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ตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556  

การประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556   มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตามองค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน มี 41 
ตัวชี้วัด โดยเป็นตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ของ สกอ. 23 ตัวช้ีวัด สอดคล้องกับตัวช้ีวัดของ สมศ. จํานวน 18 ตัวชี้วัด เป็น
ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (WUR.) 4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดตามแผนมหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ตัวชี้วัด  แบ่งเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ และผลผลิต รายละเอียดดังนี้   

ตารางที่ 1 ตารางสรุปจํานวนตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 
 

องค์ประกอบ 
I P O รวม

Input Process Output 
1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนการดําเนินงาน 1  1

2. การเรียนการสอน 4 5 5 14

3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2 1 3

4. การวจิัย 1 3 4 8

5. การบริการวชิาการแก่สังคม 2 2 4

6. การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม 3  3

7. การบริหารและการจัดการ 4  4

8. การเงินและงบประมาณ 1  1

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 1 2 3

รวม 5 19 17 41

ตารางที่ 2 องค์ประกอบคุณภาพ 9 ด้าน และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
I 

Input 
P

Process 
O 

Output 
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และ

แผนการดําเนินงาน 

- ตัวช้ีวัดที่ 1.1  1

2. การเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 2.5

และ 2.13 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.4, 2.6, 

2.7 และ 2.14 

ตัวช้ีวัดที่ 2.8,  

2.9 (สมศ.1),  

2.10 (สมศ.2),  

2.11 (สมศ.3)  

และ 2.12 (สมศ.4)  

*สมศ.14 (กรอกข้อมูล

ในระบบ CHE) 

14
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องค์ประกอบ 
I 

Input 
P

Process 
O 

Output 
รวม 

3. กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 และ 3.2 ตัวช้ีวัดที ่3.3 3

4. การวจิัย ตัวชี้วัดที่ 4.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 และ 4.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 (สมศ.5), 

4.5 (สมศ.6),  

4.6 (สมศ.7),  

4.7 และ 4.8 

8

5. การบริการวชิาการแก่

สังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 และ 5.2 ตัวช้ีวัดที่ 5.3 (สมศ.8) 

และ 5.4 (สมศ.9) 

4

6. การทํานุบํารงุศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 (สมศ.10)  

และ 6.3 (สมศ.11) 

3

7. การบริหารและการ

จัดการ 

 ตัวช้ีวัดที่ 7.1, 7.2, 7.3

และ 7.4 

*สมศ.13 (กรอกข้อมูล

ในระบบ CHE) 

4

8. การเงินและ

งบประมาณ 

 ตัวช้ีวัดที่ 8.1 1

9. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 9.2 (สมศ.16.1 

และ *16.2 กรอกขอ้มูล

ในระบบ CHE)  

และ 9.3 (สมศ.17) 

3

รวม 5 19 17 41
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ตารางที่ 3 ตารางรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2556 

องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนการดําเนินงาน

1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ.1.1 P  ทุกหนว่ยงาน
องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ.2.1 P  สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 

3 2.2 อาจารย์ประจาํทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก สกอ.2.2 I  
4 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สกอ.2.3

สมศ.14 
I  

5 2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

สกอ.2.4 P    ทุกหนว่ยงาน

6 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
การเรียนรู ้
 

สกอ.2.5 I  ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
สํานักวิทยบริการ 
สํานักบริหารและ
พัฒนาวิชาการ 
กองอาคารฯ 
กองแผนงาน 

กองกิจการนักศึกษา
7 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน สกอ.2.6 P  สํานักนวัตกรรม

การเรียนการสอน 
8 2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรยีนตาม

คุณลักษณะของบัณฑิต 
สกอ.2.7 P  

9 2.8 ระดบัความสําเรจ็ของการเสริมสรา้งคุณธรรม
จรยิธรรมที่จดัใหก้ับนกัศึกษา 

สกอ.2.8 O  กองกิจการนักศึกษา 

10 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

สมศ.1 O  

11 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

สมศ.2 O  

12 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร ่

สมศ.3 O  

13 2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ได้รับการตีพิมพ ์

สมศ.4 O  

14 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาตริะดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

WUR. I  
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องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน
15 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมาจาก

ต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 
WUR P   

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
16 3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรกึษาและบริการด้าน

ข้อมูลข่าวสาร 
สกอ.3.1 P  กองกิจการ

นักศึกษา 
17 3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา สกอ.3.2 P  กองกิจการ

