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1

บทที่ 1
ความเป็ นมา การบริหารงาน ภารกิจ
1.1 ความเป็ นมาของคณะ
โครงการจัดตั้งคณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเริ่ มขึ้นในปี พ.ศ.2519
และสาเร็ จในปี พ.ศ.2521 รัฐบาลได้ประกาศจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 95 ตอนที่ 72 หน้า 433-437 เมื่อวันที่ 18 ก.ค.21
การก่อตั้งคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีเป้ าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชดั เจน คือ การรวม
บุคลากรสาขามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่กระจัดกระจายอยู่ในคณะต่างๆ ให้อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน
และลดความซ้ าซ้อนด้านการสอนวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ รวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพด้าน
วิชาการ และความเป็ นเอกภาพด้านการบริ หารวิชาการของมหาวิทยาลัย การรวมบุ ค ลากรและการจัด
การเรี ยนการสอนสาขามนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ทาให้ก ารตรวจสอบคุ ณ ภาพด้านวิชาการ และ
การขยายงานสาขามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ดาเนิ นไปอย่างต่อเนื่ อง ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งคณะ
วิทยาการจัด การ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ซึ่งทั้ง 2 คณะแยกจากคณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ในปี พ.ศ.2535 และ พ.ศ.2537 ตามลาดับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริ หารคณะฯ มาโดยลาดับ
ในปี พ.ศ.2531 ได้แยกจากเดิม 4 ภาควิชาขยายเป็ น 8 ภาควิชา ประกอบด้วยภาควิชาภาษาต่ างประเทศ
ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ และสารนิ เทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุ ษยวิทยา ภาควิชาภาษาไทย
ภาควิชาพัฒนาสังคม ภาควิชาปรัชญาและศาสนาและภาควิชาประวัติศาสตร์และโบราณคดี
ในปี พ.ศ.2540 ซึ่ งมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคเศรษฐกิจชะลอตัวได้ส่งผลต่องบประมาณ
ในการบริ หารจัดการองค์กร คณะมนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตอ้ งปรับโครงสร้างการดาเนิ นงานและ
วิธีการทางานให้สอดคล้องกับงบประมาณและภาวการณ์ทางสังคม คณบดีในช่วงดังกล่าวได้เสนอนโยบาย
ปรับโครงสร้างและทิศทางการบริ หารคณะให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางสังคม นโยบายดังกล่าวได้เริ่ มมี
การนามาสู่การปฏิบตั ิในปี พ.ศ.2547 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็ น
1) สานักงานคณบดี ประกอบด้วย
- กลุ่มภารกิจด้านบริ หารและธุรการ
- กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
- กลุ่มภารกิจด้านแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
2) กลุ่มวิชา ประกอบด้วย
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา

2
- กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
ต่ อม า พ .ศ .2549 ได้ มี ป ระก าศก ระท รวงศึ ก ษ าธิ ก าร เรื่ อง ก ารแบ่ งส่ วน ราช ก าร
ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 123 ตอนที่ 101 หน้า 44 ลงวันที่ 28 ก.ย.49 ในข้อ 11
ให้แบ่งส่ วนราชการในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์เป็ นสานักงานคณบดีและสายวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ตามประกาศดังกล่าวได้มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็ น
1) สานักงานคณบดี ประกอบด้วย
- กลุ่มภารกิจด้านบริ หารจัดการ
- กลุ่มภารกิจด้านวิชาการ
- กลุ่มภารกิจด้านแผนและสารสนเทศ
2) สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาภาษา
- กลุ่มวิชาการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้เริ่ มปฏิบัติ พ ัน ธกิ จ ตามโครงสร้ างดังกล่าว ตั้งแต่ ว นั ที่
28 ก.ย.49 เป็ นต้นมา
จากนั้น พ.ศ.2557 ได้มี ประกาศคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ฉบับที่ 32/2557) เรื่ อ ง
โครงสร้างและระบบบริ หารสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ
วันที่ 19 พ.ค.57 และที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.57 เห็นสมควร
ปรับโครงสร้าง และระบบบริ หารสายวิชาการ ของสายวิชามนุ ษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้
1. สานักงานคณบดี แบ่งเป็ น 4 กลุ่มภารกิจ คือ
1.1 กลุ่มภารกิจด้านบริ หารจัดการ ประกอบด้วย งานประชาสัมพันธ์ งานบริ หารและธุรการ
งานบริ หารงานบุคคล งานจัดหารายได้และบริ หารทรัพย์สิน และงานวิเทศสัมพันธ์
1.2 กลุ่มภารกิ จด้านวิชาการ ประกอบด้วย งานทะเบียนและประมวลผล งานส่ งเสริ มพัฒนา
วิชาการ งานพัฒนานักศึกษา งานสนับสนุ นวิจยั งานสนับสนุ น บริ การวิชาการ งานสนับสนุ นส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม งานวารสารและเอกสารวิชาการ และงานบัณฑิตศึกษา
1.3 กลุ่มภารกิจด้านแผนและประกันคุณภาพ ประกอบด้วย งานนโยบายและแผน งานประกัน
คุณภาพ งานงบประมาณและอัตรากาลัง งานพัฒนาระบบสารสนเทศ และงานพัฒนาระบบเครื อข่ายและ
ICT
1.4 กลุ่มภารกิจด้านคลังและพัสดุ ประกอบด้วย งานพัสดุ และงานบัญชีและงบประมาณ
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2. สายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็ นกลุ่มวิชา 10 สาขาวิชา คือ
2.1 สาขาวิชาภาษาไทย
2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.3 สาขาวิชาภาษาตะวันออก
2.4 สาขาวิชาภาษาตะวันตก
2.5 สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร
2.6 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
2.7 สาขาวิชาพัฒนาสังคม
2.8 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.9 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา
2.10 สาขาวิชาอาณาบริ เวณศึกษา
ในปั จจุบนั คณะมนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ตามประกาศ
มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น (ฉบับที่ 2968/2560) เรื่ อ ง การแบ่ งหน่ ว ยงานและหน่ ว ยงานย่ อยภายในคณะ
มนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น เมื่ อ วัน ที่ 29 ธ.ค.60 โดยผ่ า นที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจาคณะ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.60 เห็นสมควรปรับโครงสร้างการบริ หารคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ปรับระบบการบริ หารสานักงานคณบดี จากเดิ มมี 13 งาน เปลี่ยนเป็ น
กองบริ หารงานคณะ แบ่งเป็ น 3 งาน 10 กลุ่มงาน ดังนี้
1. กองบริ หารงานคณะ แบ่งเป็ น 3 งาน คือ
1.1 งานบริ หาร ประกอบด้วย กลุ่มจัดการทัว่ ไป กลุ่มทรัพยากรบุคคล กลุ่มการคลัง และกลุ่ม
การพัสดุ
1.2 งานวิชาการ ประกอบด้วย กลุ่มจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ และ
กลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ
1.3 งานยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย กลุ่มแผนและคุณภาพ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ และกลุ่ม
สารสนเทศและการสื่อสาร
2. การบริ หารวิชาการ ให้แบ่งเป็ น 7 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
2.2 สาขาวิชาสังคมศาสตร์
2.3 สาขาวิชามนุษยศาสตร์
2.4 สาขาวิชาภาษาไทย
2.5 สาขาวิชาภาษาตะวันออก
2.6 สาขาวิชาภาษาตะวันตก
2.7 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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1.2 การบริหารงาน
โครงสร้ างคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 2968/2560 ลงวันที่ 29 ธ.ค.60
เรื่ อง การแบ่ งหน่ วยงานและหน่ วยงานย่อยภายในคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

และ
ณ สั ง
สั งค
บ คม
มศา
ดี ศา
สตร์

กองบริ หารงานคณะ
งานบริ หาร
งานวิชาการ
งานยุทธศาสตร์
น

การบริ หารวิชาการ

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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แผนภูมสิ ายงานการบริหารคณะ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ในปัจจุบัน
คณบดี

ดี คาร
ค ฝ่
ประ
ณา
สาร
จ
า
และ
และ
บ ย และ
สน
และ
คณ
การ
สาร
และ
ดี วิ การ
เทศา
คณะกรรมการประจาคณะ

รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

รองคณบดี
ฝ่ ายวิชาการ

ผูช้ ่วยคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร

ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ

รองคณบดีฝ่ายวิจยั
และบริ การวิชาการ

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
และศิลปวัฒนธรรม
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนา
นักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผน
และดิจิทลั

หัวหน้าสาขาวิชา

หัวหน้างานบริ หาร

หัวหน้าสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

หัวหน้างานวิชาการ

หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์

หัวหน้างานยุทธศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชามนุษยศาสตร์

ไทย
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทย

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันออก
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาตะวันตก
หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
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แผนภูมแิ สดงงานและกลุ่มในสังกัดกองบริหารงาน คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
กองบริ หารงานคณะ

ด้
า
น
บ

กิจ
ด้
ของ
า
สานั
น
กงา
วิ
งานวิชาการ

งานบริ หาร
กลุ่มจัดการทัว่ ไป
กลุ่มทรัพยากรบุคคล
กลุ่มการคลัง
กลุ่มการพัสดุ

กลุ่มจัดการศึกษา
กลุ่มพัฒนานักศึกษา
และการต่างประเทศ
กลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ

งานยุทธศาสตร์

ป
ร
ะ
กั

กลุ่มแผนและคุณภาพ
กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มสารสนเทศและ
การสื่อสาร

แผนภูมแิ สดงสาขาวิชาและหลักสู ตร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
หลักสู ตรในสายวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่ อสาร
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต
หลักสู ตรสารสนเทศศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
สาขาวิชามนุษยศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศกึ ษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
- สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา
หลักสู ตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก

สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาสังคมศาสตร์
หลักสู ตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
- สาขาวิชาสังคมวิทยา
- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
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หลักสู ตรในสายวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ (ต่อ)
สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาภาษาตะวันออก
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาตะวันออก

สาขาวิชาภาษาตะวันตก
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาตะวันตก
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
หลักสู ตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์

คณะผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะผูบ้ ริ หารในปัจจุบนั ได้เริ่ มเข้ามาบริ หารคณะเมื่อวันที่ 1 ต.ค.63 ซึ่งมีคณะผูบ้ ริ หารดังนี้
รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย เพียยุระ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร แสนมี
รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินนั ท์วฒั นา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิลปกิจ ตี่ขนั ติกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.มารศรี สอทิพย์
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ชนะวิทย์ อนุสุเรนทร์
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิ ชชา ณรงค์ชยั
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์วสั มิลล์ วัชระกวีศิลป
ผูช้ ่วยคณบดีพฒั นานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
1.3 ภารกิจ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดาเนินตามนโยบายและเป้ าหมายหลัก โดยได้ปฏิบตั ิภารกิจ
หลัก 4 ประการ คื อ การผลิต บัณ ฑิ ต และให้บ ริ ก ารวิ ชาพื้ น ฐานด้านมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์
ทาการศึกษาค้นคว้าและวิจยั บริ การวิชาการแก่ชุมชน และทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม
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1.3.1 การผลิตบัณฑิต
ในด้านการผลิตบัณฑิตนั้น คณะได้เปิ ดหลักสูตรระดับปริ ญญาตรี โท และเอก ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
พ.ศ.2518
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พ.ศ.2530
ปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
พ.ศ.2532
ปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
พ.ศ.2545
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2551
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2555
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ น สารสนเทศศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2557
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2562
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2523
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2542
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2550
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2556
มีการปรับปรุ งรวมหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2561
3) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.2527
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาการจัดการการพัฒนาสังคม
พ.ศ.2541
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2550
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาพัฒนาสังคม
พ.ศ.2555
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -วิชาเอกพัฒนาสังคม
พ.ศ.2561
4) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ (การเงิน)
พ.ศ.2527
พ.ศ.2536 ได้ยา้ ยไปสังกัดคณะวิทยาการจัดการ
5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
พ.ศ.2531
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2546
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2554
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส
พ.ศ.2560
6) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
พ.ศ.2532
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2545
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2551
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2554
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2559
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
7) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาภาษาเยอรมันเพื่ออาชีพ
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาเยอรมัน
8) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
พ.ศ.2549 ได้ยา้ ยไปสังกัดโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
9) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
10) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2551 ได้ยา้ ยไปสังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน
12) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาญี่ปุ่น
13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันออก-วิชาเอกภาษาจีน
14) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
15) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสังคมศาสตร์ -วิชาเอกสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา
16) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาสเปน
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาตะวันตก-วิชาเอกภาษาสเปน

ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
พ.ศ.2545
พ.ศ.2552
พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
พ.ศ.2547
พ.ศ.2548
พ.ศ.2555
พ.ศ.2560
พ.ศ.2548
พ.ศ.2548
พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
พ.ศ.2548
พ.ศ.2555
พ.ศ.2560
พ.ศ.2550
พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
พ.ศ.2548
พ.ศ.2556
พ.ศ.2561
พ.ศ.2550
พ.ศ.2555
พ.ศ.2561
พ.ศ.2550
พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
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ระดับปริญญาตรี (ต่อ)
ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
17) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
พ.ศ.2552
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2556
มีการปิ ดหลักสูตร
พ.ศ.2561
18) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นานาชาติ
พ.ศ.2553
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2556
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ นสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
พ.ศ.2561
19. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา
พ.ศ.2558
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2563
ระดับปริญญาโท
ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาการพัฒนา
พ.ศ.2531
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2541
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2547
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสังคมวิทยา
พ.ศ.2555
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2560
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
พ.ศ.2561
2) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
พ.ศ.2537
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
พ.ศ.2540
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ
พ.ศ.2548
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2554
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
พ.ศ.2559
3) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการพัฒนา
พ.ศ.2538
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2551
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2556
มีการปิ ดหลักสูตร
พ.ศ.2560
4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
พ.ศ.2538
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2548
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
พ.ศ.2556
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
พ.ศ.2561
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ระดับปริญญาโท (ต่อ)
5) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
6) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญา
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร เป็ น สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
7) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปิ ดหลักสูตร
8) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
พ.ศ.2551 ได้ยา้ ยไปสังกัดวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น
9) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาลุ่มน้ าโขงศึกษา
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
10) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
11) หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
(หลักสูตรใหม่)
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์
12) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน
(หลักสูตรใหม่)
ระดับปริญญาเอก
1) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสู ตรเป็ น ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มีการปรับปรุ งหลักสูตร

ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
พ.ศ.2540
พ.ศ.2551
พ.ศ.2556
พ.ศ.2560
พ.ศ.2562
พ.ศ.2541
พ.ศ.2551
พ.ศ.2555
พ.ศ.2561
พ.ศ.2548
พ.ศ.2553
พ.ศ.2560
พ.ศ.2548
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2559
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2560
พ.ศ.2558
พ.ศ.2561
พ.ศ.2558
ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
พ.ศ.2540
พ.ศ.2545
พ.ศ.2553
พ.ศ.2556
พ.ศ.2561
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ระดับปริญญาเอก (ต่อ)
2) หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพัฒนศาสตร์ (นานาชาติ)
มีการปรับปรุ งหลักสูตรเป็ น ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
มีการปิ ดหลักสูตร
3) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
4) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
5) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
6) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาตะวันออก
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
7) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)
มีการปรับปรุ งหลักสูตร
8) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรใหม่)

ปี ที่เริ่มรับนักศึกษา
พ.ศ.2549
พ.ศ.2556
พ.ศ.2561
พ.ศ.2546
พ.ศ.2553
พ.ศ.2554
พ.ศ.2560
พ.ศ.2548
พ.ศ.2555
พ.ศ.2560
พ.ศ.2555
พ.ศ.2561
พ.ศ.2556
พ.ศ.2561
พ.ศ.2557
พ.ศ.2562
พ.ศ.2560

