานที่ตีพิมพ์ทุกเรื่อง โดยไม่คิดค่าคะแนนถ่วงน้าหนักของผลงาน นับข้อมูลปีปฏิทิน 2558
 ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย (กองบริหารงานวิจัย) ทั้งนี้คณะควรตรวจสอบการรายงานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน
ผ่านระบบฐานข้อลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
สูตรการคานวณ: ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

x

100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อตามปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของบทความ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2. จานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา ทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่เผยแพร่ และระบุรูปแบบ
ของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน
3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย
4. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาโดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งที่ปฏิบตั งิ านจริงและ
ลาศึกษาต่อ
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ตัวชี้วัดที่ 11

: ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อจานวนอาจารย์ประจา
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
คาอธิบาย :
 ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิ ลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ทั้งหมด (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
 นับรวมการตีพิมพ์และการเผยแพร่ทุกประเภท แต่ทั้งนี้ต้องมีการประเมินคุณภาพของผลงานที่เผยแพร่ โดยผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่าน
หรือให้ระบบการกลั่นกรองผลงานก่อนตีพิมพ์เผยแพร่
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่ น หมายถึง ผลงานที่มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อก่อให้เกิดองค์ความรู้
และ/หรือการใช้ผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งกระบวนการศึกษาวิจัย หรือการเก็บรวบรวมข้อมูลมี ส่วนเกี่ยวข้อง
กับศิลปวัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งเรียนรู้มาจากพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้อง หรือผู้มีความรู้ในหมู่บ้านใน
ท้องถิ่นต่างๆ ความรู้เหล่านี้สอนให้เด็กเคารพผู้ใหญ่ มีความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ และผู้มีพระคุณ มีความเอื้ออาทรต่อคนอื่น รู้จัก
ช่วยเหลือแบ่งปันข้าวของของตนให้แก่ผู้อื่น ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม สอนให้คนเป็นคนดี สอนให้คนเคารพ
ธรรมชาติ รู้จักพึ่งพาอาศัยธรรมชาติโดยไม่ทาลาย ให้เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และคนที่ล่วงลับไปแล้ว
 ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นความรู้เรื่องการทามาหากิน เช่น การจับปลา การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การทอผ้า ทอเสื่อ การสานตะกร้า
และเครื่องใช้ด้วยไม้ไผ่ ด้วยหวาย การทาเครื่องปั้นดินเผา การทาเครื่องมือทางการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีศิลปะดนตรี การฟ้อน
รา และการละเล่นต่า งๆ การรัก ษาโรคด้วยวิธีต่า งๆ เช่น การใช้ ยาสมุ นไพร การนวด เป็นต้ น ภูมิ ปัญญาเหล่า นี้เป็น ความรู้
ความสามารถที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ และถ่ายทอดมาให้เรา มีวิธีการหลายอย่างที่ทาให้ความรู้เหล่านี้เกิดประโยชน์แก่สังคม
ปัจจุบัน ด้วย คือ การอนุรักษ์ คือ การบารุงรักษาสิ่งที่ดีงามไว้ การฟื้นฟู คือ การรื้อฟื้นสิ่งที่ดีงามที่หายไป เลิกไป หรือกาลังจะ
เลิก ให้กลับมาเป็นประโยชน์ เช่น การรื้อฟื้นดนตรีไทย การประยุกต์ คือ การปรับ หรือการผสมผสานความรู้เก่ากับความรู้ใหม่เข้า
ด้วยกัน ให้เหมาะสมกับสมัยใหม่ เช่น การใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับการรักษาสมัยใหม่ การทาพิธีบวชต้นไม้ เพื่อให้
คนร่วมมือกันอนุรักษ์ป่า หรือกระทั่งการใช้ภาษาถิ่นในการสื่อสารกับผู้ป่วย ซึ่งเกิดจากกระบวนการวิจัย เป็นต้น
สูตรการคานวณ: ค่าร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรม
หรือภูมิปญ
ั ญาท้องถิน่ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ =

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิน่ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

x

100
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ตัวชี้วัดที่ 12
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: ร้อยละของผลงานวิจัยทีน่ าไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

คาอธิบาย :
 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก เช่น การแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้านสาธารณสุข
ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา) ต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
 พิจารณาผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก ในประเด็นต่อไปนี้ คือการแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้าน
สาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้านคุณภาพชีวิต และด้านการศึกษา
 ผลงานวิจัยดาเนินการแล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน 3 ปีและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559
สูตรการคานวณ: ค่าร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก

=

งานวิจยั ที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อ
สังคมภายนอก
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)

x

100

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในการการแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้านความยากจน ด้านคุณภาพชีวิต และด้าน
การศึกษา (ผลงานวิจัยอาจจะสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายด้าน แต่สามารถนับได้เพียงด้านใดด้านหนึ่ง โดยไม่นับซ้า)
2. หลักฐาน ภาพถ่ายกิจกรรม ข่าวทางหนังสือพิมพ์ ฯลฯ
3. จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด (รวมลาศึกษาต่อ)
หมายเหตุ
1. ผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์จะต้องดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 3ปี
2. งานวิจัยนี้อาจจะถูกตีพิมพ์เผยแพร่แล้วหรือไม่ก็ได้ (หากไม่ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ก็นามานับเป็นงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ได้)
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ตัวชี้วัดที่ 13
: ร้อยละจานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา
น้าหนัก
: ร้อยละ 4
การเก็บข้อมูล
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
คาอธิบาย :
- ตารา หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเนื้อหาทั้งหมดของรายวิชาหรือเป็นส่วน
หนึ่งของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้ โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง และสะท้อนให้เห็นความสามารถในการ
ถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา
- หนังสือ หมายถึง เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป โดยไม่จาเป็นต้องเป็นไปตาม
ข้อกาหนดของหลักสูตรหรือต้องนามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง ทั้งนี้จะต้องเป็นเอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมี
เอกภาพ มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการ
ให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- การนับหนังสือหรือตาราทางวิชาการ จะต้องมีระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์ และ
ผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50 ของชิ้นงาน ในกรณีมีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง ให้นับการตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น
วิธีการคานวณ
ผลงานวิชาการหนังสือ/ตาราที่ได้รบั รองคุณภาพ
x
100
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (หนังสือ ตารา) ของอาจารย์ประจา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและ
ลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในแต่ละปีงบประมาณ โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
หมายเหตุ
1. ตาราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากาหนด ผู้ทรงคุณวุ ฒินั้นต้องเป็นบุคคลภายนอก
สถาบัน หรือมีคาสั่งแต่งตั้งผู้คุณวุฒิโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. ตาราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) ให้สามารถนับได้
เลยแม้ว่าตาราหรือหนังสือนั้นจะได้ทาแล้วเสร็จก่อนปีที่รับการประเมินฯ
3. ตาราหรือหนังสือ ที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นสามารถนับได้ เนื่องจากมีกระบวนการประเมินตาราตามหลักเกณฑ์ของ
ก.พ.อ.
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ตัวชี้วัดที่ 14
: จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
น้าหนัก
: ร้อยละ 4
การเก็บข้อมูล
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)
คาอธิบาย :
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หมายถึง จานวนผลงานวิจัยที่อาจารย์ประจา
และนักวิจัยประจาได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร (Patent) หมายถึ ง หนังสื อสาคัญที่ รัฐออกให้เพื่อคุ้ม ครองการประดิษ ฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ มี
ลักษณะตามที่กาหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับ
การประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร การประดิษฐ์ แตกต่างกัน
ตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซึ่ งมีเทคนิคที่ไม่สูงมากนัก สาหรับขั้นตอนการ
ขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาสั้นกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน
ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทาการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญาความรู้
ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตาม
ประเภทที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความคุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ คาปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)
2. งานนาฏกรรม (ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ)
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)
4. งานดนตรีกรรม (ทานอง ทานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)
5. งานสิ่งบันทึกเสียง (เทป ซีดี)
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)
7. งานภาพยนตร์
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ
การดาเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา ให้อาจารย์
ประจาหรือนักวิจัยประจาผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา
การนับจานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ ให้นับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
ประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น ไม่นับกรณีอยู่ระหว่างยื่นจด
ทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน การนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่ประเมินซึ่งตรงกับปีการศึกษา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ประจาและนัก วิจัยประจาทั้งที่ปฏิบัติงานจริง
และลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ วัน
เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้าหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละผลงานด้วย
2. สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ฉบับจริงหรือสาเนา ที่แสดงชื่อเจ้าของผลงานและวันที่ได้รับอนุมัติโดยไม่นับผลงานที่อยู่
ระหว่างการยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียนขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์
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ตัวชี้วัดที่ 15

:

จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร้อยละ 4
ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

น้าหนัก
:
การเก็บข้อมูล
:
คาอธิบาย :
 จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
 ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอีสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบหรือส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. การบริการที่ได้รับการพัฒนาหรือส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปะและวัฒนธรรมหรือภูมิปัญหาท้องถิ่น
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ตัวชี้วัดที่ 16
: จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation) ในฐานข้อมูล Refereed journal ต่ออาจารย์ประจา
น้าหนัก
: ร้อยละ 4
การเก็บข้อมูล
: ข้อมูลปีปฏิทิน 2558 ( 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558)
ความเชื่อมโยง IQA : ตัวชี้วัดที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์ (ระดับคณะ)
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการหรือ Review Article ของอาจารย์ประจาที่ได้รับการอ้างอิง ย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์
ประจา ความสามารถในการทาวิจัย มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติในฐานข้อมูล TCI และ Scopus
และบทความที่ตีพิมพ์ได้รับการอ้างอิง แสดงให้เห็นว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์และเป็นฐานในการพัฒนางานวิจัยใหม่ๆ ให้มี
ความก้าวหน้ามากขึ้น จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับการอ้างอิงมากย่อมแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจา
หลักสูตรเป็นผู้ที่มีผลงานและได้รับการยอมรับในวงวิชาการนั้นๆ
 การคานวณตัวบ่งชี้นี้ ให้เปรียบเทียบจานวนบทความที่ได้รับการอ้างอิง ตั้งแต่หนึ่งครั้งขึ้นไป