นักศึกษา 
18 3.3 เงินบรจิาคจากศิษย์เก่า WUR O   

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 
19 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ 
สกอ.4.1 P  กองบริหารการวิจัย

20 4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยั
หรืองานสร้างสรรค์ 

สกอ.4.2 P  กองบริหารการวิจัย

21 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อ
จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 

สกอ.4.3 I   

22 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร ่

สมศ.5 O   

23 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ สมศ.6 O   
24 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.7 O   
25 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจด

สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์
แผน มข. O   

26 4.8 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน 
refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัย
ประจํา 

WUR O   

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
27 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ.5.1 P  ศูนย์บริการวิชาการ 
28 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์

ต่อสังคม 
สกอ.5.2 P  ศูนย์บริการวิชาการ 

29 5.3 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการ
ให้บรกิารวิชาการมาใชใ้นการพฒันาการเรียน การ
สอนหรือ การวจิัย 

สมศ.8 O   

30 5.4 ผลการเรยีนรู้และเสรมิสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน
หรอืองค์กรภายนอก 
 

สมศ.9 O   
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องค์ประกอบ ที่มา I-P-O คณะ หน่วยงาน
องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม

31 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารงุศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สกอ.6.1 P  สํานักวัฒนธรรม

32 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.10 O  สํานักวัฒนธรรม

33 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

สมศ.11 O  สํานักวัฒนธรรม

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
34 7.1 ภาวะผู้นําของกรรมการบริหารสูงสุดและ

ผู้บริหารทุกระดบัของคณะ/หนว่ยงาน 
สกอ.7.1
สมศ.12 
สมศ.13 

P  ทุกหนว่ยงาน

35 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู ้

สกอ.7.2 P  ทุกหนว่ยงาน

36 7.3 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ
ตัดสินใจ 

สกอ.7.3 P  ทุกหนว่ยงาน

37 7.4 ระบบบริหารความเส่ียง สกอ.7.4 P  ทุกหนว่ยงาน
องค์ประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 

38 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ สกอ.8.1 P  ทุกหนว่ยงาน
องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

39 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

สกอ.9.1 P  ทุกหนว่ยงาน 

40 9.2 ผลการพัฒนาบณัฑิตตามอัตลักษณ์ สมศ.16 O  
41 9.3 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อน

เป็นเอกลักษณ์ของคณะ 
สมศ.17 O  
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ตารางสรปุจํานวนตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา  ปีการศึกษา 2556 
องค์ประกอบ ที่มา I-P-O ภาควิชา

 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ แผนการดําเนินงาน
1 1.1 กระบวนการพฒันาแผน สกอ.1.1 P 

องค์ประกอบที ่2 การเรียนการสอน 

2 2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร สกอ.2.1 P 

3 2.2 อาจารย์ประจาํทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก สกอ.2.2 I 

4 2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ สกอ.2.3, สมศ.14 I 

5 2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรยีนการสอน สกอ.2.6 P 

6 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

สมศ.1 O 

7 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

สมศ.2 O 

8 2.11 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

สมศ.3 O 

9 2.12 ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ไดร้ับการ
ตีพิมพ ์

สมศ.4 O 

10 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาตริะดับปริญญาตรแีละ
บัณฑิตศึกษาตอ่จํานวนนักศึกษาทัง้หมด 

WUR. I 

11 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปล่ียนไปและมาจากต่างประเทศ
ต่อจํานวนนกัศึกษาทั้งหมด 

WUR P 

องค์ประกอบที ่3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

12 3.3 เงินบรจิาคจากศิษย์เก่า WUR O 

องค์ประกอบที ่4 การวิจัย 

13 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําและนักวจิัยประจํา 

สกอ.4.3 I 

14 4.4 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพห์รือเผยแพร่ สมศ.5 O 

15 4.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นาํไปใช้ประโยชน์ สมศ.6 O 

16 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ สมศ.7 O 

17 4.7 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธบิัตร   อนุ
สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์

แผน มข. O 

18 4.8 บทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาต ิหรือระดับนานาชาติ
ต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

WUR O 
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องค์ประกอบ ที่มา I-P-O ภาควิชา
 

องค์ประกอบที ่5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 
19 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม สกอ.5.1 P 

20 5.2 กระบวนการบรกิารทางวิชาการใหเ้กิดประโยชน์ต่อสังคม สกอ.5.2 P 
 

21 5.3 ผลการนําความรูแ้ละประสบการณ์จากการให้บรกิารวิชาการ
มาใช้ในการพัฒนาการเรียน การสอนหรอื การวิจัย 

