แนวปฏิบัติการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสาร
หลักฐานประจาปีการศึกษา 2560
งานประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ได้นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการดาเนินงานจัด
ทารายงานผลการประเมินตนเอง และรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่ออานวยความสะดวกให้กับคณะดาเนินงานอีกทั้ง
ยัง ช่วยประหยัดทรัพยากรซึ่งสอดคล้องกับหลักการการบริหารแบบลีน
แนวปฏิบัติการการจัดทารายงานผลการประเมินตนเองและรวบรวมเอกสารหลักฐานของระดับคณะมีรายละเอียด
ดังนี้
โครงสร้ า งโฟลเดอร์ ส าหรั บ จั ด เก็ บ ข้ อ มู ล 1. งานประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแบ่งปัน โฟลเดอร์ (shared folder)
SAR_60 คณะวิทยาศาสตร์
ชื่อ SAR_60 ให้กับผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
2. ภายใต้โฟลเดอร์ SAR_60 ประกอบด้วยโฟลเดอร์
องค์ประกอบ1 องค์ประกอบ2 ... องค์ประกอบ5, readme และ EdPEx
3. โฟลเดอร์ readme จัดเก็บแนวปฏิบัติการจัดทา SAR และ คู่มือของ
เกณฑ์ สกอ. และ EdPEx
4. โฟลเดอร์ EdPEx จัด เก็ บ รายงาน OP และ result (หมวด7) สาหรั บ
คณะที่เลือก Queue2
5. แต่ ล ะโฟลเดอร์ องค์ ป ระกอบ x โดยที่ x หมายถึ ง หมายเลขของ
องค์ประกอบนั้นๆ ประกอบด้วย
โฟลเดอร์ SAR_60 สกอx.y หรือ SAR_60 มศวx.y โดยที่ x.y หมายถึง ตัว
บ่งชี้ภายในองค์ประกอบนั้น ๆ
6. โฟ ล เด อ ร์ ตั ว บ่ ง ชี้ SAR_60_ส ก อ x.y ห รื อ SAR_60_ม ศ ว x.y
ประกอบด้วย
 ไฟล์ ร ายงานผลการประเมิ น ตนเองตามตั ว บ่ งชี้ นั้ น ๆ โดยมี ชื่ อ ไฟล์
SCI60_สกอx.y.docx หรือ SCI60_มศวx.y.docx
 โฟลเดอร์ หลั กฐาน_สกอx.y หรือ หลั ก ฐาน_มศวx.y ใช้ ส าหรับ เก็ บ
หลักฐานตามตัวบ่งชี้
 รู ป แบบของชื่ อ ไฟล์ ห ลั ก ฐาน SCI60_x.y_a.b_desc.pdf (จั ด เก็ บ
ภายใต้โฟลเดอร์หลักฐาน)
o โดยที่ x.y หมายถึง ตัวบ่งชี้
o a หมายถึง หมายเลขข้อของเกณฑ์
o b หมายถึง ลาดับเอกสารหลักฐานและ
o desc หมายถึง คาอธิบายเอกสารอย่างย่อเช่น รายงานการประชุมครั้งที
x-2560 หัวข้อที่ 4.2 เป็นต้น
7. การกาหนดผู้เขียนไฟล์รายงานขอให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตกลงกันในกลุ่ม
8. การอ้างอิงเอกสารในรายงาน อ้างโดยใช้ชื่อไฟล์ SCI60_x.y_a.b เท่านั้น
(ไม่ต้องใส่คาอธิบายเอกสาร desc เพื่อความกระชับของรายงาน)
หมายเหตุ โฟลเดอร์ SAR60_SCI ได้แชร์ให้กับผู้กากับแต่ละตัวบ่งชี้ซึ่งสามารถแชร์ต่อให้กับผู้รับผิดชอบท่านที่ได้รับมอบหมายได้
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เอกสารหลักฐานสาหรับและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย ประกอบด้วย
(สาหรับตัวบ่งชี้ระดับคณะ สกอ.2.3 และตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 4.2.3)
ประกอบด้วย
เอกสาร
1. หน้าปกของวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
2. สาเนาตัวผลงาน (ตัวเปเปอร์)
3. หน้าสารบัญ (ถ้ามี) ที่แสดงชื่อผลงาน
4. หน้ากองบรรณาธิการ (editorial board)
5. หลักฐานบ่งบอกค่าน้าหนัก (weight) สาหรับผลงานทางวิชาการที่เผยแพร่
ในวารสารวิชาการ
a) ประกาศที่ผา่ นการอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัย และแจ้งไป ก.พ.อ./กกอ.
(สาหรับรายงานสืบเนื่องระดับนานาชาติและวารสารระดับชาติได้นาหนั
้ ก 0.04
วารสารระดับนานาชาติได้น้าหนัก 0.80)
b) หลักฐานการได้รับจอดอนุสิทธิบัตร (น้าหนัก 0.40)
c) ชื่อวารสารที่ปรากฏใน ICT กลุ่มที่ 2 (น้าหนัก 0.60)
d) ชื่อวารสารที่ปรากฏใน ICT กลุ่มที่ 1 (น้าหนัก 0.80)
e) ชื่อวารสารตามประกาศ ก.พ.อ. (น้าหนัก 1.00)
คาอธิบายตัวย่อในชื่อไฟล์
ตัวย่อ
dept

a

b
desc

คาอธิบาย
MATH
HOME
CHEM
COM
MAT
GEN
BIO
MICRO
PHY
SCIED

1. ภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ภาควิชาคหกรรมศาสตร์
3. ภาควิชาเคมี
4. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
5. ภาควิชาวัสดุศาสตร์
6. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
7. ภาควิชาชีววิทยา
8. ภาควิชาจุลชีววิทยา
9. ภาควิชาฟิสิกส์
10. ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ข้อเกณฑ์ เช่น
1 หมายถึง กลุ่มบทความที่มีค่าน้าหนักเป็น 0.2
2 หมายถึง กลุ่มบทความที่มีค่าน้าหนักเป็น 0.4 เป็นต้น
ลาดับเอกสารภายในเกณฑ์ a
ชื่อผลงานอย่างย่อ
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ตัวอย่างชื่อไฟล์เอกสารระดับคณะ
SCI60_2.3_dept_a.b_desc.pdf