รวมทั้งการอ้างอิงตนเอง ที่เป็น

ผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ต่ออาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกนั้น โดยนาเสนอในรูปสัดส่วน ทั้งนี้ พิจารณาผลการดาเนินงาน 5 ปีย้อนหลังตามปีปฏิทิน ซึ่งนับรวมปีที่ประเมิน
สูตรการคานวณ :
จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปีปฏิทิน 2558
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทั้งหมด

X 100

หมายเหตุ
1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ไม่นับซ้า แม้ว่าบทความ
วิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม
2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่กาหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น ได้แก่ “research article”
“letter” และ “review”
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ตัวชี้วัดที่ 17
: ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
น้าหนัก
: ร้อยละ 4
การเก็บข้อมูล
: ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2559
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ปฏิบัติงานตั้งแต่ 3-5 เดือน
 อาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
สูตรการคานวณ
อาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

X

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผูเ้ ชี่ยวชาญจากต่างประเทศในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
2. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
3. อาจารย์ชาวต่างชาติที่ปฏิบตั ิงานตัง้ แต่ 3-5 เดือนต้องมีหนังสือสัญญาจ้างและปรากฏในฐานข้อมูลกองการเจ้าหน้าที่ (ถ้าไม่มี
รายชื่อปรากฏในฐานข้อมูลของกองการเจ้าหน้าที่ให้ระบุหมายเหตุด้วยว่าจ้างมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด)
4. ผู้เชี่ยวชาญต้องมีหนังสือเชิญและกิจกรรมทีด่ าเนินการทางด้านวิชาการหรือวิจัย
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ตัวชี้วัดที่ 18
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนนักศึกษาชาวต่างชาติระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2558 เปรียบเทียบกับจานวน
นักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคสมทบ ในปีการศึกษา 2558
สูตรการคานวณ
จานวนรวมของนักศึกษาต่างชาติ
(ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
2. จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
3. จานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

X 100
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ตัวชี้วัดที่ 19
: ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
น้าหนัก
: ร้อยละ 4
การเก็บข้อมูล
: ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)
คาอธิบาย :
 พิจารณาจากจานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
 นักศึกษาทั้งหมด หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษา ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และสมทบ
 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ หมายถึงนักศึกษาไปร่วมแลกเปลี่ยนด้านการเรียนการสอน กิจกรรมวิชาการ ไป
ศึกษาและวิจัย โครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษากับองค์กร หรือสถาบันในต่างประเทศ ระหว่าง 3-5 เดือน
 นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศ กรณีที่มีข้อตกลงในการแลกเปลี่ยนและมีลงทะเบียนเรียนในรายวิชาใดวิชาหนึ่งกับ
สถาบันการศึกษาในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรมไม่ถึง 3-5 เดือน สามารถพิจารณาชั่วโมงในการร่วม
กิจกรรมดังกล่าวได้อย่างน้อย 180 ชั่วโมง
 การฝึกงาน หมายถึงการฝึกงานตามโครงการสหกิจศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษากับองค์กรต่างชาติที่มี
ชื่อเสียง
 องค์กรต่างชาติที่มีชื่อเสียง หมายถึง องค์กร บริษัท หน่วยงานของต่างชาติ หรือมีคนต่างชาติเป็นเจ้าของ หรือถือหุ้นบางส่วน มี
สถานที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือประเทศไทย เช่น บริษัทโตโยโต้ ฮอนด้า มิตซูบิชิ เทสโก้โลตัส เป็นต้น
สูตรการคานวณ
จานวนรวมของนักศึกษาที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ
จานวนนักศึกษาทั้งหมด ในปีการศึกษา 2558
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นไปและมาต่างประเทศระดับปริญญาตรี
2. จานวนนักศึกษาแลกเปลีย่ นไปและมาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
3. สถาบันการศึกษาและประเทศที่นักศึกษาไปแลกเปลี่ยน
4. จานวนนักศึกษาทั้งหมด

X

100
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ตัวชี้วัดที่ 20
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล
คาอธิบาย:

: การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

 พิจารณาการจัดทาวิจัยร่วมกันสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการจัดอันดับของ QS World Ranking ได้รับการจัดอันดับ ไม่เกิน
400 อันดับ
 การทาวิจัยร่วมกับดังกล่าวมีประเด็นพิจารณา ดังนี้
1. มีการจัดทาข้อตกลง (MOU) ในการทาวิจัยร่วมกันและมีการดาเนินการตามข้อตกลงดังกล่าว นอกจากมีข้อตกลงแล้วจะต้องมี
พัฒนาการของการดาเนินโครงการวิจัย เช่น มีชื่อโครงการวิจยั และแผนการดาเนินงาน (หมายเหตุ : กรณีมีแต่ข้อตกลง โดย
ไม่ได้รายละเอียดการดาเนินงาน ไม่ถือว่าผ่านเกณฑ์)
2. การทาตกข้อลง (MOU) ทาได้ทั้งในระดับคณะและภาควิชา
3. มีการทาวิจัยร่วมกัน อาจจะไม่ได้ทาเป็นข้อตกลง (MOU) แต่ต้องปรากฏหลักฐานในข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีตัวแทนคณะ
ภาควิชา สาขา หลักสูตร นักศึกษา เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย (ซึ่งโครงการนั้นอาจจะยังดาเนินการไม่แล้วเสร็จในปีที่ประเมิน สามารถ
นามานับได้ (แต่ในปีถัดไป ผลงานวิจัยเรื่องนี้ จะนับได้ก็ต่อเมื่อมีผลงานวิจัยแล้วเสร็จ)
4. มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ร่วมกันทั้งในระดับคณะ ระดับภาควิชา สาขา หลักสูตร ระดับบุคคล (คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา)
5. นับได้ทั้งผลงานนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
ข้อมูลที่ต้องรายงาน :
1. ข้อตกลงการทาวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่ตดิ อันดับ 1-400 World Ranking
2. โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศที่ตดิ อันดับ 1-400 World Ranking
(ชื่อโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัย วารสารที่ตีพมิ พ์ ปีที่ตีพิมพ์)
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ตัวชี้วัดที่ 21
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มชี ื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติที่คณะมีกจิ กรรมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้ใช้งานบัณฑิตมีทัศคติที่ดีต่อบัณฑิต ระดับปริญญาตรีและสถาบัน โดยกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อาจจะ
รวมถึงการจัดประชุมวิชาการ การฝึกประสบการณ์ สหกิจศึกษา การเยี่ยมผู้ประกอบการ เป็นต้น (เชื่อมโยงกับ QS University Ranking)
หน่วยงานระดับชาติ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลั ยระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ระดับ
จังหวัด) หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภาวิชาชีพ หรือ รัฐวิสาหกิจ
หน่วยงานระดับนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร/บริษัท/สถาบัน ทั้งของภาครัฐและ
เอกชนในต่างประเทศ (หรืออาจจะมีที่ตั้งในประเทศไทย)
ข้อมูลที่ต้องการให้รายงาน :
1. ชื่อหน่วยงาน/องค์กร ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการวิชาชีพ
3. รายละเอียดข้อมูลสาคัญในการติดต่อ Recruiters
คาชี้แจง (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
Title
(คานาหน้า)
1
2
3

first name

last name

Sector

Company
name

Country

Email

Phone

หมายเหตุ : กรณีที่คณะไม่สามารถตีความได้ว่า หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิตใดเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับชาติและนานานชาติให้นาเนอข้อมูลต่อ
มหาวิทยาลัยให้พิจารณา
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ตัวชี้วัดที่ 22
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีการศึกษา 2558 ( 1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

คาอธิบาย :
ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558
ต่อจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด (ไม่นับรวมรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้ว เช่น
ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน โดยไม่นับรวมเป็นตัวหาร)
วิธีการคานวณ
รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558
จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2558

X

100

ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558
2. จานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2558
3. แผนการสอนหรือแบบ มคอ.3
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ตัวชี้วัดที่ 23
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

:
:
:

ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียว
ร้อยละ 4
ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

คาอธิบาย :
 พิจารณาร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรต่อการจัดสภาพแวดล้อมของคณะให้น่าอยู่ ร่มรื่นและมีพื้นที่สีเขียวโดย
การสารวจความพึงพอใจต่อการจัดสภาพแวดล้อม (ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
 ผลการสารวจต้องประกอบไปด้วยกลุ่มเป้าหมายที่สาคัญได้แก่ กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มบุคลากรของคณะ
 แบบสารวจควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมของคณะในด้านต่างๆ เช่น ความน่าอยู่ ความร่มรื่น ความสะอาด การเพิ่มขึ้นของ
พื้นที่สีเขียว สถานที่พักผ่อน สวนหย่อม การรณรงค์ การอนุรักษ์พลังงาน กิจกรรม 5 เป็นต้น
 กรณีคณะมีการสารวจสภาพแวดล้อมทั่วไปหรือด้านการให้บริการของคณะอยู่แล้ว สามารถเพิ่มประเด็นหัวข้อและคาถามเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมที่มีความร่มรื่นหรือพื้นที่สีเขียวเพิ่มเติมได้
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. รายงานผลการสารวจสภาพแวดล้อมและพื้นที่สเี ขียว
2. จานวนกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสารวจและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
3. ตัวอย่างแบบสอบถาม/แบบสารวจ
4.ภาพบรรยากาศความร่มรื่น/พื้นที่สีเขียว (ถ้ามี)
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ตัวชี้วัดที่ 24
น้าหนัก
การเก็บข้อมูล

: อัตราการลดลงของการใช้พลังงานไฟฟ้า (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง )
: ร้อยละ 4
: ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( 1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558)
ข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ( 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2559)

คาอธิบาย :
ร้อยละของการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 ที่ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ต่อจานวนการใช้พลังงานไฟฟ้า
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง )
วิธีการคานวณ
(จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559) – (จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2558)
จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1. จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559
2. จานวนการใช้พลังงานไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2558

X
100

ภาคผนวก

ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1. ข้อตกลงระหว่าง
รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย
«ชื่อคณบดี»

