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กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 

กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งชี้ประกันคณุภาพการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2559 

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน 
 

                    

 
 

 
 

เก็บข้อมูลตามปีการศึกษา :  1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
 

ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
ตัวบ่งช้ี 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดับปรญิญาโทที่ไดร้ับการตีพมิพ์หรือเผยแพร่ 
ตัวบ่งช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.2 การส่งเสริมและการพฒันานักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์
ตัวบ่งช้ี 4.2 ประเด็นย่อยท่ี 1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

                ประเด็นย่อยท่ี 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์
ตัวบ่งช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
ตัวบ่งช้ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน 
ตัวบ่งช้ี 5.3 การประเมินผู้เรยีน 
ตัวบ่งช้ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวบ่งช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน :  1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 
 

ตัวบ่งช้ี 4.2 ประเด็นย่อยท่ี 3 ผลงานทาวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
  

เก็บข้อมูลตามปีประเมิน -1 : ปีประเมิน 2559 -1 คือ ปีการศึกษา 2558 
 

ตัวบ่งช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ  
ตัวบ่งช้ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับหลักสูตร 
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กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 

เก็บข้อมูลตามปีการศึกษา :  1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
 ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
ตัวบ่งช้ี 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ตัวบ่งช้ี 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ี 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณข์องคณะ 
ตัวบ่งช้ี 5.2 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูร 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 1.1 การมีส่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลใหเ้ป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 

   (Technology Based Education-Training) 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการพระราชด าร ิ
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึง 

ประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 

เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน :  1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 
 

ตัวบ่งช้ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
เก็บข้อมูลตามปีประเมิน+1 :  ปีประเมิน 2559 +1 คือปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิน่ 

 
 
 
 
 
 

ระดับคณะ 
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กรอบระยะเวลาการเก็บข้อมูลตามตัวบ่งช้ีประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2559 
 

 
 
 
 

เก็บข้อมูลตามปีการศึกษา :  1 สิงหาคม 2559 – 31 พฤษภาคม 2560 
 

ตัวบ่งช้ี 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูรโดยรวม 
ตัวบ่งช้ี 1.2 อาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 
ตัวบ่งช้ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ตัวบ่งช้ี 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี
ตัวบ่งช้ี 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดบัปริญญาตร ี
ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
ตัวบ่งช้ี 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตวับ่งช้ี 5.1 การบริหารของสถาบนัเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ตัวบ่งช้ี 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 
ตัวบ่งช้ี 5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสตูรและคณะ 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 1.1 การมีส่วนรว่มในการด าเนินกจิกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.1 ระบบกลไกพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลใหเ้ป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.2 กระบวนการจัดการเรยีนการสอนใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นฐาน 

   (Technology Based Education-Training) 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.3 มีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ (Professional Oriented) ให้กับนักศึกษา 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.5 การสืบสานโครงการพระราชด าร ิ
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาการปฏิบัติงาน 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.2 ระดับความส าเรจ็ในการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานบริการ 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 3.3 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 4.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ด ี
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 4.2 ผลที่เกิดกับผู้เรยีนตามนโยบาย 3 ดี (3D) มีความรู้ เจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะ 

   ที่พึงประสงค์ทั้ง 3 ด้าน 
 

เก็บข้อมูลตามปีปฏิทิน :  1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2559 
 

ตัวบ่งช้ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 

เก็บข้อมูลตามปีประเมิน+1 :  ปีประเมิน 2559 +1 คือปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 
 

ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์
ตัวบ่งช้ี 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม 
ตัวบ่งช้ี Srivijaya 2.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภมูิปัญญาท้องถิ่นหรือเพื่อท้องถิ่น 

 
 

ระดับสถาบัน 