1.3.2 งานวิจยั
ผลงานวิจยั ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่เกิดผลกระทบต่อสังคมและการนาไปใช้ประโยชน์
มีการตีพิมพ์เผยแพร่ ท้งั ในระดับชาติและระดับนานาชาติ แบ่งออกได้เป็ น 5 กลุ่ม ดังนี้
1) สังคมและวัฒนธรรมลุ่มนา้ โขง (Socio-cultures of GMS) มีงานวิจยั ในหลายๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับ
สัง คมและวัฒ นธรรมลุ่ ม น้ าโขง ที่ มี ชื่ อ เสี ย งในวงวิ ช าการของไทยและต่ างประเทศ ได้แ ก่ มิ ติ ท าง
ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมวิทยา วัฒนธรรม ชาติพนั ธ์ ภาษาและวรรณกรรม สารสนเทศและการสื่อสาร
สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาด้านอื่นๆ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
2) สารสนเทศและความรู้ (Information and Knowledge) มีผลงานวิจยั โดนเด่นเป็ นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ได้แก่ งานวิจยั เกี่ยวกับมนุ ษยศาสตร์ ดิจิตอล
(Digital Humanities) การจัด การความรู ้ ในศาสตร์ ต่างๆ การจัด การความรู ้ ในองค์ก รภาครั ฐและเอกชน
การจัด ระบบและหมวดหมู่ค วามรู ้ การพัฒ นาเมทาดาตา (Metadata) การพัฒนาออนโทโลยี (Ontology)
จดหมายเหตุ ดิ จิ ต อล การพัฒ นาห้องสมุด และแหล่ งเรี ยนรู ้ การพัฒ นาวิ ชาชี พ สารสนเทศ พฤติ ก รรม
สารสนเทศ และการสื่อสารสารสนเทศ
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3) แรงงานและประชากรศึ ก ษา (Labor and Population Studies) มี ผ ลงานวิ จ ัย ที่ โดดเด่ น ที่ มี
ผลกระทบต่ อ สั งคมหลายด้าน ได้แ ก่ แรงงานไทยในต่ างประเทศ แรงงานอี ส าน สิ ท ธิ แ รงงานของ
ผูด้ ้อ ยโอกาส การเคลื่ อ นไหวทางสัง คมของคนพิ ก าร การอพยพและย้า ยถิ่ น การค้ามนุ ษ ย์ข ้ามชาติ
การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ผูส้ ู งอายุในบริ บททางสังคม ครอบครัวชนบท ครอบครัวอีสาน สังคมชุมชน
ชายแดนไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
4) การพัฒนาองค์กรและสังคม (Organizational and Social Development) มีงานวิจยั ที่สาคัญใน
หลายด้าน ได้แก่ ประชาสังคม ความอยู่ดี มีสุข การเสริ มสร้ างจิ ต สานึ ก ประชาธิ ปไตยและธรรมภิ บาล
ทุนทางสังคม การจัดสวัสดิการชุมชน การเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน บทบาทหญิงชายใน
การพัฒนาสังคม การพัฒนาชุมชนแออัด การ กระบวนการเรี ยนรู ้ของชุมชน วิสาหกิจชุมชน การวางผังเมือง
การวางแผนพัฒนาแบบมีส่วนร่ วม การพัฒนานโยบายทางสังคม การฝึ กอบรมเพื่ อการพัฒนา การบริ หาร
นโยบายและแผน การบริ หารการปกครองท้องถิ่น การบริ หารเชิงกลยุทธ์ การบริ หารองค์การและทรัพยากร
มนุษย์
5) ภาษาและวรรณกรรม (Languages and Literatures) ประกอบด้วยผลงานวิจยั ทางด้าน ภาษา
และวรรณกรรมท้องถิ่น ภาษาและวรรณกรรมลุ่มน้ าโขง การเรี ย นการสอนทางภาษา การใช้สื่ อและ
เทคโนโลยีในการสอนและพัฒนาทักษะทางภาษา ภาษาศาสตร์ประยุกต์ การแปล การศึกษารากคาในภาษา
การเปรี ยบเทียบภาษาไทยกับภาษาต่างประเทศในประเด็นต่างๆ การวิเคราะห์เนื้ อหาวรรณกรรมที่สะท้อน
บริ บทของสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การวิเคราะห์วาทกรรม การสร้า งคาและอธิบายความหมายของคา
ในภาษาต่างๆ
6) ปรั ชญาและศาสนา (Philosophy and Religion) มีผลงานวิจ ัยที่ สาคัญในด้าน ปรั ชญาและค า
สอนนพระพุทธศาสนา ปรั ชญาและความเชื่ อของอีสาน ปรั ชญาและศาสนาตะวันออก (โดยเฉพาะที่ มี
อิทธิพลจากอินเดีย) พฤติกรรมและการครองตนของชาวพุทธ การเสริ มสร้างคุณธรรมและจริ ยธรรมในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน จริ ยศาสตร์และจริ ยศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีค วามร่ ว มมือกับ ต่ างประเทศด้านการวิจ ัย ที่ ส ามารถน าไปใช้ป ระโยชน์ และ
ก่อให้เกิด คุณ ค่ าต่อสังคมภายนอก (เช่น การแก้ปัญ หาในพื้น ที่ ด้านสาธารณสุ ข ด้านสุ ข ภาพ ด้านความ
ยากจน ด้านคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา) รวมทั้งมีศูน ย์/กลุ่ม วิจ ัยเฉพาะทาง ได้แ ก่ ศูนย์วิจยั พหุลกั ษณ์
สังคมลุ่มน้ าโขง ศูน ย์ประชาสังคมและการจัดการองค์ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ ศูน ย์ภาษาอาเซียน
ศูนย์ชุมชนอีสานศึกษา ศูนย์เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ ศูนย์บริ การแรงงานและการย้ายถิ่นระหว่างประเทศ
กลุ่มวิจยั ความอยู่ดี มีสุข และการพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน กลุ่มวิจยั มนุ ษ ยศาสตร์ ดิจิ ตลั และกลุ่มวิจ ัยนโยบาย
สาธารณะ
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1.3.3 งานบริการวิชาการแก่ชุมชน
คณะมีก ารเผยแพร่ แ ละถ่า ยทอดองค์ค วามรู ้ ด ้า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสัง คมศาสตร์ ที่ มีต่ อ
การพัฒ นาความรู ้ พัฒ นาคน และพัฒ นาสัง คม อีก ทั้ง ยัง บู ร ณาการบริ ก ารวิช าการกับ การเรี ย น
การสอน แ ละก ารวิจ ัย เพื ่อ เป็ น การเผ ยแ พ ร่ ค วาม รู ้ และป ระสบ การณ์ แ ก่ ช ุ ม ชน ใน ภ าค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ คณะได้จ ัด โครงการบริ การวิ ช าการ ได้แก่ การอบรมภาษาไทย ภาษาลาว
ภาษาอังกฤษ การจัด ทดสอบภาษาอังกฤษ และทักษะการพูดในที่ชุมนุ มชน จัด โครงการบริ การวิชาการ
สนับสนุนชุมชนที่สาคัญ โดยนางานวิจยั ไปใช้แก้ปัญหาให้ชุมชน และมีผลกระทบต่อสังคมเพื่อเสริ มสร้าง
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน ได้แก่ โครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
(KKU Smart Learning) โครงการเสริ มสร้ างความรู ้ เพื่อลดพฤติ ก รรมเสี่ ย งการตั้งครรภ์ก่ อนวัย อัน ควร
โครงการสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสาเร็ จรู ปสาหรับการวัดความสุ ขครัวเรื อน
แรงงานย้ายถิน่ ไปทางานต่างประเทศ ภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย โครงการส่งเสริ มการผลิตปุ๋ ย
หมักชีวภาพเพื่อป้องกันการใช้สารเคมีให้กบั เกษตรกร โครงการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตผูส้ ูงอายุโดยการพึ่งพา
ตนเองและใช้ครอบครัวเป็ นฐาน โครงการอบรมเสริ มศักยภาพด้านกฏหมายในกระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ประชาชนต่อนโยบายสาธารณะ โครงการ Smart Municipality : การอบรมเชิงปฏิบตั ิการใช้ภาษาอังกฤษใน
ที่ทางาน สาหรับเจ้าหน้าที่เทศบาลตาบล โครงการสอนภาษาอังกฤษให้นอ้ งในชุมชนอีสาน ปี ที่ 6 โครงการ
การยกระดับมาตรฐานด้านภาพลักษณ์และเพิ่มมูลค่าสิ นค้าโอท็อป โครงการบริ การวิชาการเพื่อการพัฒนา
สังคมเมืองและชานเมืองอย่างยัง่ ยืน-นวัตกรรมสังคมเมืองปลอดบุหรี่ โครงการพัฒนาอบรมให้ความรู ้ดา้ น
ธรรมาภิบาลแก่ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาและเครื อข่ายภาคประชาสังคม โครงการเสริ มสร้าง
ศักยภาพการดาเนิ นงานของสภาองค์กรชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็ นต้น นอกจากนี้ บุคลากรของ
คณะหลายคนยังได้รับเชิ ญเป็ นอาจารย์พิ เศษ วิทยากรพิเศษ และเป็ นที่ปรึ กษาของหน่ วยงานภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนหน่ ว ยงานต่ างประเทศ รวมทั้งเป็ นที่ ปรึ ก ษาองค์ก รพัฒ นาเอกชนของต่ างประเทศที่
ปฏิบตั ิงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.3.4 งานทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
คณะได้จดั โครงการส่ งเสริ มศิลปะและอนุ รักษ์วฒั นธรรม เพื่อทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรม ส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมไทย สื บสานประเพณี และสร้างเสริ มความเข้าใจระหว่างกลุ่มวัฒนธรรม เช่น โครงการสื บ
สานประเพณี ต รุ ษ สงกรานต์ โครงการประเพณี ทาบุ ญตัก บาตร โครงการสื บสานประเพณี ลอยกระทง
โครงการทอดกฐินสามัคคี โครงการพิธีไหว้ครู โครงการถวายเทียนพรรษา โครงการละครเวที โครงการ
เผยแพร่ ภาษาและวัฒนธรรมไทยสู่ อาเซี ยน โครงการเรี ยนรู ้พหุ วฒั นธรรมและการให้ความรู ้โดยศิษย์เก่ า
และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่ วมโครงการโฮมบุญโรงทานตามรอยพระอริ ยสงฆ์ โครงการสืบฮีตเดือนสาม
นาฮอย ศรัทธา บูชาพระธาตุพนม โครงการ รวมทั้ง สาขาวิชายังมีการจัดโครงการเพื่ออนุ รักษ์วฒั นธรรม
ไทย เสริ มสร้างความรู ้ค วามเข้าใจในขนบธรรมเนี ยม วัฒนธรรม และชี วิต ความเป็ นอยู่ของคนไทยแก่
อาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติ เสริ มสร้างความผาสุกในองค์กร เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้เรี ยนรู ้วิถี

15
ชีวิตและภูมิปัญญาไทย เช่น โครงการบายศรี สู่ขวัญ โครงการโฮมบุญยามแลง โครงการประวัติศาสตร์และ
วัฒ นธรรมสัญ จร โครงการส่ งเสริ มทัก ษะภาษาไทยและวัฒ นธรรมไทยเบื้ องต้น สาหรั บอาจารย์และ
นัก ศึก ษาแลกเปลี่ยนชาวต่ างชาติ โครงการสนับ สนุ น นัก ศึก ษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ ปุ่ นเข้าร่ ว ม
การแข่ งขัน การประกวดอ่ านออกเสี ยงร้ อยแก้ว ภาษาไทย โครงการประกวดการอ่านท านองเสนาะ
ระดับอุด มศึกษา “ถวายชัยทานองไทย ทานองชาติ ” โครงการประกวดสุ น ทรพจน์ และทัก ษะภาษาไทย
โครงการแนะเพื่อต่ อ ก่อเพื่อสร้าง ตามเส้นทางภาษาไทย โครงการสอนภาษาไทยในยุคดิจิทลั โครงการ
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพการใช้ภาษามารยาทและวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่งานธุรกิจสายการบิน โครงการศึกษาดู
งาน ทัศนศึก ษาและเรี ยนรู ้ ว ฒ
ั นธรรมของนัก ศึก ษาปี 4 โครงการศึก ษาดู งานวัฒ นธรรมท้องถิ่น อีสาน
โครงการอบรมภาษาและวัฒ นธรรมสาหรับรักศึกษามหาวิทยาลัย Takushoku และสนับสนุ น คณาจารย์
นักศึกษาให้เข้าร่ วมโครงการธนชาติ ริ เริ่ ม..เติมเต็ม เอกลักษณ์ ไทย โครงการถ่ายทอดงานศิลป์ กับศิลปิ น
แห่งชาติ ลายลักษณ์ศิลป์ โครงการเยาวชนผูใ้ ช้ภาษาไทยดีเด่น การประกวดร้องเพลงไทยประทับใจในอดีต
โครงการ “ศาลาเฉลิมกรุ ง สืบสานตานานเพลง” การแข่งขันประกวดการอ่านร้อยแก้วและร้องเพลงเทศกาล
ระดับอุดมศึกษา การแข่งขันขับร้องเพลงกล่อมลูก การแข่งขันอ่านออกเสี ยงภาษาไทยของชาวต่างประเทศ
กิจกรรมประชันกลอนสด โครงการวันภาษาไทยแห่งชาติ
นอกจากนี้ คณะยังได้เข้าร่ วมในกิจกรรมทานุ บารุ งศิลปวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยและหน่ วยงาน
ของจังหวัดจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี เช่น ประเพณี สงกรานต์ ประเพณี ลอยกระทง ตลอดจนกิจกรรมที่ได้รับ
เชิญหรื อขอรับการสนับสนุ น เช่น พิธีตกั บาตรดอกไม้งานบุญเดือนห้าแห่ พุทธบูชา สมมาอาวุโส ส่งเสริ ม
อนุรักษ์วฒั นธรรมไทยหัวใจชาติ เป็ นต้น

16

บทที่ 2
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยมองค์กร และเป้าหมาย
การพัฒ นาในปั จ จุ บัน มุ่ งเน้ น การพัฒ นาบุ ค ลากรโดยยึด หลัก สมรรถนะ (Competency) และ
การพัฒ นาขี ด ความสามารถ (Capability) และการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ (Knowledge Sharing) ให้สามารถ
ปฏิบตั ิงานภายใต้หลักการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดีและตามดัชนี ช้ ีวดั (KPI) และก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
สามารถพัฒนางานเพื่อนาพาองค์กรไปสู่ เป้าหมายสู งสุ ดที่ต้งั ไว้ เพื่อรองรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 ได้มีการตั้งปรัชญา ปณิ ธาน วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ ในระดับคณะและ
ระดับกลุ่มวิชาไว้ดงั นี้
2.1 ปรัชญา
สติปัญญา ความคิด และคุณธรรม เป็ นหลักในการดารงตนและอยูร่ ่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข
อันจะนาไปสู่การพัฒนาตนเองและสังคมอย่างยัง่ ยืน
2.2 ปณิธาน
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสังคมศาสตร์ เป็ นศู น ย์รวมทางความคิ ด สติ ปั ญ ญาทางสังคม และ
การศึกษาในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อและอนุ ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง มีความเป็ นเลิศทางวิชาการ โดยมุ่งผลิต
บัณ ฑิ ต ผูถ้ ึงพร้อมทั้งสติปัญ ญาและคุ ณธรรม พัฒ นาองค์ความรู ้ใหม่โดยการวิจยั อย่างต่อเนื่ อง บริ ก าร
วิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน และธารงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
2.3 วิสัยทัศน์
คณะชั้นนาสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับเอเชีย
2.4 พันธกิจ
การผลิตบัณฑิ ตและการวิจยั ในสาขาวิชามนุ ษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ที่มีมาตรฐาน และเป็ นที่
ยอมรับในระดับสากล การบริ การวิชาการกั่งคม และการทานุ บารุ งศิลปและวัฒนธรรมที่ มุ่เน้นการสร้าง
ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม
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2.5 วัตถุประสงค์
1) มีการบริ หารองค์กร ที่มุ่งเน้นการเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ มีผลสัมฤทธิ์สูง ยึดหลักธรรมาภิบาล
2) มีบณ
ั ฑิตที่มีคุณภาพสูง มีความรู ้ความสามารถทางวิชาการ มีทกั ษะในการทางานและการใช้ชีวิตใน
สังคม และมีคุณธรรมจริ ยธรรม เป็ นที่ยอมรับของสังคมและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
3) มีผลงานวิจยั ที่นาไปสู่ การพัฒนาความรู ้ที่มีประโยชน์ต่อการเรี ยนการสอน และการบริ การวิชาการ
แก่สงั คม รวมทั้งมีคุณภาพสูงเป็ นที่ยอมรับในระดับชาติและระดับนานาชาติ
4) มีผลงานการบริ การวิชาการที่ เชื่อมโยงกับการเรี ยนการสอนและการวิจยั และมีผลต่อการนาไปสู่
การแก้ปัญหาและหรื อพัฒนาสังคมอย่างยัง่ ยืน
5) มีผลงานการทานุบารุ งและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอนุ ภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ที่ เชื่ อมโยงกับ การเรี ยนการสอน การบริ ก ารวิชาการ และการวิจ ัย ก่ อให้เกิ ด องค์ค วามรู ้
นวัตกรรม และคุณค่าต่อสังคม
2.6 เอกลักษณ์
บูรณาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สู่สงั คมและสากล
Integrating the Humanities and Social Sciences for Local and Global Societies
มีความหมายว่า “มีการบูรณาการการเรี ยนการสอน การวิจยั การบริ การวิชาการด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่มีความหลากหลาย เพื่อพัฒนาคนและสังคมอย่างยัง่ ยืน และตอบสนองบริ บทแห่งความ
เป็ นสากล”
Is defined as “An integration of the teaching, learning, research and academic services in the
fields of humanities and social sciences for sustainable human and social development and international
responses.”
2.7 วัฒนธรรมองค์กร
 รักและผูกพันในองค์กร
 เป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้ พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
 ยึดมัน่ ในระบบธรรมาภิบาล
 ยอมรับความหลากหลาย และร่ วมงานกันได้ เพื่อเป้าหมายขององค์กร
 องค์กรวิริยะ สร้างสรรค์ ขยัน ซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบสูง
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2.8 ค่านิยมขององค์กร
ค่ านิ ยมของคณะ คื อ HUSO หรื อ HUman Values (การให้ค วามส าคัญ กับ มนุ ษ ย์) และ SOcial
Dovotion (การอุทิศเพื่อสังคม)
ค่านิยม
HUman Values
(การให้ค วามสาคัญ
กับมนุษย์)
SOcial Dovotion
(การอุทิศเพื่อสังคม)

ความหมาย
การทางานโดยยึดหลักคุณค่าความเป็ นมนุษย์ ได้แก่ ร่ วมมือ (Cooperation)
เห็นอกเห็นใจ (Compassion) มุ่งมัน่ (Commitment) และสร้างสรรค์ (Creativity)
การนาความรู ้สู่การพัฒนาสังคมโดยยึดหลักศาสตร์แห่งพระราชาเพื่อการพัฒนาที่
ยัง่ ยืน ได้แก่ เข้าใจ (Understanding) เข้าถึง (Connecting) และพัฒนา (Development)