สมศ.8 O 

องค์ประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวฒันธรรม
22 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม สมศ.11 O 

องค์ประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 
23 7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสู่องค์กรแห่งการเรยีนรู้ สกอ.7.2 P 

องค์ประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
24 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สกอ.9.1 P 

 
หมายเหตุ : คณะสามารถกําหนดตัวชี้วัดระดับภาควิชาแตกต่างจากน้ีได้ 
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องค์ประกอบท่ี 1  
ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค์ และแผนดําเนินการ                                            

 

 

ตัวชี้วัดที ่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน

ความเชื่อมโยง  สกอ. 1.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2556  (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)
คําอธิบาย : 

สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม และการทํานุบํารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลักจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานเพื่อให้
สอดคล้องกับอัตลักษณ์หรือจุดเน้น มีคุณภาพ มีความเป็นสากลและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต้องกําหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผนกลยุทธ์และแผนดําเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ์ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ์หรือจุดเน้นของสถาบันแล้ว จะต้องคํานึงถึง
หลักการอุดมศึกษา กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ
ที่เกี่ยวข้อง ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ของชาติรวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ และสามารถตอบสนอง
สังคมในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะและ
หน่วยงาน  และได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด   โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยง
กับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติ ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของคณะและหน่วยงาน กรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555 – 2559) 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงาน 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด  เพื่อวัดความสําเร็จ  

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ 
6. มีการตดิตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําป ี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ์อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และรายงานผลต่อผู้บรหิารและ

กรรมการประจําคณะ  หรือกรรมการบริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา 
8. มีการนําผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดไป

ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

มีการดําเนินการ
8 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. แผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัย (เชื่อมโยงกบัปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัต ิและจุดเน้น

ของคณะ/หน่วยงาน, กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี, แผนพัฒนาอุดมศึกษา 4 ปี) ที่แสดงใหเ้ห็นถงึการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในคณะ/หนว่ยงาน  โดยได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบรหิารสูงสุด 

2. หลักฐานแสดงกระบวนการถ่ายทอดแผนกลยทุธ์ไปสู่การปฏิบัติ 
3. แผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ (ด้านการเรยีนการสอน การวจิัย การบริการทางวิชาการ และการทาํนุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม)  ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์  โดยแสดงแผนงาน  โครงการ ครบถว้นทั้ง 4 พันธกิจ 
4. ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ ์แผนปฏิบัติการ  และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวช้ีวัด 
5. หลักฐานแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามแผนครบ 4 พันธกิจ 
6. หลักฐานเชงิประจักษท์ี่แสดงใหเ้ห็นถงึการติดตามผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวดัของแผนปฏิบัติการ และรายงานต่อ

ผู้บริหารอย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง   
7. หลักฐานเชงิประจักษท์ี่แสดงใหเ้ห็นถงึการประเมินผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวดัของกลยทุธ์ และรายงานต่อผู้บริหาร

และกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง   
8. หลักฐานที่แสดงให้เห็นถงึการนําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดไป

ปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําป ี

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการจัดทําแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรในคณะ และ

ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธาน และแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 

1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานของคณะ หากคณะได้กําหนดปรัชญาหรือปณิธานอยู่แล้วตั้งแต่เริ่มต้น 
คณะควรทบทวนว่าปรัชญาหรือปณิธานยังมีความเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันของคณะหรือไม่ หากเหมาะสมต้อง
ดําเนินการให้แน่ใจว่าสมาชิกในคณะ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 

1.2  หากต้องมีการปรับแก้ปรัชญาหรือปณิธานของคณะตามสภาพการณ์ที่เปล่ียนไปควรเป็นการกําหนดปรัชญา
หรือปณิธานร่วมกันทั้งผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามปรัชญาหรือปณิธานที่ได้กําหนดร่วมกัน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