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
และ

«ตาแหน่ง»

ผู้รับข้อตกลง
ผู้ทาข้อตกลง

2. ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้สาหรับระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่
30 กันยายน พ.ศ. 2559
3. รายละเอียดของข้อตกลง ได้แก่ ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบท้ายข้อตกลงนี้
4. ข้าพเจ้า รองศาสตราจารย์กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ «ชื่อคณบดี» ได้พิจารณาและเห็นชอบกับ
กรอบการประเมินของ «คณะ» ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการ น้าหนัก ข้อมูลพื้นฐาน เป้าหมาย เกณฑ์การให้คะแนน และ
รายละเอีย ดอื่น ๆ ตามที่ กาหนดในเอกสารประกอบท้ า ยข้อตกลงนี้ และข้า พเจ้ า ยิ น ดี จ ะให้คาแนะน า กากับ และ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ «ชื่อคณบดี» ให้เป็นไปตามข้อตกลงที่จัดทาขึ้นนี้
5. ข้าพเจ้า «ชื่อคณบดี» ได้ทาความเข้าใจข้อตกลงตามข้อ 3 แล้วขอให้ข้อตกลงกับ อธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าจะ
มุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดี ตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน ตามที่ให้ข้อตกลงไว้
6. ผู้รับข้อตกลงและผู้ทาข้อตกลง ได้เข้าใจข้อตกลงการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญ

.....................................................................
รองศาสตราจารย์กิตติชยั ไตรรัตนศิริชัย
อธิการบดี
วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

.....................................................................
«ชื่อคณบดี»
«ตาแหน่ง»
วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
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แบบฟอร์มรายงานผลข้อตกลงการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ปีงบประมาณ 2559
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
ปีการศึกษา
2556
2557
2558

ตัวชี้วัด

ร้อยละของหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนหลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548

หลักสูตร

จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด

หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

ใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548
ข้อ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

เกณฑ์
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่าเสมอ
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
จานวนข้อที่ผ่านการประเมิน

หลักสูตรที่ประเมิน
ตรี โท เอก
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

3


11


11

ผ่าน/ไม่ผ่าน
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จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 และผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (/)
หลักสูตร (ตรี-โท-เอก)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ระดับปริญญาตรี
1.
ระดับปริญญาโท
1.
ระดับปริญญาเอก
1.
ข้อมูลที่ต้องรายงาน
1.รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร (ถ้ามี)
2.รายงานการประชุมคณะกรรมการประจาคณะที่รับรองผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตร

หมายเหตุ
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด (บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2555
2556
2557

ตัวชี้วัด
ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาทั้งหมด (บัณฑิตที่
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนบัณฑิตที่ได้งานทา

คน

จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คิฑิดเป็นร้อยละ

คน
ร้อยละ

แบบฟอร์มรายงานข้อมูล

หลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาตรี

สาเร็จ
การศึกษา

ได้งานทา

ศึกษาต่อ

ร้อยละของ
การได้งานทา

ระดับปริญญาตรี
1.
2.
หมายเหตุ
คณะควรดาเนินการเก็บข้อมูล 2 รอบ กรณีที่จานวนบัณฑิตได้งานทายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายของคณะ

ร้อยละของ
บัณฑิตที่
ศึกษาต่อ

หมายเหตุ
(กรณีต้องการ
อธิบายเพิ่มเติม)
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดงานอาเซียน (นับรวมสถาบันต่างประเทศที่ตงั้ อยู่ใน
ประเทศไทยและสถาบันของไทยทีไ่ ปตัง้ ในต่างประเทศ)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2555
2556
2557

ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาในต่าง ประเทศหรือ
ตลาดงานอาเซียน (นับรวมสถาบันต่างประเทศทีต่ ั้งอยูใ่ นประเทศไทย
และสถาบันของไทยที่ไปตัง้ ในต่างประเทศ)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ที่
1
2
3
4

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาในต่างประเทศหรือตลาดอาเซียน

คน

จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ฑิคิดเป็นร้อยละ

คน

ชื่อบัณฑิต

ชื่อบริษัท/องค์กรของนายจ้าง

ร้อยละ

ประเทศ

สถานที่ตั้งของของบริษัท/องค์กร
(ตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย/ต่างประเทศ)
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ 2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2555
2556
2557

ตัวชี้วัด
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ผลการดาเนินงาน

จานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต

หน่วยนับ
คน

ระดับปริญญาตรี

คน

ระดับปริญญาโท

คน

ระดับปริญญาเอก

คน

รวมบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตทุกระดับ
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
ฑิคิดเป็นร้อยละ

ที่

หลักสูตร

คน
ร้อยละ

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ร้อยละ
ค่าเฉลี่ย

หมายเหตุ

ระดับปริญญาตรี
1
2
ระดับปริญญาโท
3
4
ระดับปริญญาเอก
5
หมายเหตุ :
1. การแปลงค่าร้อยละเป็นค่าเฉลี่ย จาก 5/100×ค่าร้อยละที่ได้ 2. การแปลงค่าเฉลี่ยเป็นค่าร้อยละ จากค่าเฉลี่ยทีไ่ ด้×100/5
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 5 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้าหนัก)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558

ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้าหนัก)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าน้าหนัก
0.10
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จานวนผลงาน

คะแนนถ่วงน้าหนัก

รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด (คน)
คิดเป็นร้อยละ

แบบรายงานผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์
ชื่อ-สกุล
วัน/เดือน/ปี ที่
ที่
ชื่อผลงาน
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า
เจ้าของผลงาน
ตีพิมพ์
1
2
3

ค่าน้าหนัก
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 6 ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้าหนัก)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558

ตัวชี้วัด
ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ (ผลรวมถ่วงน้าหนัก)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ค่าน้าหนัก
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00

จานวนผลงาน

คะแนนถ่วงน้าหนัก

รวม
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา ป.โท ทั้งหมด (คน)
คิดเป็นร้อยละ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
แบบรายงานผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
ที่
1
2

ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า

ผู้เขียน

วัน/เดือน/ปี
ที่ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

ฐานข้อมูล
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วดั ที่ 7 ร้อยละอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
โทรศัพท์ :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนอาจารย์ที่มีวฒ
ุ ิปริญญาเอก

คน

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด(รวมศึกษาต่อ)

คน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

คาชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดาเนินการ:
อุปสรรคต่อการดาเนินงาน :
หลักฐานอ้างอิง :
วุฒิการศึกษา
ที่
1
2
...

ชื่อ-สกุล

ตรี

โท เอก

อายุงาน
น้อยกว่า 6
เดือน

6-9 เดือน

ตาแหน่ง
9 เดือน
ขึ้นไป

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 8 ร้อยละอาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนอาจารย์ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

คน

จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด(รวมศึกษาต่อ)

คน

คิดเป็นร้อยละ

ร้อยละ

วุฒิการศึกษา
ที่
1
2
...

ชื่อ-สกุล

ตรี

โท

เอก

อายุงาน
น้อยกว่า 6
เดือน

6-9 เดือน

ตาแหน่ง
9 เดือน
ขึ้นไป

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 9 จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
จานวนเงินสนับสนุนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

จานวน (บาท)

จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสร้างสรรค์จากแหล่งทุนภายนอกสถาบัน
รวม (จานวนภายในและภายนอก)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมด
คิดเป็นสัดส่วน (บาทต่อคน)
ทุนภายใน
ที่

ชื่ออาจารย์/นักวิจยั

โครงการที่
ได้รับทุน

ระยะเวลา

จานวนเงิน
โครงการ

ระยะเวลา

จานวนเงิน
โครงการ

สถานะผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

สัดส่วนเงินวิจัยที่
จัดสรรหรือได้รับ

แหล่งทุน

วัน/เดือน/
ปีที่ได้รับ
ทุน

สัดส่วนเงินวิจัยที่
จัดสรรหรือได้รับ

แหล่งทุน

วัน/เดือน/
ปีที่ได้รับ
ทุน

1
2
ทุนภายนอก
ที่

1
2

ชื่ออาจารย์/นักวิจยั

โครงการที่
ได้รับทุน

สถานะผู้รับทุน
หัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 10 ร้อยละจานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติต่อจานวนอาจารย์ประจาและ
นักวิจัยประจา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีปฏิทิน
ปีปฏิทิน
ปีปฏิทิน
2556
2557
2558

ตัวชี้วัด
จานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ต่อจานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ที่
ระดับการเผยแพร่
1 ระดับชาติ
2 ระดับนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
เรื่อง
เรื่อง

รวมระดับชาติและนานาชาติ

เรื่อง

จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด

คน

คิดเป็นร้อยละ
แบบรายงานผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานตีพิมพ์
ที่
ชื่อผลงาน
ระดับชาติ/
ชื่อเจ้าของผลงาน
นานาชาติ
1
2
...

ร้อยละ

ชื่อวารสาร/เล่ม
ที/่ หน้า

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์

ฐานข้อมูล
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 11 ร้อยละของงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์
ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ได้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
1 ระดับชาติ
2 ระดับนานาชาติ
3

จานวน

หน่วยนับ
เรื่อง
เรื่อง

มีการเผยแพร่ในรูปแบบอื่นๆ (การนาเสนอผลงานวิจัยที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร เช่น การตีพิมพ์ลงวารสารของคณะ)

เรื่อง

รวม

เรื่อง

จานวนอาจารย์และนักวิจัยประจาทั้งหมด

คน

คิดเป็นร้อยละ

แบบรายงานผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์เผยแพร่
ชื่อวารสาร/เล่มที่/หน้า
ที่
ชื่อผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน
หรือการเผยแพร่อื่นๆ
1
2
...

ร้อยละ

วัน/เดือน/ปีที่
ตีพิมพ์

ฐานข้อมูล
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 12 ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคมภายนอก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละของผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
ภายนอก (เช่นการแก้ปัญหาในพื้นที่ ด้านสาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้าน
ความยากจน ด้านคุณภาพชีวิตด้านการศึกษา)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จานวนผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์
1. ด้านสาธารณสุข
2.ด้านสุขภาพ
3.ด้านความยากจน
4.ด้านคุณภาพชีวิต
5.ด้านการศึกษา

จานวน

รวม
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด
ร้อยละ

หน่วยนับ
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
ผลงาน
คน
ร้อยละ

แบบรายงานผลงานวิจัยที่นาไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปญ
ั หาในพืน้ ที่

ที่

1
2
...