2.9 เป้ าหมาย
 หลักสูตรได้รับการรับรองเกณฑ์ AUN-QA อย่างน้อย 1 หลักสูตร
 จานวนผลงานในฐานข้อมูล ISI/Scopus อยู่ในระดับ 1 ใน 5 ของคณะที่จดั การเรี ยนการสอนด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเศไทย
 มีสาขาวิชาอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของประเทศไทย จากการจัดอันดับของ Asia หรื อ World Rankings
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บทที่ 3
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ และอัตลักษณ์ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้คานึ งถึงประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของการเรี ยนการสอน
โดยตระหนั ก ถึ ง บริ บททางวัฒ นธรรมที่ ห ลากหลาย และปั จจัย ที่ จ ะส่ งผลกระทบต่ อ ส่ วนรวม
เน้นบรรยากาศแห่ งการพัฒ นาสติปัญญา พัฒนาศัก ยภาพของนักศึกษาและส่ งเสริ มความเป็ นชุมชนแห่ ง
การเรี ยนรู ้ เพื่ อ ตอบสนองวิ สั ย ทั ศ น์ ด ้ า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ตของมหาวิ ท ยาลัย ขอนแก่ น ซึ่ งเป็ น
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีลกั ษณะและคุณภาพที่พึงประสงค์ท้งั ด้านภูมิปัญญา
จริ ยธรรมและคุณธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตลอดจนสามารถ
แข่งขันกับนานาชาติได้
3.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรอบคุณลักษณะบัณฑิต (KKU’s Graduate Qualifications Framework)
กรอบคุณลักษณะของบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 คุณลักษณะดังนี้
 คุณลักษณะเด่น หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สะท้อนค่านิยมหลักที่ตอ้ งการสร้างสรรค์และสื่อสาร ทั้งภายในองค์กรและต่อสังคมและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต
 คุณลักษณะทัว่ ไป หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแต่ละระดับการศึกษา ที่เป็ นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งต้องดาเนิ นการให้เกิดการพัฒนาอย่างทัว่ ถึงในทุ กหลักสู ตร กระบวนเรี ยนการสอน และ
กิจกรรมการส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
 คุณ ลัก ษณะเฉพาะ หมายถึง คุณ ลักษณะของบัณฑิ ตที่ เป็ นจุด เน้นของสาขาวิชาการหรื อสาขา
วิชาชี พนั้น ๆ ซึ่ งต้องดาเนิ นการให้เกิ ดการพัฒนาในแต่ละหลักสู ต รและกระบวนการเรี ยนการสอนของ
หลักสูตรนั้น
1) คุณลักษณะเด่น
คุณ ลัก ษณะเด่ นของบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยขอนแก่ น คื อ “พร้ อมทางาน (Ready to Work)” โดยมี
องค์ประกอบคุณลักษณะย่อย 3 ด้าน ดังนี้
- มีประสบการณ์พร้อมปฏิบตั ิงานในวิชาชีพ
- พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง
- เรี ยนรู ้ตลอดชีวติ
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2) คุณลักษณะทั่วไป
คุณ ลักษณะทัว่ ไปของบัณ ฑิ ต มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ก าหนดให้สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุด มศึกษาของไทย (National Qualifications Framework for Higher Education of Thailand NQF) รวมทั้งข้อมูลจากการวิเคราะห์ความต้องการของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลาดงาน สภาวะของสังคมไทยและ
สังคมโลก แบ่งเป็ น 3 ด้านและระดับหลักสูตร ดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตระดับ
(3 ด้ าน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
1. ด้านวิชาการ
1.1 มีความรู ้และ
1.1 มีความรู ้ลึกในวิชาการ 1.1 มีความรู ้ลึกในวิชาการ
(Knowledge)
ประสบการณ์
ที่ศึกษา และสามารถ
ที่ศึกษาและศาสตร์ใน
 บัณฑิต
การเรี ยนรู ้ในสาขาวิชา ประยุกต์ในการประกอบ
สาขาที่มีความเกี่ยวข้อง
มหาวิทยาลัย
ที่ศึกษาสามารถปฏิบตั ิ วิชาชีพชั้นสูง หรื อ
สัมพันธ์กนั สามารถทา
ขอนแก่น ต้องมี
งานในสาขาวิชาชีพใน
การวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
การวิจยั เพื่อแก้ปัญหา
องค์ความรู ้ใน
สถานการณ์ต่างๆ ได้
หรื อสร้างองค์ความรู ้
ที่ซบั ซ้อนหรื อสร้าง
สาขาวิชาการและ
ใหม่
องค์ความรู ้ใหม่ และ
ประสบการณ์
ทาการถ่ายทอดเพื่อให้
การเรี ยนรู ้และ
เกิดการพัฒนาในสาขา
การปฏิบตั ิงานที่
วิชาการหรื อวิชาชีพ
จะสามารถนาไป
นั้นๆ ได้
ใช้ในการประกอบ 1.2 มีความสามารถใน 1.2 มีความสามารถในการคิด 1.2 มีความสามารถใน
อาชีพ รวมทั้ง
การคิด วิเคราะห์
วิเคราะห์ และริ เริ่ ม
การคิด วิเคราะห์
การศึกษาเรี ยนรู ้
และริ เริ่ มสร้างสรรค์
สร้างสรรค์ โดยใช้
สังเคราะห์ และเป็ นผูน้ า
และการใช้ความรู ้
โดยใช้ความรู ้และ
ความรู ้และประสบการณ์
ในการริ เริ่ มสร้างสรรค์
และประสบการณ์ ประสบการณ์ของตน
ของตนในการแก้ไขข้อ
โดยใช้ความรู ้และ
เพื่อการพัฒนา
ในการแก้ไขปัญหา
โต้แย้งหรื อปัญหาที่
ประสบการณ์ของตน
วิชาการในสาขา
การทางานได้
ยุง่ ยากซับซ้อนในทาง
ในการแก้ไขข้อโต้แย้ง
ของตนได้
วิชาการหรื อวิชาชีพได้
หรื อปัญหาที่ยงุ่ ยาก
ซับซ้อนในทางวิชาการ
หรื อวิชาชีพได้
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คุณลักษณะทั่วไป
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตระดับ
บัณฑิตระดับ
(3 ด้ าน)
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
2. ด้านวิชางาน 2.1 มีความสามารถใน 2.1 มีความสามารถใน
2.1 มีความสามารถใน
(Skills)
การใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้ภาษาอังกฤษใน
การใช้ภาษาอังกฤษใน
 บัณฑิต
ในการสื่อสารในชีวิต
การศึกษาเรี ยนรู ้ และ
การผลิตผลงานทาง
มหาวิทยาลัย
ประจาวัน การศึกษา
การสื่อสารถ่ายทอด
วิชาการและเผยแพร่
ขอนแก่น ต้องมี
เรี ยนรู ้ในสาขาวิชา
ความรู ้ในทางวิชาการได้
หรื อถ่ายทอดความรู ้
ทักษะและ
การที่ตนศึกษา และ
ทางวิชาการในระดับ
ประสบการณ์ที่
การปฏิบตั ิงานใน
นานาชาติได้
จาเป็ นต่อ
วิชาชีพได้
การปฏิบตั ิงานใน 2.2 มีความสามารถใน 2.2 มีความสามารถใน
2.2 มีความสามารถใน
สภาวะแวดล้อม
การใช้กระบวนการ
การใช้กระบวนการ
การใช้กระบวนการทาง
การทางาน
ทางวิทยาศาสตร์หรื อ
ทางวิทยาศาสตร์หรื อ
วิทยาศาสตร์หรื อ
สมัยใหม่ ที่มี
คณิ ตศาสตร์ หรื อ
คณิ ตศาสตร์และสถิติ
คณิ ตศาสตร์และสถิติ
การเปลี่ยนแปลง
กระบวนการวิจยั ใน
หรื อกระบวนการวิจยั ใน
หรื อกระบวนการวิจยั
ตลอดเวลา
การคิด วิเคราะห์หรื อ
การคิด วิเคราะห์หรื อแก้
ในการคิด วิเคราะห์
แก้ปัญหาในชีวิต
ปัญหาการปฏิบตั ิงานหรื อ หรื อแก้ปัญหาการปฏิบตั ิ
ประจาวัน และใน
ปัญหาทางวิชาการที่สลับ
งานหรื อปัญหาทาง
การปฏิบตั ิงานใน
ซับซ้อนได้
วิชาการที่สลับซับซ้อน
สาขาวิชาชีพได้
และพัฒนาองค์ความรู ้
ใหม่ได้
2.3 มีความสามารถใน 2.3 มีความสามารถใช้
2.3 มีความสามารถใช้
การใช้เทคโนโลยี
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์และ
และสารสนเทศ ใน
และสารสนเทศ ใน
สารสนเทศ ใน
การแสวงหาความรู ้ดว้ ย
การแสวงหาความรู ้ดว้ ย
การสื่อสารและ
ตนเอง และสร้างสรรค์
ตนเอง และสร้างสรรค์
การแสวงหาความรู ้
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ผลงานทางวิชาการเพื่อ
ด้วยตนเอง เพื่อ
ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้
ประโยชน์ในการเรี ยนรู ้
ประโยชน์ใน
ของผูอ้ ื่นได้
ของผูอ้ ื่นได้
การศึกษาในสาขา
วิชาชีพได้
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คุณลักษณะทั่วไป
(3 ด้ าน)

บัณฑิตระดับ
บัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
2.4 มีความรู ้และทักษะ 2.4 มีความรู ้และทักษะ
ด้านระบบและทฤษฎี
ด้านระบบและทฤษฎี
การบริ หารองค์การ
การบริ หารองค์การ
ในระดับที่สามารถ
ในระดับที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
นาไปใช้ประโยชน์
ในการทางานได้อย่าง
ในการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิภาพ
มีคุณลักษณะด้าน
มีคุณลักษณะด้านวิชาคน
วิชาคนในระดับเข้าใจ
ในระดับ เข้าใจ ซาบซึ้ง
ซาบซึ้ง และปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิได้ และถ่ายทอดแก่
ผูอ้ ื่นได้

3. ด้านวิชาคน
(Attitude)
 บัณฑิต
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ต้องมี
จิตสานึกที่ดี และ 3.1 มีวินยั ซื่อสัตย์และ
มีความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อตนเอง
ต่อตนเอง
ครอบครัว วิชาชีพ
ครอบครัว
องค์กร สังคม และ
วิชาชีพ องค์กร
ประเทศชาติ
และสังคม
3.2 มีภาวะผูน้ า เข้าใจใน
มีคุณธรรมและ
ความแตกต่าง
จริ ยธรรมเพื่อ
หลากหลายทางสังคม
การดารงตนใน
และวัฒนธรรม
สังคมร่ วมกับผูอ้ ื่น
สามารถทางานร่ วมกับ
ได้อย่างมีความสุข
ผูอ้ ื่นได้
3.3 มีความรักและภาคภูมิ
ใจในท้องถิน่ สถาบัน
และประเทศชาติ

บัณฑิตระดับ
ปริญญาเอก
2.4 มีความรู ้และทักษะ
ด้านระบบและทฤษฎี
การบริ หารองค์การ
ในระดับที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์
ในการทางานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
มีคุณลักษณะด้านวิชา
คนในระดับเข้าใจ ซาบซึ้ง
ปฏิบตั ิได้ ถ่ายทอดแก่ผอู ้ ื่น
ได้ และเป็ นแบบอย่างที่ดีได้
3.1 มีวินยั ซื่อสัตย์และ
3.1 มีวินยั ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบต่อตนเอง
รับผิดชอบต่อตนเอง
ครอบครัว วิชาชีพ
ครอบครัว วิชาชีพ
องค์กร สังคม และ
องค์กรสังคม และ
ประเทศชาติ
ประเทศชาติ
3.2 มีภาวะผูน้ า เข้าใจใน
3.2 มีภาวะผูน้ า เข้าใจใน
ความแตกต่าง
ความแตกต่าง
หลากหลายทางสังคม
หลากหลายทางสังคม
และวัฒนธรรม
และวัฒนธรรม สามารถ
สามารถทางานร่ วมกับ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นได้
ผูอ้ ื่นได้
3.3 มีความรักและภาคภูมิ
3.3 มีความรักและภาคภูมิ
ใจในท้องถิ่น สถาบัน
ใจในท้องถิน่ สถาบัน
และประเทศชาติ
และประเทศชาติ

3) คุณลักษณะเฉพาะ
แต่ ละหลักสู ตร/สาขาวิชา สามารถก าหนดคุ ณ ลัก ษณะเฉพาะของบัณ ฑิ ตในสาขาวิชาเฉพาะได้
โดยเพิ่มเติมเข้าไปในด้านวิชาการ วิชางาน และวิชาคน ตามลักษณะความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้น
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3.2 อัตลักษณ์ คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ตามประกาศคณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ (ฉบั บ ที่ 6/2564) เรื่ อง อัต ลัก ษณ์ ค ณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิท ยาลัยขอนแก่ น ได้ก าหนดอัต ลัก ษณ์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สังคมศาสตร์ ไว้ดงั นี้
อัต ลัก ษณ์ (Identity) หมายถึง คุ ณ ลัก ษณะของบัณ ฑิ ต ตามเป้ าหมายการจัด การหลัก สู ตรระดับ
ปริ ญญาตรี ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
อัตลักษณ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ “KIND” ประกอบด้วย
(1) K = Knowledge (ความรู ้ความเชี่ยวชาญเฉพาะในสาขาวิชาที่ศึกษา)
(2) I = International (ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม)
(3) N = Noble (จริ ยธรรมคุณธรรม)
(4) D = Digital (ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และรู ้เท่าทันสื่อ)
3.3 ทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของบัณฑิต (3C+S)
 Critical and creative thinking skill ได้แก่
- ทักษะการแสวงหาความรู ้และการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง
- ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
- ความคิดสร้างสรรค์และความกล้าแสดงออกในการทางาน
- ความเชื่อมัน่ ในตนเอง ทักษะความเป็ นผูน้ าและมีวิสยั ทัศน์
 Communication and technology ได้แก่
- ความรู ้และทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศระดับพื้นฐาน
- ทักษะการสื่อสารและประสานงาน
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความรู ้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทนั สมัย
 Collaboration and adaptation ได้แก่
- ความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์
- ทักษะการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ
- ความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมข้ามชาติ
 Social engagement ได้แก่
- การมีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
- ความเข้าใจผูอ้ ื่นและเข้าใจโลก
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บทที่ 4
ระบบประกันคุณภาพระดับคณะ
4.1 ความสาคัญและความเป็ นมา
คณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้จ ัดให้มี ระบบประกัน คุณ ภาพภายในและระบบประกัน
คุณภาพภายนอก ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 ที่ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการ
ของการจัดการศึกษา ต้องมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษา และตามแผนกลยุทธ์ด ้านประกัน คุ ณ ภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ซึ่ งมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
ระบบการประกันคุณภาพภายในของคณะ เป็ นการสร้างระบบและกลไกภายในเพื่อการควบคุม
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้ าหมายและแผนยุทธศาสตร์ ของคณะ และระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กาหนด ส่วนระบบการประกันคุณภาพภายนอกเป็ นการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในสามมิติ คือ ความตระหนักถึงความสาคัญและ
มาตรฐานการศึก ษาให้ได้มาตรฐาน (Awareness) ความพยายามในการพัฒ นาคุ ณ ภาพให้ได้ม าตรฐาน
(Attempt) และสัมฤทธิผลของการดาเนินงานตามมาตรฐานที่กาหนด (Achievement)
คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ไ ด้มี ก ารจั ด ท าข้อ ตกลงค ารั บ รองปฏิ บัติ ร าชการกับ
คณะกรรมการพัฒ นาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประจ าปี ทุ ก ปี งบประมาณ ซึ่ งถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ งใน
การด าเนิ น งานให้บรรลุภารกิ จ ของคณะ โดยเชื่ อมโยงกับการด าเนิ น การประกัน คุ ณ ภาพภายใน และ
การพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่เป็ น
เลิศ เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพจากสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา (สมศ.) และเพื่อสามารถรั บรองการประเมิน คุ ณ ภาพ
ภายนอกตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ที่หน่วยงานดังกล่าวกาหนด รวมทั้งได้มีกลยุทธ์ดา้ นการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะ ดังนี้
1) ปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
2) พัฒนาระบบการประกันคุณภาพของคณะ ให้เชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย
บนพื้นฐานของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance
Excellence : EdPEx)
3) จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
4) จัดให้มีการนาเสนอผลการปฏิบตั ิงานของคณะ
ในการดาเนิ น การด้านประกัน คุ ณ ภาพภายในของคณะ ให้หน่ ว ยงานตามโครงสร้ างของคณะ
ได้แ ก่ (1) กองบริ หารงานคณะ ประกอบด้ว ย งานบริ หาร งานวิ ช าการ และงานยุท ธศาสตร์

25
(2) การบริ หารวิชาการ ประกอบด้ว ย สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ สาขาวิชา
มนุ ษ ยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาตะวัน ออก สาขาวิชาภาษาตะวัน ตก และสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ได้ทราบระบบการประกันคุณภาพและแนวทางการเสนอผลการประกันคุณภาพภายใน หรื อ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2550 เป็ นต้นมา ได้จดั ให้
มีระบบประกัน คุ ณ ภาพลงถึงระดับหลัก สู ต ร โดยก าหนดตัว บ่ งชี้ ที่สอดคล้องกับการด าเนิ น งานของ
หลักสูตรเพื่อให้แต่ละหลักสูตรจัดทารายงานการประเมินตนเองด้วย (SAR ของหลักสูตร)
อนึ่ ง เพื่อสามารถเข้ารับการตรวจประเมินและรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยที่กาหนดให้มีการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่ อง คณะจึงได้พฒั นาระบบกลไกการประกันคุณภาพให้เป็ นส่ วนหนึ่ ง
ของการบริ ห ารการศึก ษาเพื่อ ให้ค รอบคลุ มระบบการประกัน คุ ณ ภาพของคณะ รวมถึงระบบอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง โดยมีโครงสร้างระบบบริ หารงานด้านประกันคุณภาพ ดังนี้
4.2 โครงสร้ างระบบบริหารงานประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณบดี
คณะกรรมการประจาคณะ
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพของคณะ
ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
หัวหน้างานยุทธศาสตร์
หัวหน้าหลุ่มแผนและคุณภาพ
ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ
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4.3 องค์ประกอบระบบประกันคุณภาพระดับคณะ
องค์ประกอบของระบบประกันคุณภาพคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดงั นี้
1) นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
2) วัตถุประสงค์ดา้ นการประกันคุณภาพของคณะ
3) มาตรการด้านการประกันคุณภาพของคณะ
4) ฝ่ ายกากับดูแลและผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
5) แนวทางปฏิบตั ิการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
6) โครงการ/กิจกรรมและแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
7) คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
การด าเนิ น งานตามองค์ประกอบเหล่านี้ มีสาระสาคัญอยู่ที่การวางแผน (Plan) การสร้างกลไก
ควบคุ ม ตลอดจนการปฏิ บัติ งานตามองค์ป ระกอบต่ างๆ ที่ มี ผ ลต่ อคุ ณ ภาพ (Do) และจัด ให้มีระบบ
การตรวจสอบประเมิน ผลการด าเนิ น งาน (Check) เพื่ อทราบจุ ด อ่อนจุ ด แข็งที่ จ ะน าไปสู่ ก ารปรั บปรุ ง
คุ ณ ภาพ เพื่ อ รองรั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก การจัด ล าดับ (Ranking) และการเที ย บระดั บ
(Benchmarking) ต่อไป
เอกสารที่ ส าคัญ ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับระบบกลไกและองค์ป ระกอบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่
1) แผนยุทธศาสตร์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น ปี งบประมาณ
2560- 2563
2) คู่มือการประกันคุณภาพระดับคณะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) แผนปฏิบตั ิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
4) รายงานการประเมินตนเอง (SAR EdPEx, SAR EdPEx200) และรายงานประจาปี
5) รายงานการตรวจประเมิ น (Feedback Report) โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ
(EdPEx200)
6) รายงานผลระดับตามความสาเร็ จของการดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิน
การที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)
การด าเนิ น การตามองค์ประกอบของระบบประกัน คุ ณ ภาพของคณะฯ ได้ด าเนิ น การโดยเน้น
ความสัมพัน ธ์ระหว่างการประกัน คุณภาพภายในและการประกันคุณ ภาพภายนอก โดยเฉพาะเอกสารที่
สาคัญ เช่ น รายงานการประเมิน ตนเองและรายงานประจาปี จะเป็ นเครื่ องมื อที่ สาคัญอย่างหนึ่ งของ
การประกันคุณภาพภายนอก เพื่อแสดงให้เห็นว่าเมื่อคณะฯ ดาเนินการประกันคุ ณภาพภายใน และจัดทา
รายงานการประเมิน ตนเองและรายงานประจาปี แล้ว สามารถเสนอรายงานดังกล่าวหน่ วยงานประกัน
คุณภาพภายนอก เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพอย่างเป็ นระบบ
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4.3.1 นโยบายด้ านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มนี โยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) สนับสนุ นการพัฒ นากลไกการประกัน คุณ ภาพการศึกษา และดาเนิ นการตรวจประเมินระบบ
ประกันคุณภาพตามมาตรฐานที่มีผลต่อคุณภาพการศึกษาของคณะ
2) จัด ท าแบบรายงานการประเมิ น ตนเอง คู่ มื อ การประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดับ คณะ
แผนปฏิบตั ิการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ และแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน ตาม
เกณฑ์คุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่อการด าเนิ น การที่ เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence :
EdPEx) เพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
3) เสริ มสร้างความเข้าใจเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กบั บุคลากรทุกระดับ เพื่อให้เห็น
ความสาคัญและความจาเป็ นในการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรับการตรวจ
ประเมินคุณภาพจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
4.3.2 วัตถุประสงค์ด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มวี ตั ถุประสงค์ดา้ นการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) เพื่อประเมินการดาเนินงานของคณะ และหน่วยงาน ตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐาน/องค์ประกอบ/
เกณฑ์คุณภาพว่าเป็ นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้และสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะเพียงใด
2) เพื่อให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริ หารที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับแนวทางการจัดการศึกษาของคณะ โดยได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่ วมในการประกัน
คุณภาพจากบุคลากรทุกหน่วยงาน
3) เพื่ อ ให้มีก ารจัด ท ารายงานการประเมิ น ตนเอง (Self-assessment Report : SAR) รายงานผล
การประกัน คุ ณ ภาพต่ อผูบ้ ริ ห ารและต่ อมหาวิทยาลัย สาหรับ รองรั บรั บการประเมิน คุ ณ ภาพภายนอก
การจัดลาดับ (Ranking) การเทียบระดับ (Benchmarking) และเพื่อเป็ นข้อมูลเผยแพร่ ต่ อ สาธารณชน
4) เพื่ อวิ เคราะห์ และประเมิ น จุ ดแข็ ง จุ ด อ่ อน ภาวะคุ กคาม และโอกาสในการพัฒนาคุ ณ ภาพ
การศึกษาของคณะ ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขจุดอ่อน และเสริ มสร้างจุดแข็งด้านวิชาการของคณะได้อย่างเป็ น
ระบบ
5) เพื่อให้ได้บณ
ั ฑิตที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของสังคม
4.3.3 มาตรการด้ านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีมาตรการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
2) จัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร ให้รู้และเข้าใจระบบ กระบวนการ และขั้นตอนการประกัน
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คุณภาพของคณะ ตลอดจนจัดการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพให้กบั บุคลากรที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพ
3) กาหนดวิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ และดาเนิ นการตรวจประเมินตามขั้นตอนที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
4) ปรับปรุ งระบบการประกันคุณภาพของคณะ
4.3.4 ฝ่ ายกากับดูแลและผู้รับผิดชอบข้ อมูลตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้การดาเนิ นการจัดเก็บข้อมูลตามมิติ มาตรฐาน และตัวบ่งชี้การตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ซึ่ งถือเป็ นการจัดระบบประกัน คุ ณภาพให้สอดคล้องกับปรั ชญา ปณิ ธาน และเป้ าหมายตามมาตรฐานที่
กาหนดในระบบการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ได้กาหนดแนวทาง
ใน
การนาเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิงปริ มาณ ตลอดจนกาหนดฝ่ ายกากับดูแลและผูร้ ับผิดชอบ
ใน
การรายงานข้อมูลดังกล่าวเป็ นประจาทุกปี การศึกษา
4.3.5 แนวทางปฏิบัตกิ ารดาเนินงานด้ านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
แนวทางปฏิบตั ิการงานด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินการ
ตามกระบวนการประกันคุณภาพและกระบวนการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพ ดังนี้
กระบวนการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
กระบวนการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แบ่งเป็ น 4 ขั้นตอน ดังนี้
1) การวางแผน (Planning) ขั้นตอนนี้รวมถึงการศึกษาตัวบ่งชี้ การกาหนดเป้าหมาย การให้น้ าหนัก
ตัวบ่งชี้ และการถ่ายทอดตัวบ่งชี้เพื่อนาไปปฏิบตั ิ
2) การปฏิบตั ิตามแผนประกันคุณภาพ (Executing)
3) การตรวจประเมินความก้าวหน้า (Assessing progress)
4) การปรับแผนโดยอาศัยผลการประเมิน (Revising plan)
กระบวนการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีข้นั ตอน
ดังนี้
1) ขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
2) คณะกรรมการด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ ก าหนดรู ป แบบ และก าหนด
ผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละหมวด
3) คณะกรรมการด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ ก าหนดฝ่ ายก ากับ ดู แ ล และ
ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
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4) คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ และจัดประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการแก่ผรู ้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละหมวด รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ตาม
เกณฑ์การตรวจประเมิน
5) ผูร้ ั บผิดชอบจัดทารายงานการประเมิน ตนเองดาเนิ นการจัด ทารายงานการประเมินตนเองใน
หมวดที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ ตามเกณฑ์การตรวจประเมินดาเนิ น การจัดทา
ข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
6) คณะกรรมการด้านการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของคณะ จัด ประชุ ม เชิ งปฏิ บัติ ก ารแก่
ผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน เพื่อ
พิจารณารายงานการประเมินตนเองในภาพรวมและความเชื่อมโยง
7) คณะกรรมการด้านการประกันคุ ณ ภาพการศึกษาของคณะ จัดส่ งรายงานการประเมิน ตนเอง
รวมทั้งข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมินภายในระยะเวลาที่กาหนด
8) คณะกรรมการด้านประกัน คุณ ภาพการศึกษาของคณะ ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจ
ประเมิน ของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับการตรวจประเมิน และด าเนิ น การตามกิ จกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สป.อว.
9) คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ นาเสนอรายงานผลการตรวจประเมินแก่
คณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อรั บทราบและให้ข ้อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาสู่
องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
10) คณะกรรมการด้านประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาของคณะ จัด ทาแผนพัฒ นาคุ ณ ภาพจากผล
การตรวจประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
11) คณะกรรมการด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ติดตามและรายงานผลการดาเนิ นการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพในระบบรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
(CDS CHE QA ONLINE 3D)
12) คณะกรรมการด้านประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของคณะ ทบทวนปรั บปรุ ง และพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ
กระบวนการดังกล่าวสามารถกาหนดเป็ นขั้นตอนในการปฏิบตั ิ ดังนี้
คณบดี

แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

กาหนดรู ปแบบ และกาหนดผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเองในแต่ละหมวด
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กาหนดฝ่ ายกากับดูแล และผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์ และจัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทารายงานการประเมินตนเอง 
ผูร้ ับผิดชอบจัดทารายงานการประเมินตนเอง และผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
จัดทารายงานการประเมินตนเอง และจัดทาข้อมูลพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
ให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด

คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการ เพื่อพิจารณารายงานการประเมินตนเองในภาพรวมและความเชื่อมโยง
จัดส่งรายงานการประเมินตนเอง รวมทั้งข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การตรวจประเมิน
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัย และ สป.อว. เพื่อขอรับการตรวจประเมิน
นาเสนอรายงานผลการตรวจประเมินแก่คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อรับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะ

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ สป.อว.
ดาเนินการตรวจประเมินให้แล้วเสร็ จตามกาหนด และจัดทารายงานผลการตรวจประเมิน
แจ้งมายังคณะ เพื่อเสนอคณะกรรมการประจาคณะ

คณะกรรมการประจาคณะ

ประ
ประกัน
จา

รับทราบและให้ขอ้ เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ

คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินเสนอต่อมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ติดตามและรายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในระบบ CHE QA ONLINE 3D
ทบทวนปรับปรุ งและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ

คณะกรรมการประจาคณะ
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4.3.6 โครงการ/กิจกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ ประจาปี 2564
วัน เดือน ปี
3 ธ.ค.63
4 ธ.ค.63
7 ธ.ค.63
7 - 15
ธ.ค.63

โครงการ/กิจกรรม
เข้าร่ วมประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางในการสมัครโครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
จัดทาปฏิทินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8
เสนอขออนุมตั ิจดั ทาคาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
จัดทาคู่มือการพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี 2564 และ
แผนปฏิบตั ิการการพัฒนาคุณภาพภาพการศึกษาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ ประจาปี งบประมาณ
2564
จัดอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
จัดประชุมเชิงปฏิบตั ิการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR EdPEx Writing)
จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8

ม.ค.64
ม.ค.64
ม.ค. มี.ค.64
19 มี.ค.64 ส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 แก่กองพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพือ่ เสนอต่อ สป.อว.
มี.ค. - คณะกรรมการ สป.อว. ตรวจประเมินรายงานการประเมินตนเอง (SAR) โครงการ EdPEx200
เม.ย.64 รุ่ นที่ 8
เม.ย.64 จัดเตรี ยมข้อมูลสาหรับรองรับการเข้าตรวจเยีย่ ม (Site Visit) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก
สป.อว.
พ.ค. - รองรับการตรวจเยีย่ ม (Site Visit) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก สป.อว.หากคะแนนอยู่
ก.ค.64 ระหว่าง 180 - 200 คะแนน
30 ก.ค.64 รับทราบผลการเข้าตรวจเยีย่ ม (Site Visit) โครงการ EdPEx200 รุ่ นที่ 8 จาก สป.อว.
ส.ค.64 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement plan) ด้วย
เครื่ องมือ Storyboard
ก.ย.64 ส่งแผนพัฒนาคุณภาพตามผลการตรวจประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx (Improvement plan) ด้วย
เครื่ องมือ Storyboard แก่กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ต.ค. - รายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE QA
พ.ย.64 ONLINE 3D ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน (CDS) ระดับคณะ, SAR EdPEx และแผนพัฒนาคุณภาพ
พ.ย.64 ปิ ดระบบ CHE QA Online 3D
พ.ย. - จัดทารายงานข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (QS Ranking) ส่งกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ธ.ค.64 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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4.3.7 คณะกรรมการด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
คณะกรรมการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ มีองค์ประกอบ วิธีการได้มา บทบาท
หน้าที่ และวาระการดารงตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของคณะ
องค์ประกอบ
1) คณบดี
ประธานกรรมการ
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
รองประธานกรรมการ
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
4) ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
5) ผูแ้ ทนหัวหน้าสาขาวิชา จานวน 2 คน
กรรมการ
6) ผูท้ รงคุณวุฒิ จานวน 2 คน
กรรมการ
7) ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ
กรรมการ
8) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
9) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมการ
10) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
11) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
วิธีการได้ มา
1) คณบดี เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั เป็ นรองประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ หัวหน้างานทุกงาน
หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
4) ผูแ้ ทนหัวหน้าสาขาวิชา และผูท้ รงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประจาคณะ เป็ นกรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
6) ผูร้ ับปฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการตามลักษณะงานใน
ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) พัฒนาระบบและยกระดับมาตรฐานการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่
เป็ นเลิศของคณะให้สูงขึ้น
2) ให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศของ
คณะ
3) จัดทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
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4) กาหนดผูร้ ับผิดชอบในแต่ละหมวด (Category Champion) และแต่ละตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
5) พิจารณาสาขาวิชาและตัวบ่งชี้ที่จะเทียบเคียงเพื่อการจัดอันดับคณะและสาขาวิขา
6) พิจารณาหน่วยงานที่จะเป็ นคู่เทียบทั้งสถาบันการศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
7) กากับดูแลการจัดทารายงานผลการดาเนิ นการกระบวนการทางานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพ
การศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
8) กากับดูแลการจัดทารายงานผลการดาเนินการตัวบ่งชี้เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะแก่หน่ วยงานที่ขอ
เทียบเคียง
9) จัด ทาแบบรายงานการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์ก ารด าเนิ น การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาเพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศ
10) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ์การดาเนิ นการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
11) แจ้งผลการตรวจประเมินให้คณะกรรมการประจาคณะรับทราบเพื่อให้ขอ้ เสนอแนะ
12) จัด ทาแผนพัฒนาคุณ ภาพจากผลการตรวจประเมินคุณ ภาพภายในตามเกณฑ์การด าเนิ นการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของคณะ มีวาระ
การดารงตาแหน่ง 1 ปี
คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของ
คณะ
องค์ประกอบ
1) รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ
ประธานกรรมการ
2) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
3) หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมการ
4) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
กรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
วิธีการได้ มา
1) รองคณบดีฝ่ายแผนและสารสนเทศ เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
2) หัวหน้างานทุกงาน หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
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3) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตามกระบวนการทางาน ตัวบ่งชี้ และกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพในความ
รับผิดชอบ เป็ นกรรมการ
4) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
5) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณ ภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ ก ารตามลักษณะงานใน
ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) ดาเนิ นการตามปฏิทินกิจกรรมการดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ น
เลิศ
2) จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ ประจาปี การศึกษา
2562 (ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63 หรื อตามรอบระยะเวลาที่แต่ละตัวบ่งชี้กาหนด)
3) จัดทารายงานผลการดาเนินการกระบวนการทางานและตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อ
การดาเนินการที่เป็ นเลิศ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
4) จัดทาข้อมูลเทียบเคียงกับหน่วยงานเทียบเคียงเพื่อการจัดอันดับคณะและสาขาวิขา
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการตัวบ่งชี้เพื่อเทียบเคียงสมรรถนะแก่หน่วยงานที่ขอเทียบเคียง
6) จัดทารายงานผลการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
ตามเกณฑ์การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการด าเนิ น การตามเกณฑ์การพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึก ษาเพื่ อการด าเนิ น การที่ เป็ นเลิศ
(EdPEx) ของคณะ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)
ของคณะ
องค์ประกอบ
1) คณบดี
ประธานกรรมการ
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
รองประธานกรรมการ
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
4) ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
5) ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ
กรรมการ
6) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
7) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
8) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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วิธีการได้ มา
1) คณบดี เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั เป็ นรองประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ หัวหน้างานทุกงาน
เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
4) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
5) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การตามลักษณะงานในความ
รับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) พัฒนาระบบและยกระดับมาตรฐานการดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของคณะให้สูงขึ้น
2) ให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของคณะ
3) จัดทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
4) กาหนดผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
5) กากับดูแลการจัดทารายงานผลการดาเนิ นการตัวบ่งชี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรายงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ของ
คณะ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University
Ranking) ของคณะ
องค์ประกอบ
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
ประธานกรรมการ
2) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
3) หัวหน้ากลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
4) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
กรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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วิธีการได้ มา
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
2) หัวหน้างานทุกงาน เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
3) หัวหน้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้ เป็ นกรรมการ
4) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้ เป็ นกรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
6) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การตามลักษณะงานใน
ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) ดาเนินการตามปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย
2) จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การจัดอันดับมหาวิทยาลัยตามรอบระยะเวลาที่แต่ละตัวบ่งชี้กาหนด
3) จัดทารายงานผลการดาเนินการตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย พร้อมเอกสาร
หลักฐานประกอบการรายงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University
Ranking) ของคณะ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้นฐานด้ านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D) ของคณะ
องค์ประกอบ
1) คณบดี
ประธานกรรมการ
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
รองประธานกรรมการ
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
4) ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย
กรรมการ
5) ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ
กรรมการ
6) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
7) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
8) ผูป้ ฏิบตั ิงานงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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วิธีการได้ มา
1) คณบดี เป็ นประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั เป็ นรองประธานกรรมการโดยตาแหน่ง
3) รองคณบดีทุกฝ่ าย ผูช้ ่วยคณบดีทุกฝ่ าย ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ หัวหน้างานทุกงาน
เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
4) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
5) ผูป้ ฏิบตั ิ งานด้านแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การตามลักษณะงานในความ
รับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) พัฒนาระบบและยกระดับมาตรฐานการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงาน
ข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะให้สูงขึ้น
2) ให้คาแนะนาปรึ กษาเกี่ยวกับดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษาของคณะ
3) จัดทาปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้นฐาน ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
4) กาหนดผูร้ ับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้นฐาน ด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
5) กากับดูแลการจัดทารายงานผลการดาเนินการตัวบ่งชี้การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะกรรมการพัฒ นาคุ ณ ภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้น ฐานด้านการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D) ของคณะ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
คณะทางานดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้ อมูลพื้นฐานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D) ของคณะ
องค์ประกอบ
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
ประธานกรรมการ
2) หัวหน้างานทุกงาน
กรรมการ
3) หัวหน้ากลุ่มที่เกี่ยวข้อง
กรรมการ
4) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
กรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
กรรมการและเลขานุการ
6) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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วิธีการได้ มา
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั เป็ นประธานโดยตาแหน่ง
2) หัวหน้างานทุกงาน เป็ นกรรมการโดยตาแหน่ง
3) หัวหน้ากลุ่มที่เกี่ยวข้องตามตัวบ่งชี้และข้อมูลพื้นฐาน เป็ นกรรมการ
4) ผูร้ ับผิดชอบข้อมูลตามตัวบ่งชี้และข้อมูลพื้นฐาน เป็ นกรรมการ
5) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและเลขานุการโดยตาแหน่ง
6) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุ การตามลักษณะงานใน
ความรับผิดชอบ
บทบาทหน้ าที่
1) ดาเนินการตามปฏิทินกิจกรรมการดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูล
พื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
2) จัดเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้การรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาประจาปี การศึกษา 2562 (ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 - 31 ก.ค.63 หรื อตามรอบระยะเวลาที่แต่ละตัว
บ่งชี้กาหนด)
3) จัดทารายงานผลการดาเนินการตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์การรายงานข้อมูลพื้นฐาน ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรายงาน
วาระการดารงตาแหน่ ง
คณะทางานด าเนิ น การพัฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้น ฐานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D) ของคณะ มีวาระการดารงตาแหน่ง 1 ปี
4.3.8 รายชื่ อคณะกรรมการด้ านการประกันคุณภาพของคณะ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2563
1) คณบดี
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
3) รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
5) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
6) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
7) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นรองประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
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8) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
9) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยารัตน์ เควียเซ่น
10) อาจารย์ ดร.เวียงคา ชวนอุดม
11) ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ โฆษิตตระกูล
12) ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ
13) หัวหน้างานบริ หาร
14) หัวหน้างานวิชาการ
15) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
16) หัวหน้ากลุ่มจัดการทัว่ ไป
17) หัวหน้ากลุ่มการคลัง
18) หัวหน้ากลุ่มการพัสดุ
19) หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
20) หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
21) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ
22) หัวหน้ากลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ
23) หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
24) หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
25) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
26) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2563
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
2) หัวหน้างานบริ หาร
3) หัวหน้างานวิชาการ
4) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
5) หัวหน้ากลุ่มจัดการทัว่ ไป
6) หัวหน้ากลุ่มการคลัง
7) หัวหน้ากลุ่มการพัสดุ
8) หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
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9) หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
10) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ
11) หัวหน้ากลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ
12) หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
13) หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
14) นางสาวอิสรี ยา มะลิรักษ์
15) นางกนกวรรณ สิทธิมงคล
16) นายฉลองรัฐ แสงดาว
17) นางสาวจันทร์ศิริ บุศรี คา
18) นางสาวภาวิณี สานึกศักดิ์ศรี
19) นางสาววันวิสาข์ นามพรม
20) นางสาวพมลพร ทินก้อง
21) นางสาวกนกรัตน์ เวียงชัย
22) นางวรางคณา แก้วกัลยา
23) นางสาวรุ่ งนภา สละ
24) นางสาวสุภาวดี มอญขาม
25) นางสาวขวัญใจ บุญเจริ ญ
26) นายเจษฎาวุฒิ อโนวัน
27) นางสุจิรา ผิวบาง
28) นางวารุ ณี อินทวงศ์
29) นางสาวไพริ นทร์ เมืองสนาม
30) นางสาวศิริญญา ฤทธิพนั ธรักษ์
31) นางสกุลรัตน์ คาพิละ
32) นายกษณะ ปัญญาคา
33) นายกิตติชยั กองแก้ว
34) นางชริ นรัตน์ โมยะ
35) นางสาวภัสรา นามแสง
36) นางสาวชุดาภา คลังแสง
37) นางสาวอัมพร รักหนองแซง
38) นางสาวภาวดี มาพันธ์
39) นางสาวปิ ยนันท์ ดวงก้งแสน
40) นางสาวอรดา ถาปาลบุตร
41) นางสาวบุษยากร ปัจอาษา