1.3  มีการพัฒนาแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของมหาวิทยาลัย พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย จุดเน้นของมหาวิทยาลัย และแผนอุดมศึกษาระยะยาว รวมทั้งหลักการและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
โดยทําตารางวิเคราะห์ให้ชัดเจนว่าปรัชญาหรือปณิธานและนโยบายของคณะและกลยุทธ์สอดคล้องกันในประเด็นใดอย่างไร 
หากมีประเด็นที่ไม่สอดคล้องควรพิจารณาปรับแก้ให้สอดคล้อง 
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1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ์ (strategy) เพื่อนําคณะไปสู่ความสําเร็จที่พึงประสงค์ 
ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) พันธกิจ (mission) เป้าประสงค์ (goal) และวัตถุประสงค์ (objective) คณะกรรมการควร
วิเคราะห์จุดแข็ง (strength) จุดอ่อน (weakness) โอกาส (opportunity) และภัยคุกคาม (threat) เพื่อนําไปสู่การกําหนด
กลยุทธ์ที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของคณะ อันได้แก่ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม 
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ที่คณะกําหนดควรผ่านการประชาพิจารณ์ร่วมกันจากทั้ง
ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่าย อันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุผล
ตามความมุ่งหวังของคณะ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ 

2. มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
2.1  มีการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้บริหารหน่วยงานย่อยภายในถึงวิสัยทัศน์ กลยุทธ์และเป้าหมายของกลยุทธ์

และมีการกําหนดหน่วยงานภายในรับผิดชอบดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์อย่างเป็นทางการ 
2.2  มีการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในและมีการมอบหมาย

อย่างเป็นทางการ 
3. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน   การวิจัย 

การบริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
3.1  มีการจัดทําแผนที่กลยุทธ์ (Strategic map) เพื่อช่วยในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการตาม

กระบวนการของ Balance scorecard 
3.2  มีการจัดทํารายงานผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจําปีทั้ง 4 

พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจําปี และค่าเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด เพื่อวัดความสําเร็จของ

การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
4.1  มีการจัดทําตัวชี้วัด(KPI)  พร้อมทั้งเป้าหมาย(target)  ของแต่ละตัวช้ีวัดที่จะใช้วัดความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจําปี ทั้งนี้ ควรจัดทําพร้อมกับการจัดทําแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ
ประจําปี 

4.2  มีกระบวนการส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการตามตัวช้ีวัดเข้ามี 
ส่วนร่วมในการจัดทําตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการยอมรับของทุกฝ่ายอันจะนําไปสู่ความร่วมมือร่วมใจกัน
ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ได้กําหนดร่วมกัน 

5. มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีครบ 4 พันธกิจ  
คณะควรจัดทําปฏิทินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานทั้ง 4 พันธกิจ  เพื่อใช้เป็นแนวทางการดําเนินงาน และ

สร้างความเชื่อมั่นว่าได้มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานในเวลาที่เหมาะสม 
6. มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจําปี อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อ

ผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
มีการพัฒนาระบบการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่และควรมีการรายงาน

ผลการดําเนินตามตัวชี้วัดเทียบกับค่าเป้าหมายเสนอต่อผู้บริหาร ในช่วงเวลาหนึ่งๆ เช่น 3 เดือน หรือ 6 เดือน หากไม่เป็นไป
ตามแผนควรจะมีการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและนําเสนอแนวทางการแก้ไขปรับปรุง 
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7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหาร 
และคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 

มีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์โดยการเปรียบเทียบผลของตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผน  
กลยุทธ์กับค่าเป้าหมาย และนําผลการประเมินที่ได้บรรจุเข้าวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเป็น
ประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

8. มีการนําผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะไปปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจําปี 

8.1  มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะที่ได้รับมา และมีการจัดทําแผนการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ 

8.2  มีการนําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปีที่ไดร้ับการปรับปรงุเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
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องค์ประกอบท่ี 2  
การผลิตบณัฑิต                                                  

 

 

ตัวชี้วัดที ่2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสตูร

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คณะมีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์  พันธกิจและความพร้อมของคณะ 
ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสมํ่าเสมอตาม
หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพหลักสูตร  มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมี
การประเมินผลตาม “ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือ
สาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวชี้วัดกลางที่กําหนดในภาคผนวก ก)  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้ดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปีการศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ) 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก  และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดที่
กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลา
ที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4  กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตาม ตัวช้ีวัดในข้อ 3 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัดและทุกหลักสูตร 
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เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่า

ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และ ปริญญาเอก) มีจํานวน

นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุ่ม 
ค1 และ ง) 

หมายเหตุ : 
 1. การนับหลักสูตรปริญญาโทแผน ก และปริญญาเอก ให้นับหลักสูตรที่มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในรอบปี
การศึกษาที่ทําการประเมิน สําหรับการนับหลักสูตรทั้งหมดให้นับหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนทุกระดับปริญญา โดยนับ
รวมหลักสูตรที่งดรับนักศึกษา แต่ไม่นับรวมหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ปิดดําเนินการแล้ว 