ชื่อผลงาน

ชื่อเจ้าของผลงาน

ประเภทการใช้ประโยชน์
แก้ปัญหาในพื้นที่ ด้าน
สาธารณสุข ด้านสุขภาพ ด้าน
ความยากจน ด้านคุณภาพชีวิต
ด้านการศึกษา

หน่วยงานที่นับไปใช้
ประโยชน์

หมายเหตุ

แบบฟอร์มรายงานข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2559 | 14

ตัวชี้วัดที่
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
จานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ที่ได้รับการรับรองคุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา

ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
จานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา) ทีไ่ ด้รับการรับรอง
คุณภาพต่อจานวนอาจารย์ประจา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
จานวนผลงานวิชาการ (หนังสือ/ตารา)
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั ประจาทัง้ หมด
คิดเป็นร้อยละ

จานวน

แบบรายงานผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ
หนังสือ/ตารา
ที่

1
2
...

ชื่อหนังสือ/ตารา

ชื่อเจ้าของหนังสือ/
ตารา

ผ่าน
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผศ. รศ. ศ.

วัน/เดือน/ปี ที่
ผลงานแล้ว วัน/เดือน/ปี ที่รับรอง
เสร็จ

สถาบันหรือหน่วยงานที่
รับรอง
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละจานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทไี่ ด้รบั การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วัด

ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดลิขสิทธิ์

จานวน

รวม
หลักฐานอ้างอิง :
แบบรายงานผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
ชื่อเจ้าของ
สิทธิบัตร/
ประเภท (สิทธิบัตร/
ที่ ชื่อสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์
เลขทะเบียน
อนุสิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตร/ลิขสิทธิ์)
ลิขสิทธิ์
1
2
...

วัน/เดือน/ปี ที่
รับการจด
ทะเบียน
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 15 จานวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการออกแบบและส่งเสริมสร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
จานวนผลิตภัณฑ์หรือบริการทีไ่ ด้รบั การออกแบบและส่งเสริม
สร้างมูลค่าเพิ่มจากศิลปวัฒนธรรมอึสานหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่
1
2
...

ชื่อผลิตภัณฑ์/บริการ

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย
(เจ้าของผลงาน)

คุณค่า/ประโยชน์ของ
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หมายเหตุ
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 16 บทความวิจัยที่ได้รบั การอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล Refereed journal ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปี พ.ศ.2559
ปีปฏิทิน
ปีปฏิทนิ
ปีปฏิทิน
2556
2557
2558

ตัวชี้วัด
บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (citation)ในฐานข้อมูล
Refereed journal ต่อจานวนอาจารย์ประจา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

จานวน

จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปีปฏิทิน 2558
จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจัยประจาทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ที่
1
2
...

ชื่อบทความวิจัยที่ได้รบั การอ้างอิง

ชื่ออาจารย์/นักวิจัย

ฐานข้อมูลที่ได้รับการ
อ้างอิง

หน่วยนับ
บทความ
คน
ร้อยละ

ปีที่ได้รับการอ้างอิง
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 17 ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด (ปฏิบัตงิ านตัง้ แต่ 3-5 เดือน)
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละอาจารย์ชาวต่างชาติหรือผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทัง้ หมด (ปฏิบัติงานตัง้ แต่ 3-5 เดือน)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ

จานวนอาจารย์ชาวต่างชาติ
จานวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ

คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

รวม
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ
รายละเอียดอาจารย์ชาวต่างประเทศ
ที่

ชื่อ-สกุล

ประเภทการจ้าง

ระยะเวลาใน
การจ้าง
(เดือน/ปี)

เริ่มต้น

สิ้นสุด

มีรายชื่อปรากฏใน
ฐานข้อมูล มข. (กจ)
ระบุว่ามีหรือไม่มี

1
2
หมายเหตุ : กรณีจ้างอาจารย์ชาวต่างชาติทไี่ ม่ได้จ้างมาเพื่อทาการสอน ให้ใส่หมายเหตุว่ามาทาอะไรในช่อง “ประเภทการจ้าง”
รายละเอียดผู้เชี่ยวชาญ
ที่
1
2

ชื่อ-สกุล

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถาบัน/สังกัด

จานวนชั่วโมงรวม
ในการสอน/วิจยั

ประเทศ
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 18 ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
ร้อยละของนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาต่อจานวนนักศึกษาทัง้ หมด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
จานวนนักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
รวมนักศึกษาต่างชาติทงั้ หมด
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
คน
คน
คน
คน
ร้อยละ

นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาต่างชาติระดับปริญญาตรี
ลาดับ
ชื่อ-สกุล นักศึกษาต่างชาติ
1
2
นักศึกษาต่างชาติระดับบัณฑิตศึกษา
ลาดับ
ชื่อ-สกุล นักศึกษาต่างชาติ
1
2
หมายเหตุ: ไม่นับรวมนักศึกษาแลกเปลี่ยน