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
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42) นายไพบูลย์ มะโนรมย์
43) นางสาวประภัสสร สวัสดี
44) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
45) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
(University Ranking) ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี 2564
1) คณบดี
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
3) รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
5) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
6) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
7) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร
8) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
9) ผูอ้ านวยการกองบริ หารงานคณะ
10) หัวหน้างานบริ หาร
11) หัวหน้างานวิชาการ
12) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
13) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
14) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นรองประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี 2564
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
2) หัวหน้างานบริ หาร
3) หัวหน้างานวิชาการ
4) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
5) หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
6) หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
7) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ
8) หัวหน้ากลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ
9) นางสาวพมลพร ทินก้อง
10) นายกิตติชยั กองแก้ว
11) นางสาวภัสรา นามแสง
12) นางสาวชุดาภา คลังแสง
13) นางสาวอัมพร รักหนองแซง
14) นางสาวภาวดี มาพันธ์
15) ดร.พรเพ็ญ โสมาบุตร
16) นางสาวอรดา ถาปาลบุตร
17) นางสาวบุษยากร ปัจอาษา
18) นายไพบูลย์ มะโนรมย์
19) นางสาวประภัสสร สวัสดี
20) นางสาวปิ ยนันท์ ดวงก้งแสน
21) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
22) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ
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คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้อมูลพื้นฐาน
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D)
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2563
1) คณบดี
2) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
3) รองคณบดีฝ่ายบริ หาร
4) รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการต่างประเทศ
5) รองคณบดีฝ่ายวิจยั และบริ การวิชาการ
6) รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
7) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายบริ หาร
8) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
9) หัวหน้างานบริ หาร
10) หัวหน้างานวิชาการ
11) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
12) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
13) ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นรองประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการและเลขานุการ
เป็ นกรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดาเนินการตามเกณฑ์การรายงานข้อมูลพืน้ ฐาน
ด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D)
ของคณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2563
1) ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั
2) หัวหน้างานบริ หาร
3) หัวหน้างานวิชาการ
4) หัวหน้างานยุทธศาสตร์
5) หัวหน้ากลุ่มทรัพยากรบุคคล
6) หัวหน้ากลุ่มจัดการศึกษา
7) หัวหน้ากลุ่มพัฒนานักศึกษาและการต่างประเทศ
8) หัวหน้ากลุ่มวิจยั และบริ การวิชาการ

เป็ นประธานกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
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9) นางสาวพมลพร ทินก้อง
10) นางวารุ ณี อินทวงศ์
11) นางสาวไพริ นทร์ เมืองสนาม
12) นางสาวนูนาดา คุม้ กุดขมิน้
13) นายกษณะ ปัญญาคา
14) นายกิตติชยั กองแก้ว
15) นางสาวอัมพร รักหนองแซง
16) หัวหน้ากลุ่มแผนและคุณภาพ
17) ผูร้ ับผิดชอบงานด้านแผนและคุณภาพ

เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
เป็ นกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ1
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บทที่ 5
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ องค์กรแห่ งความเป็ นเลิศ
5.1 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ (EdPEx200)
คณะฯ ได้สมัค รเข้าร่ วมโครงการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาสู่ ค วามเป็ นเลิศ (EdPEx200) อัน เป็ น
การนาเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(EdPEx200) เพื่ อน าไปพัฒ นาคุ ณ ภาพไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ ตั้งแต่ รุ่ น ที่ 5 ปี การศึ ก ษา 2560 ซึ่ งในรุ่ น ที่ 6
ปี พ.ศ.2561 แม้ค ณะฯ ยังไม่ ผ่านการพิ จ ารณาการเข้ าร่ ว มโครงการ EdPEx200 รุ่ น ที่ 6 แต่ ส านัก งาน
ปลัด กระทรวงการอุ ด มศึ ก ษา วิ ท ยาศาสตร์ วิ จ ัย และนวัต กรรม หรื อ สป.อว. (เดิ ม คื อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา หรื อ สกอ.) ได้แจ้งผลการประเมินและข้อเสนอแนะในการด าเนิ น การแก่
คณะฯ เพื่ อ น าไปพัฒ นาคุ ณ ภาพไปสู่ ค วามเป็ นเลิ ศ พร้ อ มแจ้งสิ ท ธิ์ การเข้า ร่ วมโครงการในรุ่ นที่ 7
ปี พ.ศ.2562 ซึ่ งคณะผูต้ รวจประเมิน ได้เข้าตรวจเยี่ยม (Site Visie) ด้ว ย ต่ อ มาจึ ง ให้ สามารถเข้าร่ ว มใน
ขั้น ตอนการจัด ทารายงานการประเมิน ตนเองเพื่อการรั บการตรวจเยี่ย มได้ โดยไม่ต ้องเข้าร่ ว มขั้น ตอน
การพิจารณาคัดกรองโครงร่ างองค์การ (OP Screening) ในรุ่ นที่ 8 ปี การศึกษา 2563 ซึ่งโครงการดังกล่าว
สป.อว. ได้กาหนดรายละเอียดในคู่มือการสมัครเข้าร่ วมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ :
EdPEx200 รุ่ นที่ 8 ปี พ.ศ.2563ไว้ดงั นี้
 วัตถุประสงค์
1) เพื่อสนับสนุ นหน่วยงานที่มีศกั ยภาพและความพร้อมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความ
เป็ นเลิศ ให้นาเกณฑ์คุณ ภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ น การที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ไปใช้ในการพัฒนาคุณ ภาพ
ขององค์การทางการศึกษา
2) เพื่อกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึกษามีความตระหนักในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาอย่าง
ยัง่ ยืนและสามารถแข่งขันได้ท้งั ในระดับชาติและนานาชาติ
 คุณลักษณะของหน่ วยงานที่สมัครเข้ าร่ วมโครงการ
1) เป็ นองค์การที่มีจุดเด่น/สมรรถนะหลักที่โดดเด่น/การดาเนินงานที่โดดเด่น
2) ผูบ้ ริ หารมีความมุ่งมัน่ ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่ วมในการดาเนินการต่างๆ
3) มีความมัน่ คงในการบริ หารองค์การ/สามารถนา EdPEx มาใช้ในองค์การได้อย่างต่อเนื่อง แม้
จะมีการเปลี่ยนแปลงผูบ้ ริ หาร
4) ทีมงานพร้อมและมีทศั นคติที่ดีในการดาเนินการด้วยเกณฑ์ EdPEx
5) มีประสบการณ์/ความรู ้ในการดาเนินการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานตามแนวทางของเกณฑ์
EdPEx
6) มีประสบการณ์ในการจัดทาโครงร่ างองค์การ/รายงานการประเมินตนเองตามแนวทางของ
เกณฑ์ EdPEx
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 ระยะเวลาในการดาเนินการ
1) ระยะเวลาในการคัดเลือกระหว่างเดือน พ.ย.63 - ก.ค.64
2) ระยะเวลาในการเข้า ร่ วมโครงการส าหรั บ คณะวิ ช าและสถาบั น ที่ ผ่ า นการคัด เลื อ ก
4 ปี การศึกษา นับจากปี การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมโครงการ
 ประโยชน์ ของโครงการ
หน่ วยงานมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพสู่ สากล มีความสามารถในการแข่งขัน ทั้งในระดับชาติ
หรื อระดับนานาชาติ ได้รับคาแนะนาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุ งองค์การ รวมถึงได้แนวปฏิบตั ิที่ดี
หรื อหน่วยงานที่เป็ นแบบอย่างในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ
 สิ่งที่หน่ วยงานจะได้ รับจากการเข้ าร่ วมโครงการ
1) รายงานผลการตรวจประเมิ น หน่ วยงานจาก สป.อว. (Feedback Report) ซึ่ งเป็ นข้อ มู ล
ป้อนกลับเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของหน่ วยงาน ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุ งพัฒนาคุณภาพการบริ หาร
จัดการของหน่วยงานในภาพรวมเพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็ นเลิศต่อไป
2) การปรึ ก ษาและให้ค าแนะน าในการจัด ท าแผนพัฒ นาหน่ ว ยงานไปสู่ ค วามเป็ นเลิศ อย่าง
ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ
3) การอบรมให้ความรู ้ต่างๆ เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ โดยวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒิจาก สป.อว.
4) การใช้เกณฑ์EdPEx แทนเกณฑ์การประกันคุณภาพภายในของ สป.อว. ในระดับคณะวิชา /
สถาบัน ได้ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่ วมโครงการ
 ขั้นตอนการดาเนินการ
1) คณะวิชาหรื อสถาบันที่ประสงค์จะเข้าร่ วมโครงการ หากเป็ นการสมัครเข้าร่ วมโครงการใน
ระดับคณะวิชา ต้องได้รับการสนับสนุนจากสถาบันด้วย
2) คณะวิชา/สถาบัน ที่สนใจจัดส่ งแบบฟอร์มการสมัครเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
(Screening) ภายในวัน ที่ 14 ธ.ค.63 จานวนไม่เกิน 20 หน้า ประกอบด้วย โครงร่ างองค์ก าร (OP) ไม่เกิ น
5 หน้า ผลลัพ ธ์ในหัว ข้อ 7.1 ถึ ง 7.5 ไม่เกิ น 5 หน้า กระบวนการหัว ข้อ 2.2 และหัว ข้อ 4.1 รวมไม่เกิ น
10 หน้า
3) สป.อว. พิจารณาคัดกรอง Screening คณะวิชา/สถาบัน โดยจะแจ้งผลให้ทราบภายในวัน ที่
21 ม.ค.64
4) คณะวิชา/สถาบัน ที่ผ่าน จัด ทารายงานการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์คุณ ภาพการศึก ษาเพื่อ
การดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) ตาม Template ที่กาหนด โดยมีขอ้ มูลครบทั้ง 7 หมวด จานวน 60 หน้า
โดยแบ่งเป็ น OP จานวน 10 หน้า และหมวด 1-7 จานวน 50 หน้า จัดส่งให้ สป.อว. ภายใน 19 มี.ค.64
5) สป.อว. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินรายงานการประเมินตนเองของคณะวิชา/สถาบัน
และแจ้งผลการคัดเลือกหน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์ 200 คะแนน ภายในวันที่ 30 ก.ค.64
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 กิจกรรมการดาเนินงานระหว่างเข้ าร่ วมโครงการ
- คณะวิชา/ สถาบันจัดส่ งเฉพาะข้อมูลสาคัญในทุกปี การศึกษา ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ตามระบบ
CHE QA Online และรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report) ตามเกณฑ์ EdPEx
- สป.อว. จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของผลการดาเนิ นงานของคณะ
วิชา/สถาบัน
- ภายใน 4 ปี หากคณะวิชา/สถาบัน มีความพร้อม สามารถจัดส่งรายงานการประเมินตนเอง เพื่อ
รับการประเมินด้วยเกณฑ์ EdPEx โดยต้องมีผลการประเมินในระดับ 300 คะแนน
 กาหนดการดาเนินงาน
ตารางกาหนดการดาเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความเป็ นเลิศ รุ่ นที่ 8 ปี พ.ศ.2563
กิจกรรม
1 สป.อว. จัดทาประกาศเชิญชวนหน่วยงานเข้าร่ วมโครงการ
2 สป.อว. ชี้แจงแนวทางในการสมัครเข้าร่ วมโครงการการนาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมจัดส่งแบบฟอร์มการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
3 คณะวิชา/สถาบัน ส่งใบสมัคร เพื่อคัดเลือกเบื้องต้น (screening)

ระยะเวลา
พ.ย.63
18 พ.ย.63

18 พ.ย. 14 ธ.ค.63
21 ม.ค.64
19 มี.ค.64

4 ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้น (screening)
5 คณะวิชา/สถาบัน จัดส่งรายงาน SAR โดยมีรายละเอียดตามที่กาหนดไว้ใน
แบบฟอร์ม
6 การตรวจประเมิน ณ สถานที่จริ ง
พ.ค. - ก.ค.64
7 ประกาศผลคณะวิชา/สถาบัน ที่ผา่ นการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการการนาเกณฑ์
30 ก.ค.64
EdPExไปใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
8 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์EdPEx และจัดส่งรายงานความก้าวหน้า พ.ย.64
ตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพ (Progress Report) และข้อมูลพื้น ฐ าน Common Data Set
พ.ย.65
ให้กบั สป.อว. ทุกปี การศึกษาตามที่กาหนด
พ.ย.66
พ.ย.67
9 รับการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx จากทีมผูป้ ระเมิน (EdPEx Assessor) เมื่อ
ไม่เกิน
ครบกาหนด 4 ปี หรื อเมื่อพร้อม
พ.ย.67
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 เกณฑ์การคัดเลือกหน่ วยงาน สป.อว. ได้กาหนดเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงาน ดังนี้
1) การพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น (Screening)
- ความถูกต้องของใบสมัครตามกติกาที่กาหนด
- ระดับความเข้าใจในการเขียนโครงร่ างองค์การ ผลลัพธ์ และกระบวนการ
- ความเชื่อมโยงระหว่างโครงร่ างองค์การ วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วดั ผลลัพธ์
2) การพิจารณารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- ระดับพัฒนาการของรายงานการประเมินตนเองตามพันธกิจของหน่วยงาน
- จะต้องมีคะแนนทุกหมวด โดยต้องไม่มีหมวดใดหมวดหนึ่งเป็ นศูนย์
- หมวด 2 หมวด 3 หมวด 6 รวมทั้งผลลัพธ์ในข้อ 7.1 ต้องมีพฒั นาการไม่นอ้ ยกว่า 25%
- ผลการประเมินคะแนนจากรายงานการประเมินตนเองรวมทุกหมวดต้องมีคะแนนตาม
เกณฑ์ที่กาหนดจึงจะดาเนินการตรวจเยีย่ ม ณ สถานที่จริ ง
3) การพิจารณาตัดสินผลการคัดเลือก
คณะกรรมการที่ ได้รับการแต่ งตั้ง ในข้อ 2 จะลงพื้น ที่ ต รวจเยี่ยมหน่ ว ยงานที่ ผ่านการพิ จารณา
รายงานการประเมินตนเอง ณ สถานที่จริ ง เพื่อยืนยันผลการดาเนิ นการและจัดท ารายงานผลการประเมิน
(Feedback Report) เพื่อเสนอต่อคณะอนุ กรรมการฯ ที่ เกี่ยวข้องพิจารณาตัดสิ นผลการตรวจประเมิน และ
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อนาสู่การพัฒนาต่อไป
ทั้งนี้ หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการต้องดาเนินการตามขั้นตอนการดาเนินการโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่เป็ นเลิศ (EdPEx200) ได้แก่
ขั้นตอน
เอกสาร
การพิจารณาคัดกรองโครงร่ าง โครงร่ างองค์การ (OP)
องค์การ (OP Screening)
ผลลัพธ์ในหมวด 7.1 - 7.5
การสมัครเข้าร่ วมโครงการ
โครงร่ างองค์การ (OP)
ผลลัพธ์ในหัวข้อ 7.1 – 7.5
หัวข้อ 2.2 และหัวข้อ 6.1
การรับการตรวจเยีย่ ม
รายงานการประเมินตนเอง
โดยแบ่งเป็ น
- โครงร่ างองค์การ (OP)
จานวน 10 หน้า
- หมวด 1-7 จานวน 50 หน้า

หมายเหตุ
ไม่เกิน 5 หน้า
ไม่เกิน 5 หน้า
ไม่เกิน 5 หน้า
ไม่เกิน 5 หน้า
รวมไม่เกิน 10 หน้า
รวมไม่เกิน 60 หน้า
ทั้งนี้ ได้กาหนดให้มีเอกสารเพิ่มเติมได้
(ถ้ามี) โดยไม่นบั รวมใน 60 หน้า ดังนี้
• คานา โครงสร้างองค์กร และการแบ่ง
ส่วนงาน 2 หน้า
• นิยามและคาย่อที่ใช้ในรายงาน 5 หน้า
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เอกสารแบบฟอร์ มการสมัครเพื่อคัดเลือกเบื้ องต้น (Screening) สาหรั บยื่น สมัค รรับการประเมิน
ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ ( EdPEx200) ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่ วนที่
หัวข้ อ
1. โครงร่ างองค์กร P.1 ลักษณะองค์กร
ก. สภาพแวดล้อมขององค์การ

ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ

P.2 สภาวการณ์ขององค์การ
ก. สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขัน

หัวข้ อย่อย / คาถาม
• หลักสูตร และบริ การ
• วิสยั ทัศน์ และพันธกิจ จุดประสงค์
สมรรถนะหลัก
• บุคลากร
• สินทรัพย์
• กฎระเบียบข้อบังคับ
• โครงสร้างและระบบธรรมาภิบาล
• ลูกค้าและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย
• ผูส้ ่งมอบและคู่ความร่ วมมือ

• ลาดับในการแข่งขัน
• การเปลี่ยนแปลงความสามารถในการแข่งขัน
• ข้อมูลเชิงเปรี ยบเทียบ
ข. บริ บทเชิงกลยุทธ์
• ความท้าทายและความได้เปรี ยบเชิงกลยุทธ์ที่
สาคัญด้านหลักสูตร และบริ การ การปฏิบตั ิการ
ความรับผิดชอบต่อสังคม และบุคลากร
ค. ระบบการปรับปรุ งผล
• ส่วนประกอบที่สาคัญของระบบการปรับปรุ ง
การดาเนินการ
ผลการดาเนินการของสถาบัน
2. ข้อมูลตัวชี้วดั ใน 7.1 ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของ
ก. ผลลัพธ์ดา้ นการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและด้าน
ผลลัพธ์องค์กร
ผูเ้ รี ยน และด้านกระบวนการ
กระบวนการที่มุ่งเน้นผูเ้ รี ยน
ในหมวด 7 ตาม
ข. ผลลัพธ์ดา้ นประสิทธิผลของกระบวนการ
เกณฑ์ EdPEx
ทางาน
ค. ผลลัพธ์ดา้ นการจัดการห่วงโซ่อุปทาน
7.2 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นลูกค้า ก. ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นผูเ้ รี ยน และลูกค้า
กลุ่มอื่น
7.3 ผลลัพธ์ดา้ นการมุ่งเน้นบุคลากร ก. ผลลัพธ์ดา้ นบุคลากร
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ส่ วนที่

3. หมวด
กระบวนการ

หัวข้ อ
หัวข้ อย่อย / คาถาม
7.4 ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การ ก. ผลลัพธ์ดา้ นการนาองค์การ ธรรมาภิบาล
และธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
ข. ผลลัพธ์ดา้ นการนากลยุทธ์ไปปฏิบตั ิ
7.5 ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ ก. ผลลัพธ์ดา้ นงบประมาณ การเงินและตลาด
การเงิน และตลาด
2.2 การนากลยุทธ์ไปสู่
การปฏิบตั ิ : สถาบันนา
กลยุทธ์ไปสู่การปฏิบตั ิ
อย่างไร
ก. การจัดทาแผนปฏิบตั ิการ
(1) แผนปฏิบตั ิการ
และนาไปสู่การปฏิบตั ิ
แผนปฏิบตั ิการทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สาคัญ
ของสถาบันมีอะไรบ้าง
(2) การนาแผนปฏิบตั ิการไปสู่การปฏิบตั ิ
สถาบันมีวิธีการในการที่จะนาแผนปฏิบตั ิการ
ไปสู่การปฏิบตั ิอย่างไร
(3) การจัดสรรทรัพยากร
สถาบันทาให้มนั่ ใจได้อย่างไรว่าทรัพยากรด้าน
การเงินและด้านอื่นๆ มีพร้อมใช้ในการสนับสนุน
แผนปฏิบตั ิการจนประสบความสาเร็ จและยังบรรลุ
ภาระผูกพันในปัจจุบนั
(4) แผนด้านบุคลากร
แผนด้านบุคลากรที่สาคัญที่จะสนับสนุน
วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวมีอะไรบ้าง
(5) ตัววัดผลการดาเนินการ
ตัววัดหรื อตัวบ่งชี้ที่สาคัญที่ใช้ติดตามผลสาเร็ จ
และประสิทธิผลของแผนปฏิบตั ิการมีอะไรบ้าง
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ส่ วนที่