2. การนับจํานวนนักศึกษาให้นับตามจํานวนหัวนักศึกษา ในปีการศึกษานั้นๆ และนับทั้งนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ทั้งในที่ตั้งและนอกที่ตั้ง 

3. คณะกรรมการรับผิดชอบ หมายถึง คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการเสนอหลักสูตรใหม่ หรือเสนอปรับปรุง
หลักสูตร หรือเสนอปิดหลักสูตร และคณะกรรมการที่รับผิดชอบบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามรายละเอียดหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติ ซึ่งอาจเป็นชุดเดียวกันทั้งหมดหรือต่างชุดก็ได้ 

4. คณะที่ไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะมีผลการดําเนินงานสูงสุดเพียง 5 ข้อ หรือ  4 คะแนนเท่านั้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ  ตามเกณฑ์
ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน

เฉพาะกลุ่ม 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคณะมีระบบและกลไกในการเปดิหลักสูตรใหม่และปรับปรงุหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่

กําหนดโดยมหาวิทยาลัยและ สกอ.  และดําเนนิการตามระบบที่กําหนด 
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าคณะมีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติทีก่ําหนดโดยมหาวทิยาลัยและ 

สกอ.  และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
3. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามกีารดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบ TQF 
4. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการที่รับผิดชอบในการควบคุมกํากับตดิตาม  ให้มกีารดาํเนินการได้ครบถ้วนทัง้ขอ้ 1 ข้อ 2 

ข้อ 3 และข้อ 4 ตามที่เกณฑ์มาตรฐานกําหนด 
5. หลักฐานแสดงจํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวจิัย และจํานวนหลักสูตรทีเ่ปิดสอนทัง้หมด 
6. หลักฐานแสดงจํานวนนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัย และจาํนวนนักศึกษาทัง้หมดทุกระดับการศึกษา

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถงึการนําข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดไป
ปรับปรงุแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจําปี 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1  มีการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนในการดําเนินการเพื่อเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดหน่วยงาน

หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบพิจารณาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรควรประกอบด้วย 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในสาขาวิชานั้นๆ 

1.2  การเปิดหลักสูตรใหม่ควรมีการศึกษาความต้องการบัณฑิตในสาขาวิชานั้นๆ ในตลาดงานว่ามีมากน้อยเพียงใด 
การผลิตบัณฑิตสาขาวิชาน้ันๆ   สอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือไม่  คณะมีความพร้อมในการ
จัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ หรือไม่ นอกจากศึกษาความต้องการหรือความจําเป็นแล้ว ควรมีการวิเคราะห์ทรัพยากรของ
การดําเนินการของหลักสูตรใหม่และคํานวณจุดคุ้มทุนประกอบการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

1.3 การปรับปรุงหลักสูตรควรศึกษาความก้าวหน้าทางวิชาการของสาขาวิชานั้นๆ ความคิดเห็นจากบัณฑิตและ
ผู้ประกอบการที่รับบัณฑิตเข้าทํางานเพื่อให้ทราบจุดที่ควรปรับปรุงหลักสูตร 

1.4 มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรที่ปรับปรุงผ่านการพิจารณาตามระบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น 
คณะกรรมการบริหาร  คณะวิชากรรมการการศึกษา เป็นต้น และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

1.5  มีการเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและนําเสนอต่อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2. มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนดโดยมหาวิทยาลัย และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2.1  มีการกําหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดําเนินงานและการอนุมัติการปิดหลักสูตร โดยพิจารณาหลักสูตรที่ไม่สอดคล้อง

กับความต้องการบัณฑิตในตลาดงาน หลักสูตรที่มีผู้สมัครเรียนน้อย หรือหลักสูตรที่องค์ความรู้ล้าสมัยไม่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศ เป็นต้น 

2.2  เมื่อหลักสูตรใดเข้าเกณฑ์ของการปิดหลักสูตร ให้เสนอเรื่องผ่านการอนุมัติของคณะกรรมการต่างๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด เช่น คณะกรรมการบริหารคณะวิชา กรรมการการศึกษา เป็นต้น และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
อนุมัติ รวมทั้งแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง ต้องมีการประเมินผล
ตาม “ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวชี้วัดกลางที่กําหนดใน
ภาคผนวกที่ 1) สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 