สัญชาติ

ชื่อหลักสูตร

ชั้นปี

สัญชาติ

ชื่อหลักสูตร

ชั้นปี
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ชื่อตัวชี้วัด : 19 ร้อยละของนักศึกษาทุกระดับที่แลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษาทั้งหมด
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตัวชี้วัด
2557
2558
2559
ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศต่อจานวนนักศึกษา
ทั้งหมด
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
หน่วยนับ
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศระดับปริญญาตรี
คน
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
คน
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาต่างประเทศระดับปริญญาตรี
คน
จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนมาต่างประเทศระดับบัณฑิตศึกษา
คน
รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยนทั้งหมดทุกระดับ
คน
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
คน
คิดเป็นร้อยละ
ร้อยละ
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แบบรายงานนักศึกษาทุกระดับทีแ่ ลกเปลี่ยนไปและมาต่างประเทศ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนไปต่างประเทศ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับ
(ป.ตรี/
บัณฑิต)

สถาบัน/
ประเทศ

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี

จานวนเดือน จานวนวัน

จานวนชม.

วัตถุประสงค์
(กิจกรรม/การฝึกงาน)

1
2

นักศึกษาแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ
ลาดับ

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

ระดับ
(ป.ตรี/
บัณฑิต)

สถาบัน/
ประเทศ

ระยะเวลา
วัน/เดือน/ปี

จานวนเดือน จานวนวัน

จานวนชม.

วัตถุประสงค์
(กิจกรรม/การฝึกงาน)

1

2

หมายเหตุ
1. ไม่นับรวมระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปและกลับ
2. นับเฉพาะเวลาที่ดาเนินการหรือทากิจกรรมจริง
3. ควรระบุจานวนวันที่เข้าร่วมกิจกรรมจริง (ไม่นับเวลาเดินทาง-ไปกลับ)
4. กรณีมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา แต่มีระยะเวลาไม่ถึง 3-5 เดือน แต่มรี ะยะเวลา 180 ชั่วโมงขึน้ ไป สามารถนับได้เฉพาะกรณีการ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเท่านั้น
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ชื่อตัวชี้วัด 20 การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1-400 ของโลก
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :
โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ตัวชี้วัด
2557
2558
2559
การทาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยทีต่ ิดอันดับ 1-400 ของโลก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
รายละเอียด
ผลการดาเนินงาน
1. ข้อตกลงการทาวิจัยร่วมกับสถาบันในต่างประเทศที่ตดิ อันดับ
1-400 World Ranking
2. โครงการวิจัย/ข้อเสนอโครงการวิจัย/ผู้ร่วมโครงการวิจัย
3. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศที่ตดั อันดับ
1-400 World Ranking

แบบรายงานผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับสถาบันใน ต่างประเทศทีต่ ิดอันดับ 1-400 World Ranking
วัน/เดือน/ปี
ที่
ชื่อโครงการวิจัย
ผู้ร่วมโครงการวิจยั
วารสารที่ตีพิมพ์
ที่ตีพิมพ์
1
2
...

หมายเหตุ
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 21 จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/นานาชาติที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :

ผู้จัดเก็บข้อมูล :

โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
2557
2558
2559

ตัวชี้วัด
จานวนหน่วยงาน/องค์กรของผูใ้ ช้งานบัณฑิตที่มีชื่อเสียงในระดับชาติ/
นานาชาติที่คณะมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน :
ลาดับ
ชื่อหน่วยงาน/องค์กรของผู้ใช้งานบัณฑิต
1
2
...

กิจกรรมด้านวิชาการ/วิชาชีพ

แบบรายงานรายละเอียดข้อมูลสาคัญในการติดต่อ Recruiters
Title
1
2

first name

last name

Sector

Company
name

Country

Email

Phone
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รายงานผลตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ 2559
( ) รอบ 1 (มิ.ย. 59) ( ) รอบ 2 (31 ต.ค. 59)
ตัวชี้วัดที่ 22 ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา
2558
ผู้กากับดูแลตัวชี้วัด :
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
โทรศัพท์ :

โทรศัพท์ :
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา ปีการศึกษา
2556
2557
2558

ตัวชี้วัด
ร้อยละของรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือใช้
สื่อการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในปีการศึกษา 2558 (ไม่นับ
รวมรายวิชาในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาต่างประเทศ
เช่น ภาษาเกาหลี ญี่ปุ่น รัสเซีย เยอรมัน เป็นต้น)
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
รายละเอียด
จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษา
จานวนรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษตลอดรายวิชา
จานวนรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
คิดเป็นร้อยละ

ผลการดาเนินงาน

หน่วยนับ
รายวิชา
รายวิชา
รายวิชา
ร้อยละ

แบบรายงานข้อมูลผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน (/)
ที่

1
2
…

ชื่อรายวิชา

รหัส
รายวิชา

ใช้การเรียนการสอนเป็นภาษ
สองภาษา อังกฤษตลอดการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชา

แผนการสอน
(มี/ไม่มใี นแผนการ
สอน มคอ.3)

หมายเหตุ