หัวข้ อ

หัวข้ อย่อย / คาถาม
(6) การคาดการณ์ผลการดาเนินการ
ค่าคาดการณ์ผลการดาเนินการของตัววัด
หรื อตัวบ่งชี้ที่สาคัญตามกรอบเวลาทั้งระยะสั้น
และระยะยาวของสถาบันคืออะไร

ข. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการใน
กรณี ที่สถานการณ์บงั คับให้มี
การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบตั ิการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรใน
การจัดทา ปรับแผน และนาแผน
ใหม่ไปปฏิบตั ิอย่างรวดเร็ ว
6.1 กระบวนการทางาน: สถาบันมี
วิธีการออกแบบ จัดการ และ
ปรับปรุ งหลักสูตรและบริ การ
และกระบวนการทางานที่สาคัญ
อย่างไร
ก. การออกแบบหลักสูตร การบริ การ (1) ข้อกาหนดของหลักสูตร บริ การ และ
และกระบวนการ
กระบวนการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการระบุขอ้
กาหนดของหลักสูตร บริ การ และกระบวนการ
ทางานที่สาคัญ
(2) แนวคิดการออกแบบ
สถาบันมีวิธีการอย่างไรในการออกแบบ
หลักสูตร บริ การ และกระบวนการทางานที่
สาคัญเพื่อให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
ข. การจัดการกระบวนการ
(1) การนากระบวนการไปสู่การปฏิบตั ิ
สถาบันมัน่ ใจได้อย่างไรว่าการปฏิบตั ิงาน
ประจาวันของกระบวนการทางานต่างๆ เป็ น
ไปตามข้อกาหนดที่สาคัญ
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ส่วนที่

หัวข้อ

หัวข้อย่อย / คาถาม
(2) กระบวนการสนับสนุน
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการกาหนด
กระบวนการสนับสนุนที่สาคัญ
(3) การปรับปรุ งหลักสูตร การบริ การ และ
กระบวนการ
สถาบันมีวิธีการอย่างไร ในการปรับปรุ ง
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มการเรี ยนรู ้ของ
ผูเ้ รี ยน ปรับปรุ งหลักสูตรและการบริ การ และ
ผลการดาเนินการ เสริ มสร้างสมรรถนะหลัก
ของสถาบันและลดความแปรปรวน

ค. การจัดการนวัตกรรมสถาบันมี
การจัดการนวัตกรรมอย่างไร
นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการก าหนดประเภท องค์ประกอบ รายการหลักฐาน ผูร้ ั บผิดชอบ พร้อม
ผูป้ ระสานในการจัดเตรี ยมหลักฐานสาหรับรองรับการตรวจเยีย่ มโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ ความ
เป็ นเลิศ (EdPEx200) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 ประเภทของหลักฐาน ได้แก่
1) หลักฐานกระบวนการ (โครงร่ างองค์กร และหมวด 1-6)
2) หลักฐานผลลัพธ์ (หมวด 7)
 องค์ประกอบของหลักฐาน ประกอบด้วย
1) หลักคิด/หลักการ
2) กระบวนงาน/วิธีการ
3) การวัด/การประเมิน
4) ผลการดาเนินการ/ผลลัพธ์
 รายการหลักฐาน ประกอบด้วย
1) แผน ได้แก่ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั ิการ แผนงบประมาณ แผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากาลัง แผนบริ หารจัดการความเสี่ยง แผนการจัดการความรู ้
2) รายงาน ได้แก่ รายงานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ รายงานการดาเนิ นการปรับโครงสร้างคณะ
รายงานการดาเนินการตามหลักธรรมมาภิบาล รายงานจริ ยธรรม จรรยาบรรณ รายงานการดาเนิ นการรับเข้า
ศึกษา รายงานการดาเนินการ KKU AELT รายงานการดาเนินการ Student lab รายงานการดาเนินการพัฒนา
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นักศึกษาต่างชาติ รายงานการสื่อสารในองค์กร รายงานการประเมินหลักสูตร รายงานการขับเคลื่อนค่านิยม
รายงานสรุ ปมติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ รายงานสิ่งอานวยความสะดวก
5.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (EdPEx)
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนิ นการที่เป็ นเลิศ (EdPEx) คณะฯ ได้ดาเนินการตามที่
สป.อว. และมหาวิทยาลัยได้ให้แนวทางไว้ ดังนี้
 แนวทางในการดาเนินงานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ ในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ตามที่คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ ในการประชุม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อ
วัน พุธที่ 15 ก.ค.58 ได้มีมติเห็นควรกาหนดร่ างแนวทางในการดาเนิ นงานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่น า
เกณ ฑ์ EdPEx ไปใช้ ใ นการพั ฒ นาองค์ ก ารทางการศึ ก ษาสู่ ความเป็ นเลิ ศ และประกั น คุ ณ ภาพ
การดาเนิ นงานขององค์การ เพื่อให้มีการดาเนิ นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างสอดคล้องเป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถตรวจสอบคุณภาพของหน่ วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการพัฒนา
องค์การได้ โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์ฯ ดังนี้
หลักเกณฑ์ในการพัฒนาแนวทางฯ : ควรมุ่งเน้น ที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ
เกณฑ์ EdPEx ไม่ ใช่ ก ารเขี ยนรายงานการประเมิ น ตนเอง หรื อการประเมิ น เพื่ อ คะแนน โดยไม่ ไ ด้มี
การพัฒนาคุณภาพจริ ง
- ปี ที่ 1 จัด ทาแผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาตามแนวทางการพัฒนาคุ ณ ภาพการศึก ษาด้ว ยเกณฑ์
EdPEx ตามแบบรายงานที่ กาหนด และรายงานวิธีการน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในสถาบันว่ามีแนวทางใน
ดาเนินการอย่างไร พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
- ปี ที่ 2 จัดส่ งข้อมูลรายการผลการด าเนิ นงานตามแผนพัฒนาที่จดั ส่ งในปี ที่ 1 พร้อมจัดส่ งข้อมูล
พื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ CHE QA Online
- ปี ที่ 3 จัด ส่ งรายงานการประเมิน ตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบู รณ์ ตามรู ปแบบที่กาหนด
พร้ อ มจัด ส่ งข้ อ มู ล พื้ น ฐาน Common Data Set เข้ า สู่ ร ะบบ CHE QA Online โดยคณะอนุ กรรมการ
จะพิจารณาและสุ่มตรวจเยีย่ ม ณ สถานที่จริ ง ซึ่งจะสอดคล้องกับการตรวจติดตาม 3 ปี ตามกฎกระทรวงฯ
ซึ่งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 6/2558
เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58 มีมติเห็นชอบต่อร่ างแนวทางในการดาเนิ น งานสาหรับสถาบัน อุดมศึกษาที่น าเกณฑ์
EdPEx ไปใช้ในการประกันคุณภาพภายในดังกล่าวแล้ว
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 แนวทางในการดาเนินงานสาหรับสถาบันอุดมศึกษาที่นาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ ในการพัฒนา
องค์การทางการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ และประกันคุณภาพการดาเนินงานขององค์การ
ปี ที่ การดาเนินงานของหน่ วยงานที่เลือกใช้ เกณฑ์ EdPEx
1 1.1 จัดส่งโครงร่ างองค์การ พร้อมกาหนดเป้าหมายใน
การพัฒนาสู่ความเป็ นเลิศตามวิสยั ทัศน์ของแต่ละ
หน่วยงาน เพื่อใช้เป็ นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพ
(Goal-based) พร้อมรายงานวิธีการนาเกณฑ์ EdPEx
ไปใช้ในหน่วยงานว่ามีแนวทางในดาเนินการอย่างไร
1.2 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเกณฑ์ EdPEx
1.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ
CHE QA Online
2 2.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน
ตามที่หน่วยงานกาหนดในปี ที่ 1
2.2 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ
CHE QA Online
3

3.1 จัดส่งรายงานความก้าวหน้าของผลการดาเนินงาน
ตามที่หน่วยงานกาหนดในปี ที่ 1
3.2 จัดส่งรายงานการประเมินตนเองด้วยเกณฑ์ EdPEx
ฉบับสมบูรณ์
3.3 จัดส่งข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set เข้าสู่ระบบ
CHE QA Online

ผลลัพธ์ ทไี่ ด้
1. แนวปฎิบตั ิที่ดีในการนาเกณฑ์ EdPEx
ไปใช้ในองค์การ
2. ข้อมูลการพัฒนาองค์การของ
หน่วยงานต่างๆ
3. ข้อมูลพื้นฐาน Common data set
สาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆ

1. ข้อมูลการพัฒนาองค์การของ
หน่วยงานต่างๆ
2. ข้อมูลพื้นฐาน Common data set
สาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆ
1. ผลการพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานที่
เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx
2. ข้อเสนอแนะสาหรับการพัฒนา
หน่วยงานที่เลือกใช้เกณฑ์ EdPEx ใน
ภาพรวม
3. ข้อมูลพื้นฐาน Common data set
สาหรับการนาไปใช้วิเคราะห์ขอ้ มูล
ต่างๆ

55
 แนวทางการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็ นเลิศ (EdPEx)
แนวทางการดาเนินงานของคณะ
ผลลัพธ์
หมายเหตุ
การดาเนินงานปี ที่ 1
1. จุดแข็งและโอกาสใน
1. พ.ย. - ธ.ค.63
1. ประเมินตนเองฯ ใช้เกณฑ์ EdPEx การพัฒนารายหมวด
2. คณะควรจัด Workshop เพื่อ
ปี 2563-2566
2. แผนพัฒนาคุณภาพระยะ วิเคราะห์ OP และประเมิน
2. วิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสใน
3 ปี
ตนเองตามเกณฑ์ EdPEx
การพัฒนา
ปี 2563-2566
3. จัดลาดับความสาคัญ
3. แผนพัฒนาคุณภาพ 3 ปี ควร
4. จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระบุให้ชดั เจนว่าปี ที่ 1-2-3 จะ
ตามแนวทางของ EdPEx (3ปี )
ดาเนินการอย่างไรและ
เสนอต่อมหาวิทยาลัยตาม
สอดคล้องกับผลการประเมิน
แบบฟอร์มที่กาหนด
IQA ปี การศึกษา 2563 + ผล
5. วิเคราะห์ OP ปรับปรุ งให้ชดั เจน
การประเมินหลักสูตร + EdPEx
คณะจัดประชุมนาเสนอแผนพัฒนา 1. การปรับปรุ งตามข้อ
- Coaching (TQA/EdPEx Team)
คุณภาพตามข้อเสนอแนะต่อ
เสนอแนะของคณะ
- ม.ค. - มี.ค.64
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพของ
กรรมการ
มหาวิทยาลัย
2. ความสอดคล้องและ
เชื่อมโยงของผล
การดาเนินงานในภาพรวม
รายงานความก้าวหน้า ปี ที่ 1 ครั้งที่ 1 1. แนวปฏิบตั ิที่ดีในการนา - พ.ค.63
รายงานความก้าวหน้า ปี ที่ 1 ครั้งที่ 2 เอาเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ - ก.ย.63
ในองค์การ
- ดาเนินการก่อนสิ้นปี งบประมาณ
2. ข้อมูลการพัฒนาองค์การ พ.ศ.2564
ของคณะ
- รายงาน Common data set
CHE QA Online
1. ข้อเสนอแนะเพื่อ
- เสนอสภามหาวิทยาลัย
การปรับปรุ งของสภา
- พ.ย.63
มหาวิทยาลัย
- รายงาน Common data set
2. การสนับสนุน
CHE QA Online
การดาเนินงานโดย
มหาวิทยาลัย
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แนวทางการดาเนินงานของคณะ
ปี ที่ 2
Site visit & Coaching แผนพัฒนา
คุณภาพฯ ปี ที่ 2 ครั้งที่ 1

ผลลัพธ์
1. ผลการพัฒนาคุณภาพ
ของคณะที่ใช้เกณฑ์
EdPEx
2. ความก้าวหน้าใน
การพัฒนาองค์กรสู่ความ
เป็ นเลิศ

Site visit & Coaching แผนพัฒนา
คุณภาพฯ ปี ที่ 2 ครั้งที่ 2
1. ผลการพัฒนาคุณภาพ
ปี ที่ 3
จัดทารายงานการประเมินตนเองตาม ของคณะที่ใช้เกณฑ์
EdPEx
เกณฑ์ EdPEx ฉบับสมบูรณ์
2. ข้อเสนอแนะสาหรับ
การพัฒนาหน่วยงานใน
การนาเอาเกณฑ์ EdPEx
ไปใช้พฒั นาองค์การใน
ภาพรวม
3. ข้อมูลพื้นฐาน Common
data set สาหรับวิเคราะห์
ข้อมูลต่างๆ
4. นวัตกรรมและแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี

หมายเหตุ
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
- เครื่ องมือ Tools
- การฝึ กอบรมต่างๆ
- รายงาน Common data set
CHE QA Online

- คณะกรรมการตรวจประเมิน
- Site visit (TQA/EdPEx Team)
- รายงาน Common data set
CHE QA Online

ส่วนการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for
Performance Excellence : EdPEx) ถือเป็ นส่วนหนึ่งของการทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของ
องค์กร โดยนาสิ่งที่องค์กรดาเนินการอยูใ่ นปัจจุบนั มาเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการ
ที่เป็ นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ซึ่งประกอบด้วย บทนา : โครงร่ าง
องค์กร หมวด 1 การนาองค์กร หมวด 2 กลยุทธ์ หมวด 3 ลูกค้า หมวด 4 การวัดผล การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู ้ หมวด 5 บุคลากร หมวด 6 การปฏิบตั ิการ และหมวด 7 ผลลัพธ์
การประเมินผลตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่เป็ นเลิศดังกล่าว ประเมินจาก
การตอบคาถามทั้ง 7 หมวด จานวน 18 หัวข้อ โดยแบ่งเป็ น 2 มิติ คือ
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1) มิติกระบวนการ (หมวด 1-6) ประเมินเนื้อหารายงานผลการดาเนินการของคณะฯ ในแต่ละ
ประเด็นคาถาม โดยพิจารณาถึงปัจจัยในการตรวจประเมิน 4 ด้าน ได้แก่
- แนวทาง (Approach-A)
- การถ่ายทอดเพื่อนาไปปฏิบตั ิ (Deployment-D)
- การเรี ยนรู ้ (Learning-L)
- การบูรณาการ (Integration-I)
2) มิติผลลัพธ์ (หมวด 7) ประเมินเนื้อหารายงานผลการดาเนินงานขององค์กรในแต่ละประเด็น
คาถาม โดยพิจารณาถึงปัจจัยในการตรวจประเมินผลลัพธ์ 4 ด้าน ได้แก่
- ผลการดาเนินการในปัจจุบนั เปรี ยบเทียบกับเป้าหมาย (Level-Le)
- แนวโน้มของผลการดาเนินการ (Trend-T)
- ผลการดาเนินการของคณะฯ เปรี ยบเทียบกับผลการดาเนินการขององค์กรที่มีภารกิจคล้ายคลึง
กัน และ/หรื อระดับเทียบเคียงที่เหมาะสม (Comparison-C)
- การเชื่อมโยงของตัวบ่งชี้ผลต่างๆ กับเกณฑ์หมวดต่างๆ และแสดงผลตามกลุ่มที่จาแนกไว้
(Linkage-Li)
5.3 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (University Ranking)
ในการรายงานข้อมูลการจัด อัน ดับมหาวิทยาลัย (University Ranking) ระดับคณะ ประกอบด้ว ย
ตัวบ่งชี้ QS และ THE จานวน 16 ตัวบ่งชี้ รวมทั้งการรายงาน IMPACT RANKING ตัวบ่งชี้ QS Star จานวน
3 ตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้
ที่
1 Number of academic staff
2 1.1 Of which are international/
overseas origin
3 1.2 Of which are women
4 Number of research staff
5
6
7

Number of students
3.1 Of which are international/
overseas origin
3.2 Of which are women

KPIs
จานวนอาจารย์ท้งั หมด
จานวนอาจารย์ที่เป็ นชาวต่างชาติ
อาจารย์ที่เป็ นเพศหญิง
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนเป็ นนักวิจยั
(ไม่ใช่สายวิชาการ)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
จานวนนักศึกษาเพศหญิง
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ที่
KPIs
8 Number of undergraduate degrees awarded จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
9 Number of Master’s degrees awarded
จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
10 Number of Doctorates awarded
จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก
11 Number of bachelors students
จานวนนักศึกษาปริ ญญาตรี
12 Number of masters students
จานวนนักศึกษาปริ ญญาโท
13 Number of doctorate students
จานวนนักศึกษาปริ ญญาเอก
14 Total institutional income
เงินงบประมาณทั้งหมด
15 Research income
Research Funding – Government
(เงินจากหน่วยงานภาครัฐ)
· เงินแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
· เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ภายในประเทศ เช่น สกอ.
สกว. วช. เป็ นต้น
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ภายนอกประเทศ
Research Funding – Industry
(เงินจากหน่วยงานเอกชน/อุตสาหกรรม)
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานภาคเอกชน
ภายในประเทศ
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานภาคเอกชน
ภายนอกประเทศ
Research Funding – Total (รวม)
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ที่
16 Research income from industry and
commerce (รายได้จากการขายสินค้าวิจยั :
รายได้จากการวิจยั ที่ได้รับจากอุตสาหกรรม
หรื อหน่วยงานเอกชน เป็ นรายได้ท้งั หมดที่
เกิดจากผลงานวิจยั ซึ่งรายได้ในข้อนี้จะน้อย
กว่าในข้อ 15 เพราะนับเฉพาะที่เป็ นรายได้ที่
เกิดจากงานวิจยั หรื อการขายสินค้าที่เกิดจาก
งานวิจยั ไม่ใช่ทุนวิจยั ))
QS Star
17 7.2 Artistic & cultural accolades

18 7.4 Funds for community investment and
charity work
19 7.5 Volunteer hours for community
investment and charity work

KPIs
จานวนเงินของงานวิจยั ที่ก่อให้เกิดรายได้
จานวนเงินของนวัตกรรม/สิทธิบตั ร
ที่ก่อให้เกิดรายได้
อื่นๆ โปรดระบุ……..
Research income from industry and commerce
(รวม)

จานวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบให้นกั ศึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริ มศิลปวัฒนธรรม
เช่นกิจกรรมการประกวดต่างๆ
จานวนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน
จานวนชัว่ โมงรวมในการอาสาสมัคร (6 ชัว่ โมง/วัน)

5.4 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการรายงานข้ อมูลพื้นฐานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
อุดมศึกษา (CDS CHE QA ONLINE 3D)
ในการรายงานข้อมูลพื้น ฐาน (CDS) ระดับคณะ ประกอบด้ว ย 12 ชุ ดข้อมูล 40 ข้อมูลพื้น ฐาน
128 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ที่
ชื่ อชุดข้ อมูล
1 จานวนหลักสูตร
2 จานวนหลักสูตรนอกที่ต้งั
3 จานวนนักศึกษา

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวนหลักสูตรที่เปิ ดสอนทั้งหมด (จาแนกตามระดับการศึกษา)
จานวนหลักสูตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้งั
(ถ้ามี : จาแนกตามระดับการศึกษา)
จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
(จาแนกตามระดับการศึกษา)
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ที่
ชื่ อชุดข้ อมูล
4 จานวนอาจารย์จาแนกตาม
ตาแหน่งทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษา

5 คุณวุฒิอาจารย์ประจา
หลักสูตร
6 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
7 การมีงานทาของบัณฑิต
8 ผลงานทางวิชาการของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาโท
9 ผลงานทางวิชาการของ
ผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอก
10 นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อวุฒิ
ปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อวุฒิ
ปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
(จาแนกตามคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี /โท/เอก)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
(จาแนกตามคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี /โท/เอก)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ (จาแนก
ตามคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี /โท/เอก)
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
(จาแนกตามคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี /โท/เอก)
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรแยกตามวุฒิการศึกษา
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อมูลการได้งานของบัณฑิต
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด
(ปี การศึกษาที่เป็ นวงรอบประเมิน)
จานวนรวมของผลงานนักศึกษาและผูส้ าเร็ จการศึกษาในระดับปริ ญญา
เอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรื อเผยแพร่
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด
(ปี การศึกษาที่เป็ นวงรอบประเมิน)
จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสูตร
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ที่
ชื่ อชุดข้ อมูล
11 จานวนเงินสนับสนุน
12 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจาและนักวิจยั

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
จานวนรวมของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบ
เป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ออกประกาศ
ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556
แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบ
เป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556
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ที่

ชื่ อชุดข้ อมูล

ข้ อมูลพืน้ ฐาน
ผลงานได้รับการจดสิทธิบตั ร
ผลงานวิชาการรับใช้สงั คมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานค้นพบพันธุพ์ ืช พันธุส์ ตั ว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ตาราหรื อหนังสือหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
ตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
ตาราหรื อหนังสือหรื องานแปลที่ผา่ นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินตาแหน่งทางวิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมิน
ตาแหน่งทางวิชาการ
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
หรื อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่าง
ประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมภิ าคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
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ภาคผนวก
ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงาน ในการจัดเตรียมหลักฐานโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8
ผู้รับผิดชอบข้ อมูล QS University Ranking ประจาปี 2564
ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ์ ประจาปี การศึกษา 2563
ผู้รับผิดชอบข้ อมูลพืน้ ฐาน (Common Data Set : CDS) ในระบบ CHE QA Online
ประจาปี การศึกษา 2563
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ผู้รับผิดชอบ และผู้ประสานงาน ในการจัดเตรียมหลักฐานโครงการ EdPEx200 รุ่นที่ 8
หลักฐาน
แผนกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ิการ
แผนงบประมาณ
รายงานการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์
รายงานการดาเนินการ
ปรับโครงสร้างคณะ
รายงานการดาเนินการ
ตามหลักธรรมมาภิบาล
รายงานจริ ยธรรม จรรยาบรรณ
รายงานการดาเนินการรับเข้าศึกษา
รายงานการดาเนินการ KKU AELT
รายงานการดาเนินการ Student lab
รายงานการดาเนินการพัฒนานักศึกษา
ต่างชาติ
แผนการบริ หารและพัฒนาบุคลากร
แผนอัตรากาลัง
แผนบริ หารจัดการความเสี่ ยง
แผนการจัดการความรู ้
รายงานการสื่ อสารในองค์กร
รายงานการประเมินหลักสู ตร
รายงานการขับเคลื่อนค่านิยม
รายงานสรุ ปมติที่ประชุม
คณะกรรมการประจาคณะ
รายงานสิ่ งอานวยความสะดวก

ผู้รับผิดชอบ
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
อมรรัตน์

ผู้ประสานงาน

หมายเหตุ

กนกรัตน์

อภิวรรธน์
ณัชชา
บุบผา
ศูนย์ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษ
อมรรัตน์
ศูนย์ภาษาอาเซี ยน

กนกรัตน์
ศศิธร
รองคณบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ
กนกรัตน์
กนกรัตน์

อมรรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
รองคณบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ
ศศิธร
รองคณบดีฝ่ายแผน
และสารสนเทศ
กนกรัตน์

กนกรัตน์

ผ่องพรรณ/อาณัติ

ศศิธร

ระบุกิจกรรมด้วย
ตัวอย่างการจาแนก เช่น เกี่ยวกับคน
ประกอบด้วย ห้องเรี ยน ห้องปฏิบตั ิการ
อุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์ ระบบสารสนเทศ
กล้องวงจรปิ ด โดยพิจารณาหมวด 4
ประกอบ เช่น
- ด้านการเรี ยนรู ้
- ด้านความปลอดภัย
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ผู้รับผิดชอบข้ อมูล QS University Ranking ประจาปี 2564
ที่
1

KPIs
จานวนอาจารย์ท้ งั หมด

2

Number of academic staff
1.1 Of which are
international/overseas origin

3
4

1.2 Of which are women
Number of research staff

5

Number of students

อาจารย์ที่เป็ นเพศหญิง
จานวนบุคลากรสายสนับสนุนเป็ นนักวิจยั
(ไม่ใช่สายวิชาการ)
จานวนนักศึกษาทั้งหมด

6

3.1 Of which are
international/overseas origin

7
8

อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
ภัสรา

จานวนอาจารย์ที่เป็ นชาวต่างชาติ
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
วารุ ณี/อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา
วารุ ณี/อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา
จานวนนักศึกษาชาวต่างชาติ
วารุ ณี/อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา

Number of Doctorates awarded

จานวนนักศึกษาเพศหญิง
จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาตรี
จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาโท
จานวนบัณฑิตที่สาเร็ จการศึกษา
ระดับปริ ญญาเอก

11

Number of bachelors students

จานวนนักศึกษาปริ ญญาตรี

วารุ ณี/ชุดาภา

12

Number of masters students

จานวนนักศึกษาปริ ญญาโท

อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา

13

Number of doctorate students

จานวนนักศึกษาปริ ญญาเอก

อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา

14
15

Total institutional income
Research income

เงินงบประมาณทั้งหมด
Research Funding – Government
(เงินจากหน่วยงานภาครัฐ)

อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา

9

3.2 Of which are women
Number of undergraduate degrees
awarded
Number of Master’s degrees
awarded

ผู้รับผิดชอบข้ อมูล

10

วารุ ณี/อนงค์นาถ/กษณะ/ชุดาภา
อนงค์นาถ/กษณะ
อนงค์นาถ/กษณะ

กนกรัตน์

· เงินแผ่นดินจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กนกรัตน์

· เงินรายได้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น

กนกรัตน์

· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ภายในประเทศ เช่น สกอ. สกว.
วช. เป็ นต้น

ขวัญนคร
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ที่

KPIs
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานของรัฐ/
รัฐวิสาหกิจ ภายนอกประเทศ

ผู้รับผิดชอบข้ อมูล
ขวัญนคร

Research Funding – Industry
(เงินจากหน่วยงานเอกชน/อุตสาหกรรม)

ขวัญนคร

· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานภาคเอกชน
ภายในประเทศ
· เงินทุนภายนอกจากหน่วยงานภาคเอกชน
ภายนอกประเทศ

ขวัญนคร
ชวัญนคร

Research Funding – Total (รวม)

ขวัญนคร

Research income from industry and
commerce (รายได้จากการขาย
สิ นค้าวิจยั : รายได้จากการวิจยั ที่
ได้รับจากอุตสาหกรรมหรื อ
หน่วยงานเอกชน เป็ นรายได้
ทั้งหมดที่เกิดจากผลงานวิจยั ซึ่ ง
รายได้ในข้อนี้จะน้อยกว่าในข้อ 15
เพราะนับเฉพาะที่เป็ นรายได้ที่เกิด
จากงานวิจยั หรื อการขายสิ นค้าที่เกิด
จากงานวิจยั ไม่ใช่ทุนวิจยั ))
QS Star

จานวนเงินของงานวิจยั ที่ก่อให้เกิดรายได้

ขวัญนคร

จานวนเงินของนวัตกรรม/สิ ทธิบตั ร
ที่ก่อให้เกิดรายได้

ขวัญนคร

อื่นๆ โปรดระบุ……..

ขวัญนคร

Research income from industry and
commerce (รวม)

ขวัญนคร

17

7.2 Artistic & cultural accolades

18

จานวนรางวัลที่มหาวิทยาลัยมอบให้นกั ศึกษา
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่ งเสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เช่นกิจกรรมการประกวด
ต่างๆ
จานวนโครงการสนับสนุนช่วยเหลือชุมชน

7.4 Funds for community
investment and charity work
7.5 Volunteer hours for community จานวนชัว่ โมงรวมในการอาสาสมัคร
investment and charity work
(6 ชัว่ โมง/วัน)

16

19

อมรรัตน์/อภิรัก/ภาวดี

อัมพร
อัมพร
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ผู้รับผิดชอบตัวบ่ งชี้ตามเกณฑ์ EdPEx หมวด 7 ผลลัพธ์ ประจาปี การศึ กษา 2563
7.1 ผลลัพธ์ ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และบริ การที่ตอบสนองลูกค้ าต่ อลูกค้ากลุ่มอื่น และด้ านกระบวนการ
ก. ผลลัพธ์ ด้านการเรียนรู้ ของผู้เรียน และด้ านบริการที่ม่ งุ เน้ นลูกค้ า
พันธกิจด้ านการจัดการศึ กษา
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
7.1-1 จานวนหลักสู ตรที่มีการจัดการศึกษาของคณะ ประจาปี การศึกษา 2562-2563
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
- หลักสู ตรภาษาไทย ระดับปริ ญญาตรี
ไพริ นทร์
- หลักสู ตรภาษาไทย ระดับบัณฑิตศึกษา
อนงค์นาถ
- หลักสู ตรนานาชาติ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
- หลักสู ตร Double Degree
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ/ชุดาภา
- คู่ความร่ วมมือ (MOU)
ชุดาภา
7.1-2 ระยะเวลาเฉลี่ยในการสาเร็ จการศึกษา (ปี )
วารุ ณี/สกุลรัตน์
- ระดับปริ ญญาตรี
วารุ ณี
- ระดับปริ ญญาโท
สกุลรัตน์
- ระดับปริ ญญาเอก
สกุลรัตน์
- ระดับบัณฑิตศึกษา
สกุลรัตน์
7.1.3 ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาและศึกษาต่อภายใน
อภิรัก
ระยะเวลา 1 ปี
7.1-4 ร้อยละผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาในต่างประเทศหรื อ
อภิรัก
ตลาดงานอาเซี ยน
7.1-5 ร้อยละของผลงานนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อนงค์นาถ
ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
7.1-6 ร้อยละของผลงานนักศึกษาระดับปริ ญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อนงค์นาถ
ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
- ระดับชาติ
อนงค์นาถ
- ระดับนานาชาติ
อนงค์นาถ
7.1-7 ระดับการพัฒนาบัณฑิตด้านผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามกรอบ TQF
อภิรัก/อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาตรี
อภิรัก
- ระดับปริ ญญาโท
อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาเอก
อนงค์นาถ
- ระดับบัณฑิตศึกษา
อนงค์นาถ
7.1-8 ระดับของการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของคณะ (R3C)
กิตติชยั
- Ready to Work
กิตติชยั
- Foreign Languages Communication
กิตติชยั
- Community-based Learning
กิตติชยั
- Cross-cultural Literacy
กิตติชยั
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-9 ระดับการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นสาหรับการเรี ยนรู ้ในศตวรรษที่ 21
- Critical and creative thinking skill
- Communication and technology
- Collaboration and adaptation
- Social engagement

ลาดับ
7.1-10

7.1-11

7.1-12
7.1-13
7.1-14
7.1-15

7.1-16
7.1-17

7.1-18

พันธกิจด้ านการวิจัยและบริ การวิชาการ
ตัวบ่ งชี้
จานวนเงินทุนสนับสนุนวิจยั ที่ได้รับ (ตลอดโครงการ)
- ภายในประเทศ
- ภายนอกประเทศ
จานวนงานวิจยั ที่ได้ดาเนินการ
- จากคณะ
- จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ระดับชาติ (นอก มข.)
- ระดับนานาชาติ
บทความวิจยั ที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Refereed journal หรื อ
ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ร้อยละผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์ประจา
จานวนผลงานบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
(เปรี ยบเทียบกับคู่แข่งและคู่เทียบ)
ร้อยละผลงานวิจยั และงานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ในระดับชาติและ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจา
- ระดับชาติ: การประชุมวิชาการ
- ระดับชาติ: วารสารในฐาน TCI กลุ่ม 1 +2
- ระดับนานาชาติ: การประชุมวิชาการ
- ระดับนานาชาติ: วารสารในฐาน ISI/Scopus
จานวนผลงานวิจยั ที่ได้จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
จานวนโครงการบริ การวิชาการของงานบริ การวิชาการแบบบูรณาการ
จาแนกตามความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
- โครงการที่ส่งผลกระทบต่อการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- โครงการที่บูรณาการการเรี ยนการสอนและหรื อการวิจยั
- โครงการ CSV
จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริ มการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรม

ผู้รับผิดชอบ
กิตติชยั
กิตติชยั
กิตติชยั
กิตติชยั
กิตติชยั

ผู้รับผิดชอบ
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
ขวัญนคร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
ขวัญนคร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อภิรัก
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-19 จานวนความร่ วมมือด้านวิจยั และบริ การวิชาการ (เครื อข่าย)
- ภาครัฐ
- ภาคเอกชน
- ชุมชน/ประชาสังคม
ตัวอย่างงานบริ การวิชาการของคณะที่เป็ นรู ปธรรม โดดเด่น สะท้อน
7.1-20
อัตลักษณ์ และนาไปสู่ การใช้ประโยชน์
ข. ผลลัพธ์ ด้านประสิ ทธิผลของกระบวนการทางาน
(1) ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของกระบวนการทางาน
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-21 ร้อยละหลักสู ตรที่ปรับตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา TQF
7.1-22 ร้อยละหลักสู ตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ.
7.1-23 จานวนหลักสู ตรที่เข้ารับการเตรี ยมความพร้อมสู่ มาตรฐาน AUN-QA
7.1-24 ร้อยละหลักสู ตรที่มีการเรี ยนการสอนแบบกระบวนทัศน์ใหม่
- ร้อยละหลักสู ตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ RBL
- ร้อยละรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนโดยใช้ RBL
- ร้อยละหลักสู ตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ CLIL
- ร้อยละรายวิชาที่มีการจัดการเรี ยนการสอนแบบ CLIL
7.1-25 ร้อยละหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่มีสหกิจศึกษา
7.1-26 จานวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
- ภายในมหาวิทยาลัย
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
7.1-27 จานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาที่ได้รางวัลวิทยานิพนธ์
- ภายในมหาวิทยาลัย
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
7.1-28 ร้อยละความพึงพอใจต่อประสิ ทธิภาพการสอน
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
- ระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร

ผู้รับผิดชอบ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
สุ จิรา
อภิรัก/อนงค์นาถ/ภาวดี
อภิรัก/อนงค์นาถ/ภาวดี
อภิรัก/อนงค์นาถ/ภาวดี
อภิรัก/อนงค์นาถ/ภาวดี
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อภิรัก/ชริ นรัตน์/กิตติชยั /ไพริ นทร์ /
อนงค์นาถ
อภิรัก/ชริ นรัตน์/กิตติชยั /ไพริ นทร์
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-29 ร้อยละนักศึกษาของคณะพ้นสภาพนักศึกษา
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
- ระดับบัณฑิตศึกษา
7.1-30 จานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
- จานวนนักศึกษา Inbound
- จานวนนักศึกษา Outbound
- จานวนนักศึกษานานาชาติ (Fulltime)
7.1-31 จานวนนักศึกษาสหกิจศึกษา
- ในประเทศ
- ต่างประเทศ
7.1-32 จานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจยั ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(ในประเทศ) (หน่วย: ล้านบาท)
7.1-33 ร้อยละนักวิจยั ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจยั
7.1-34 จานวนเงินทุนสนับสนุนการบริ การวิชาการภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(ในประเทศ) (หน่วย: แสนบาท)
7.1-35 ร้อยละโครงการบริ การวิชาการที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
(2) ความปลอดภัยและการเตรียมความพร้ อมต่ อภาวะฉุกเฉิ น
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-36 ผลลัพธ์ดา้ นความปลอดภัยและการเตรี ยมความพร้อมต่อภาวะฉุ กเฉิ น
- จานวนโครงการเตรี ยมความพร้อมรับเหตุฉุกเฉิ น
- จานวนอุบตั ิเหตุและเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มี
ผลกระทบร้ายแรง
- ร้อยละของอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภยั ได้รับการตรวจให้พร้อมใช้งาน
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน
- ระบบสารองข้อมูลบนระบบเครื อข่าย
- ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมใช้ของระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.1-37 จานวนสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
7.1-38 จานวนสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่มีขอ้ ตกลงความร่ วมมือและดาเนิน
กิจกรรมต่อเนื่อง (แห่ง)

ผู้รับผิดชอบ
วารุ ณี/อนงค์นาถ
วารุ ณี
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
ชุดาภา
ชุดาภา
ชุดาภา
ชุดาภา
สุ จิรา
สุ จิรา
สุ จิรา
ขวัญนคร
ขวัญนคร
อัมพร
อัมพร

ผู้รับผิดชอบ
กฤษณะ/ฤทธิไกร
ฤทธิไกร
กฤษณะ/ฤทธิไกร
ฤทธิไกร
ฤทธิไกร
กฤษณะ
กฤษณะ
สุ จิรา
ชุดาภา
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ค. ผลลัพธ์ ด้านการจัดการเครื อข่ ายอุปทาน
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.1-39 ผลลัพธ์ดา้ นความการจัดการเครื อข่ายอุปทาน
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความสะอาด
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจด้านความปลอดภัย
- ร้อยละสัญญาสิ่ งก่อสร้าง การจัดซื้ อที่ดาเนินการถูกต้องและเป็ นไปตาม
เงื่อนไขระยะเวลา (จานวนสัญญาในระบบ MU-EPP หักงานที่ไม่เป็ นไป
ตามเงื่อนไข)
- ร้อยละการส่ งมอบพัสดุตรงตามที่กาหนด
- ร้อยละการส่ งมอบพัสดุตรงตามเวลาที่กาหนด
- ร้อยละเฉลี่ยความพร้อมใช้ของระบบเครื อข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้รับผิดชอบ
กังสดาล/ธันยนันท์/กฤษณะ/ฤทธิไกร
ฤทธิไกร
กฤษณะ/ฤทธิไกร
กังสดาล/ธันยนันท์

กังสดาล/ธันยนันท์
กังสดาล/ธันยนันท์
กฤษณะ

7.2 ผลลัพธ์ ด้านลูกค้ า
ก. ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่นๆ
(1) ความพึงพอใจของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น และ (2) ความผูกพันของผู้เรียนและลูกค้ากลุ่มอื่น
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
7.2-1 อัตราการรับนักศึกษาของคณะเทียบแผนการรับ
บุบผา/อนงค์นาถ
7.2-2 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาต่อหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาตรี
ไพริ นทร์
- ระดับปริ ญญาโท
อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาเอก
อนงค์นาถ
- ระดับบัณฑิตศึกษา
อนงค์นาถ
7.2-3 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่อกิจกรรมพัฒนา
อภิรัก/ชริ นรัตน์/กิตติชยั
นักศึกษา
7.2-4 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ต่อปัจจัยสนับสนุน
อาณัติ/อรอินทุ์
การเรี ยนรู ้ (สิ่ งอานวยความสะดวกด้านการเรี ยนการสอน)
7.2-5 ร้อยละความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ต่อผูส้ าเร็ จการศึกษา
อภิรัก/อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาตรี
อภิรัก
- ระดับบัณฑิตศึกษา
อนงค์นาถ
7.2-6 ร้อยละความพึงพอใจของผูป้ กครองต่อหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนอภิรัก
การสอน ระดับปริ ญญาตรี
7.2-7 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การด้านวิจยั
ขวัญนคร
7.2-8 ร้อยละความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การด้านบริ การวิชาการ
อัมพร
7.2-9 ผลการปรับปรุ งจากการรับฟังเสี ยงของผูเ้ รี ยน (ความไม่พึงพอใจ)
อภิรัก/ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
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7.3 ผลลัพธ์ ด้านบุคลากร
ก. ผลลัพธ์ ด้านการมุ่งเน้ นบุคลากร
(1) ขีดความสามารถและอัตรากาลังบุคลากร (2) บรรยากาศการทางาน (3) ความผูกพันของบุ คลากร และ
(4) การพัฒนาบุคลากร
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
7.3-1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริ ญญาเอกต่อจานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
ณัชชา
7.3-2 ร้อยละอาจารย์ประจาที่มีตาแหน่งทางวิชาการต่อจานวนอาจารย์ประจา
ณัชชา
ทั้งหมด
7.3-3 ร้อยละจานวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลการยกย่อง เชิดชูเกียรติ (คน)
อมรรัตน์/ภาวดี
- ภายในมหาวิทยาลัย
อมรรัตน์/ภาวดี
- ระดับชาติ
อมรรัตน์/ภาวดี
- ระดับนานาชาติ
อมรรัตน์/ภาวดี
7.3-4 จานวนอาจารย์ชาวต่างประเทศ และ Visiting Scholar
ชุดาภา
7.3-5 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรต่อบรรยากาศการทางาน
อมรรัตน์/ฤทธิไกร
7.3-6 ร้อยละอัตราการลาออก/การโอนของบุคลากร
ณัชชา
7.3-7 ร้อยละการได้รับการอบรมและพัฒนา ทั้งผูบ้ ริ หาร บุคลากรสายวิชาการ
อมรรัตน์
และบุคลากรสายสนับสนุน
- ผูบ้ ริ หาร
อมรรัตน์
- บุคลากรสายวิชาการ
อมรรัตน์
- บุคลากรสายสนับสนุน
อมรรัตน์
7.3-8 ผลลัพธ์ที่สะท้อนประสิ ทธิผลของการเรี ยนรู ้และพัฒนาบุคลากร
อมรรัตน์
- จานวนสายวิชาการที่เสนอขอตาแหน่ง
อมรรัตน์
- จานวนสายสนับสนุนที่เสนอขอตาแหน่ง
อมรรัตน์
- จานวนสายวิชาการที่ดารงตาแหน่งสู งขึ้น
อมรรัตน์
- จานวนสายสนับสนุนที่ดารงตาแหน่งสู งขึ้น
อมรรัตน์
- จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาผูบ้ ริ หาร
อมรรัตน์
7.4 ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์ กรและการกากับดูแลองค์กร
ก. ผลลัพธ์ ด้านการนาองค์กร การกากับดูแลองค์ กร และการสร้ างประโยชน์ ให้ สังคม
(1) การนาองค์ กร
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.4-1 ร้อยละหลักสู ตรที่ผ่านการประเมินคุณภาพได้คะแนน 3.00 ขึ้นไป
7.4-2 ร้อยละการรับรู ้และเข้าใจทิศทางขององค์กรของบุคลากร

ผู้รับผิดชอบ
ไพริ นทร์ /อนงค์นาถ
กนกรัตน์
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.4-3 ลาดับการใช้สื่อของบุคลากรในการเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารทิศทางองค์กรของ
คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
- สายวิชาการ
- สายสนับสนุน
7.4-4 แสดงการรับรู ้ของบุคลากรต่อการนาองค์กรของผูน้ าระดับสู ง
1. การรับรู ้ และความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ ของคณะ
2. ผูบ้ ริ หารคณะฯ ให้ความสาคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากร
3. ผูบ้ ริ หารคณะฯ ส่ งเสริ มให้พฒั นาวิธีการทางานและสร้างสรรค์นวัตกรรม
4. ผูบ้ ริ หารคณะฯ สนับสนุนและส่ งเสริ มการให้บริ การที่เป็ นเลิศแก่ลูกค้า
5. ผูบ้ ริ หารคณะสื่ อสารข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง
6. คณะฯ มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ อย่างสม่าเสมอ
7. คณะฯได้ดาเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและ
สังคม
8. คณะฯ สนับสนุนการทางานอย่างมีธรรมาภิบาลของบุคลากร และ
ผูบ้ ริ หาร

ผู้รับผิดชอบ
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์
กนกรัตน์

(2) การกากับดูแลองค์ กร (3) กฎหมาย กฎระเบียบข้ อบังคับ และการรับรองคุณภาพ และ (4) จริยธรรม
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
ผู้รับผิดชอบ
7.4-5 ระดับการประเมินการบริ หารตามหลักธรรมาภิบาล
ณัชชา
7.4-6 จานวนอุบตั ิการการทาผิดจริ ยธรรม (เรื่ อง)
ณัชชา
- ข้อร้องเรี ยนต่อผูบ้ ริ หาร
ณัชชา
- ข้อร้องเรี ยนต่อคณาจารย์
ณัชชา
- ด้านจรรยาบรรณบุคลากร
ณัชชา
7.4-7 การกากับดูแลองค์กรที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของคณะ (มีการประเมินการ
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
บริ หารตามหลักธรรมาภิบาลทุกปี )
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่ งแวดล้อม
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
1.1 มุ่งเน้นการดาเนินงานตามพันธกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
1.2 ส่ งเสริ มบทบาทในการมีส่วนร่ วม และสร้างภาคีเครื อข่ายการพัฒนา
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
1.3 ให้ความสาคัญกับการเป็ นองค์กรสี เขียว (Green Campus)
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
2. นโยบายด้านผูร้ ับบริ การและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
2.1 มุ่งให้บริ การด้วยความโปร่ งใส ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม ด้วยความเสมอภาค
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
2.2 รับฟังความคิดเห็นและความต้องการของลูกค้า/ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
2.3 รับฟังและจัดการข้อร้องเรี ยนของประชาชนและผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย
เพ็ญนภา/กนกรัตน์
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ลาดับ

ตัวบ่ งชี้

3. นโยบายด้านองค์กร
3.1 โครงสร้างเอื้อต่อการปฏิบตั ิงานและสนองการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต
3.2 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการกากับ ติดตาม ประเมินผล อย่าง
ต่อเนื่อง
3.3 มีระบบ/กลไกบริ หารความเสี่ ยงและควบคุมภายในที่มีประสิ ทธิภาพ
4. นโยบายด้านผูป้ ฏิบตั ิงาน
4.1 ส่ งเสริ มความก้าวหน้าในสายงานให้แก่บุคลากร
4.2 ส่ งเสริ มการปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
4.3 เสริ มสร้างและพัฒนาบรรยากาศในการทางานที่เป็ นสุ ข
7.4-8 การกากับดูแลองค์กรด้านการบริ หารจัดการความเสี่ ยง
ผลการบริ หารจัดการความเสี่ ยง ที่ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ ยง
สามารถลดระดับความเสี่ ยงได้

ผู้รับผิดชอบ
กนกรัตน์/นูนาดา
กนกรัตน์/นูนาดา
กนกรัตน์/นูนาดา
กนกรัตน์/นูนาดา
อมรรัตน์/ณัชชา
อมรรัตน์/ณัชชา
อมรรัตน์/ณัชชา
อมรรัตน์/ณัชชา
กนกรัตน์/นูนาดา
กนกรัตน์/นูนาดา

(5) สั งคม
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.4-9 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค (หน่วย: ล้านบาท)
7.4-10 จานวนโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
7.4-11 ระดับความพึงพอใจของชุมชนที่ได้จากโครงการความรับผิดชอบต่อสังคม
7.5 ผลลัพธ์ ด้านงบประมาณ การเงิน ตลาด และกลยุทธ์
ก. ผลลัพธ์ ด้านงบประมาณ การเงิน และตลาด
(1) ผลการดาเนินการด้ านงบประมาณ และการเงิน (2) ผลการดาเนินการด้ านการตลาด
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.5-1 รายงานสถานะทางการเงินของคณะ ณ ปัจจุบัน
- รายได้ คณะ
- สิ นทรัพย์คณะ
- ทุนสารองสะสมคณะ
7.5-2 รายงานสถานะทางการเงิน สินทรัพย์ หนี้สิ้น และส่ วนทุน
- เงินฝากส่วนกลางกองคลัง
- ที่ดิน/อุปกรณ์ สุ ทธิ
- สิ นทรัพย์อื่นๆ โครงสร้างพื้นฐาน
- หนี้สินหมุนเวียน
- ส่ วนของทุน

ผู้รับผิดชอบ
ฤทธิไกร
อัมพร
อัมพร

ผู้รับผิดชอบ
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.5-3 ผลการดาเนินงานของเงินงบประมาณและเงินรายได้คณะ
- รายได้รวม
(1) เงินงบ
(2) เงินรายได้
- ค่าใช้จ่ายทั้งหมด
7.5-4 ร้อยละอัตราการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
7.5-5 การใช้จ่ายงบประมาณแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย
- บุคลากร
- ดาเนินงาน
- ค่าเสื่ อมราคา/ตัดจาหน่าย
- เงินอุดหนุน
- ต้นทุน/ค่าใช้จ่ายระหว่างกัน
7.5-6 ผลลัพธ์ดา้ นงานของเงิน แยกตามประเภทรายรับ (หน่วย: ล้านบาท)
- การจัดการศึกษา
- การวิจยั
- การบริ การวิชาการ
- การลงทุน
- การบริ หารทรัพย์สิน
- การให้บริ การอื่นๆ
- เงินงบประมาณ
- บริ จาค
- รายได้อื่นๆ
- การรับโอน
- รายได้ระหว่างหน่วยงาน
7.5-7 ร้อยละงบประมาณรายได้เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ (หน่วย:ล้านบาท)
- การจัดการศึกษา
- การวิจยั
- การบริ การวิชาการ
- การบริ หารจัดการ

ผู้รับผิดชอบ
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา
พีรดา

ข. ผลลัพธ์ ด้านการนากลยุทธ์ ไปปฏิบัติ
ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.5-8 ร้อยละหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ที่รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย
7.5-9 ร้อยละหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษาที่รับนักศึกษาได้ตามเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ
บุบผา
อนงค์นาถ
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ลาดับ
ตัวบ่ งชี้
7.5-10 จานวนรางวัลที่องค์กรได้รับ (ภายในมหาวิทยาลัย)
- ระดับชาติ
- ระดับนานาชาติ
7.5-11 ร้อยละความสาเร็ จของตัวชี้วดั ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบตั ิการ
7.5-12 ร้อยละผลปฏิบตั ิตามข้อตกลงการปฏิบตั ิราชการ (OKRs)
7.5-13 การจัดอันดับ Time Higher Education: World University Ranking by
Subject
สาขาวิชา Social Sciences ในระดับนานาชาติ
7.5-14 การจัดอันดับ Time Higher Education: World University Ranking by
Subject
สาขาวิชา Social Sciences : Sociology
7.5-15 การจัดอันดับ Time Higher Education: World University Ranking by
Subject
สาขาวิชา Social Sciences : Politics & International Studies (incl
Development Studies)
7.5-16 การจัดอันดับ Time Higher Education: World University Ranking by
Subject
สาขาวิชา Social Sciences : Communication & Media Studies
7.5-17 การจัดอันดับ THE: World University Ranking สาขาวิชา Languages &
Literature &
Linguistics
7.5-18 การจัดอันดับ THE: World University Ranking สาขาวิชา Sociology
7.5-19 ผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อปรากฏในฐาน Scopus/ISI

ผู้รับผิดชอบ
อมรรัตน์/ภาวดี
อมรรัตน์/ภาวดี
อมรรัตน์/ภาวดี
กนกรัตน์
กนกรัตน์
ศศิธร/อรอินทุ์

ศศิธร/อรอินทุ์

ศศิธร/อรอินทุ์

ศศิธร/อรอินทุ์

ศศิธร/อรอินทุ์

ศศิธร/อรอินทุ์
ขวัญนคร
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ชื่ อข้ อมูลพื้นฐาน
ผู้รับผิดชอบข้ อมูล
1. จานวนหลักสู ตรที่เปิ ดสอนทั้งหมด
- ระดับปริ ญญาตรี
ไพริ นทร์
- ระดับปริ ญญาโท
อนงค์นาถ
- ระดับปริ ญญาเอก
อนงค์นาถ
2. จานวนหลักสู ตรที่จดั การเรี ยนการสอนนอกสถานที่ต้ งั
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
3. จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา
- จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมด ระดับปริ ญญาตรี
วารุ ณี
- จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมด ระดับปริ ญญาโท
กษณะ
- จานวนนักศึกษาปัจจุบนั ทั้งหมด ระดับปริ ญญาเอก
กษณะ
4. จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาโทหรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ปฏิบตั ิงานจริ งและลาศึกษาต่อ วุฒิปริ ญญาเอกหรื อเทียบเท่า อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจา (ที่ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาโท หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
- จานวนอาจารย์ประจาตาแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริ ญญาเอก หรื อเทียบเท่า
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
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5. คุณวุฒิอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- คุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
- คุณวุฒิระดับปริ ญญาโท
- คุณวุฒิระดับปริ ญญาเอก
- ไม่มีตาแหน่งทางวิชาการ
- ตาแหน่งผูช้ ่วยศาสตราจารย์
- ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- ตาแหน่งศาสตราจารย์
6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทา
เป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและ
จัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI
กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยูใ่ น
ฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบัน
นาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./
กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ปรากฏ ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ
พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิบตั ร

ผู้รับผิดชอบข้ อมูล
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อมรรัตน์/ณัชชา/พมลพร
อัมพร
อัมพร

อัมพร
อัมพร
อัมพร

อัมพร

อัมพร
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- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการแต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสู ตรปริ ญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล
TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
7. การมีงานทาของบัณฑิต
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ท้ งั หมด
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ตอบแบบสารวจเรื่ องการมีงานทาภายใน 1 ปี หลังสาเร็จ
การศึกษา
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหลังสาเร็ จการศึกษา (ไม่นบั รวมผูท้ ี่ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ประกอบอาชีพอิสระ
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
- เงินเดือนหรื อรายได้ต่อเดือน ของผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ที่ได้งานทาหรื อ
ประกอบอาชีพอิสระ (ค่าเฉลี่ย)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
- ผลการประเมินจากความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตามกรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม 5)
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยูแ่ ล้ว
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่อุปสมบท
- จานวนบัณฑิตระดับปริ ญญาตรี ที่เกณฑ์ทหาร

ผู้รับผิดชอบข้ อมูล
อมรรัตน์
ขวัญนคร
อมรรัตน์
อมรรัตน์
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
อัมพร
ขวัญนคร
อภิรัก
วารุ ณี
อภิรัก
อภิรัก
อภิรัก
อภิรัก
อภิรัก
อภิรัก
กิตติชยั
กิตติชยั
อภิรัก
อภิรัก
อภิรัก
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8. ผลงานทางวิชาการของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท
- จานวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญญาโททั้งหมด (ปี การศึกษาที่เป็ นวงรอบประเมิน)
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่มีการตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยูใ่ น Beall's list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
9. ผลงานทางวิชาการของผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก
- จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอกทั้งหมด (ปี การศึกษาที่เป็ นวงรอบประเมิน)
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ

ผูร้ ับผิดชอบข้อมูล
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อนงค์นาถ

อนงค์นาถ

อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ
อนงค์นาถ

81
ชื่ อข้ อมูลพื้นฐาน
- จานวนบทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ.
หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
สาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิ
และจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอ
สภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบทัว่ ไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน
30 วัน นับแต่วนั ที่ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยูใ่ น Beall's list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- จานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่ปรากฏอยูใ่ นฐานข้อมูลระดับ
นานานชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานที่ได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ online
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซียน
- จานวนงานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ
10. จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า (FTES) รวมทุกหลักสู ตร
- ระดับปริ ญญาตรี
- ระดับปริ ญญาโท
- ระดับปริ ญญาเอก
11. จานวนเงินสนับสนุน (กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ )
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายในสถาบัน
จานวนเงินสนับสนุนงานวิจยั หรื องานสร้างสรรค์จากภายนอกสถาบัน
จานวนอาจารย์ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
จานวนนักวิจยั ประจาที่ปฏิบตั ิงานจริ ง (ไม่นบั รวมผูล้ าศึกษาต่อ)
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนนักวิจยั ประจาที่ลาศึกษาต่อ
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12. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจยั
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่องจาก
การประชุมวิชาการระดับชาติ
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสื บเนื่ องจาก
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรื อในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยูใ่ นฐาน
ข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ นประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้ง
ให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ออกประกาศ
- ผลงานที่ได้รับการจดอนุสิทธิบตั ร
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยูใ่ นฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันนาเสนอสภาสถาบันอนุมตั ิและจัดทาเป็ น
ประกาศให้ทราบเป็ นการทัว่ ไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่
ออกประกาศ (ซึ่ งไม่อยูใ่ น Beall’s list) หรื อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐาน
ข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
- บทความวิจยั หรื อบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรื อระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับ
การเผยแพร่ ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
- ผลงานได้รับการจดสิ ทธิบตั ร
- ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว
- ผลงานวิจยั ที่หน่วยงานหรื อองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
- ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่คน้ พบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตาแหน่งทางวิชาการ
แล้ว
- ตาราหรื อหนังสื อหรื องานแปลที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตาแหน่งทาง
วิชาการ แต่ไม่ได้นามาขอรับการประเมินตาแหน่งทางวิชาการ
- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่ สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรื อผ่านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ online
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับสถาบัน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติ
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับความร่ วมมือระหว่างประเทศ
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- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับภูมิภาคอาเซี ยน
- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ ในระดับนานาชาติ

ผู้รับผิดชอบข้ อมูล
อัมพร
อัมพร

คณะผู้จดั ทำ

ที่ปรึกษำ
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.วณิ ชา ณรงค์ชยั

ผูช้ ่วยคณบดีฝ่ายแผนและดิจิทลั

ผู้จดั ทำ
นางสาวศศิธร สิทธิพรหม

นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
กลุ่มแผนและคุณภาพ
งานยุทธศาสตร์

ออกแบบปก
นางสาวภาวดี มาพันธ์

เจ้าหน้าที่บริ หารงานทัว่ ไป
กลุ่มสารสนเทศและการสื่อสาร
งานยุทธศาสตร์