3.1 หลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอนต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และยังต้องดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอน 

3.2  มีการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องโดยกําหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดําเนินการตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา (กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาควรประเมินตามตัวชี้วัดกลาง) ทั้งใน
ประเด็นการบริหารหลักสูตร การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน การบริหารคณาจารย์ การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน การสนับสนุนและการให้คําแนะนํานักศึกษา ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมีการ
ควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดที่กําหนดและรายงานผลการดําเนินการต่อผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน 
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3.3  สําหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพ ผู้บริหารหลักสูตรควรทําการศึกษาอย่างละเอียดและรอบคอบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และ
รายละเอียดของการรับรองหลักสูตร ทั้งนี้ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรควรมีผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพอย่างน้อย  
1 คน ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร และดําเนินการให้หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องก่อนการรับ
นักศึกษาและจัดการเรียนการสอน และดําเนินการขอรับรองตามกําหนดเวลาอย่างต่อเนื่อง 

4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่กําหนดในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณี
หลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวชี้วัด
ในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรก และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดที่กําหนดในแต่ละปี ทุกหลักสูตร 

4.1  สร้างกลไกกํากับดูแลให้ทุกหลักสูตรดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานวิชาชีพ และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตลอดเวลาที่จัดการศึกษา โดยจัดในรูปของคณะกรรมการ ทั้งนี้ อาจเป็นชุดเดียวกับคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา หรือคณะวิชาที่มีอยู่ หรือแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

4.2  จัดให้มีการประเมินผลการดําเนินงานทุกหลักสูตรตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่กําหนดอย่างน้อยทุกปีการศึกษา เพื่อวัด
คุณภาพของการดําเนินการหลักสูตรว่าเป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเพียงใด 

4.3 มีการกําหนดระบบการรายงานผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดที่กําหนดของแต่ละหลักสูตร โดยอาจจัดทําเป็น
แบบฟอร์มให้ผู้รับผิดชอบกรอกข้อมูลตัวชี้วัด วิเคราะห์ผลการประเมิน และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาเสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมกํากับให้การดําเนินงานตามตัวชี้วัดในข้อ 3 ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุก  
ตัวชี้วัดและทุกหลักสูตร 

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ดําเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินที่ได้จากข้อ 4 
จนทําให้ผลการดําเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวชี้วัดและทุกหลักสูตร 

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนมากกว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง)  

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกควรเน้นการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษามากกว่าระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง 
โดยหลักสูตรระดับปริญญาโทควรเน้นการเรียนแผน ก เพื่อให้สอดคล้องกับจุดเน้นของมหาวิทยาลัย โดยอาจพิจารณาจัดสรร
ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทแผน ก เพื่อจูงใจนิสิต 

8. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยที่เปิดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก) มีจํานวนนิสิตที่ศึกษา
อยู่ในหลักสูตรมากกว่าร้อยละ 30 ของจํานวนนิสิตทั้งหมดทุกระดับการศึกษา (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

มหาวิทยาลัยที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะทางที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษาและกลุ่มเน้นการวิจัยขั้นสูงและผลิตบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอกไม่เพียงแต่เปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยให้มากกว่าหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีเท่านั้น แต่ต้องดําเนินการให้มีจํานวนนักศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เน้นการวิจัยมากพอ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี
ทักษะการวิจัยอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ 
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ตัวชี้วัดที ่2.2 อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  ปัจจัยนําเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความลุ่มลึก
ทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของคณะในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ
การพัฒนาองค์ความรู้  ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือ
จุดเน้นของคณะ 

เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แนวทางที่ 1  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

หรือ 

2) แนวทางที่ 2  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจํา ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  : 

1) แนวทางที่ 1 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

หรือ 

2) แนวทางที่ 2 ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาที่กําหนด 
ให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 15 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 

 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
จํานวนอาจารยท์ี่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  

x 100 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (รวมลาศึกษาตอ่) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

x 5 
70
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แนวทางที่ 2  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 
 

1. คํานวณค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์
ประจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีที่ประเมิน 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกในปีกอ่นหน้าปีที่ประเมิน 

 
2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒปิริญญาเอกเปรยีบเทียบกับปีทีผ่่านมาที่คํานวณได้ใน

ข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

.. 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  x 5 
15

หมายเหตุ : 
1. คุณวุฒิปริญญาเอก พิจารณาจากระดับคุณวุฒิที่ได้รับหรือเทียบเท่าตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณวุฒิของ

กระทรวงศึกษาธิการ   กรณีที่มีการปรับวุฒิการศึกษาให้มีหลักฐานการสําเร็จการศึกษาภายในรอบปีการศึกษานั้น 
ทั้งนี้ อาจใช้คุณวุฒิอื่นแทนคุณวุฒิปริญญาเอกได้สําหรับกรณีที่บางสาขาวิชาชีพมีคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกว่า ทั้งนี้ 
ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปกีารศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ  ในกรณทีี่มอีาจารย์
บรรจใุหมใ่ห้คํานวณโดยนับระยะเวลาการทํางาน ดังนี ้

9 – 12 เดือน   คิดเป็น  1  คน 
6 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง 9 เดอืน คิดเป็น 0.5 คน 
น้อยกว่า 6 เดอืน   ไม่สามารถนํามานับได้ 

3. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหน่ึงก็ได้  ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับ
มหาวิทยาลัย 

4. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็น
อาจารย์สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจําอยู่แล้ว 
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ตัวชี้วัดที ่2.3 อาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.3   สมศ.14 
ประเภทของตัวชี้วัด  ปัจจัยนําเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คณะถือเป็นขุมปัญญาและมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนา
องค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ประเทศ   การดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นส่ิงสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของคณะ 

เกณฑ์การประเมิน : คณะสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปนี้ 

1) แนวทางที่ 1  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

หรือ 

2) แนวทางที่ 2  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง  : 

1) แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 35 ขึ้นไป  

หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งรองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน เปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 10 ขึ้นไป 

สูตรการคํานวณ : 

แนวทางที่ 1  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ 

 

ร้อยละของอาจารย์ทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ = 
จํานวนอาจารยท์ี่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จํานวนอาจารยป์ระจําทัง้หมด (รวมลาศึกษาตอ่) 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
35
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แนวทางที่ 2  ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจาํที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผา่นมา 
 

1. ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  

ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์
ประจําที่ดํารงตาํแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

 
= 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่

ประเมิน 
 

2. แปลงค่าการเพิม่ขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการเปรยีบเทยีบกบัปีที่ผ่านมาที่คํานวณได้
ในข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 

.. 

คะแนนที่ได้ = 
ค่าการเพิ่มขึ้นของรอ้ยละของอาจารย์ประจําทีด่ํารงตําแหน่งทางวิชาการ

เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  x 5 
10

หมายเหตุ : 
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปกีารศึกษาและนับทัง้ที่ปฏิบัตงิานจริงและลาศึกษาต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเลือกเหมือนกับ

มหาวิทยาลัย  
3. อาจารย์พิเศษ, อาจารย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว  จะนับได้กรณีที่มีสัญญาจ้างตลอดทั้งปีการศึกษา  และต้องไม่เป็น

อาจารย์สังกัดสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่มีภาระงานสอนประจําอยู่แล้ว 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 
ตัวชี้วัดที ่2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จําเป็นต้องมีการบริหารและพัฒนาคณาจารย์อย่างเหมาะสม ทั้งใน
ด้านเทคนิคการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้ส่ือการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้ผลการเรียนรู้และข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้เรียน นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพ 
สอดคล้องกับพันธกิจและเป้าหมายของคณะ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผลและมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ (กรณีหน่วยงานสนับสนุนให้มีแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากรในด้านวิชาการและวิชาชีพ) 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถทํางาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนถือปฏิบัติ 
6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร  

สายสนับสนุน 

หมายเหตุ : 
หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 3 เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของ

คณาจารย์และบุคลากร ด้านสวัสดิการ การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และการสร้างขวัญและกําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ 
ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 7 
ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. หลักฐานแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 
2. หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามีการการดําเนินงานตามแผนและประเมินความสําเร็จของแผนพัฒนาบุคลากรได้ 
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3. หลักฐาน เช่น ผลการประเมิน หรือผลการสํารวจความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ การ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดี   และการสร้างขวัญและกําลังใจหรือหลักฐานเชิงประจักษ์อื่นๆ  ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดี
ขึ้น 

4. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีระบบติดตามผลการอบรม/การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาบุคลากร หลักฐานการนําเอา
ความรู้ที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจริง(ต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาบุคลากร) 

5. หลักฐานการจัดประชุมชี้แจงให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากร หลักฐานรายงานผลการกํากับ 
ติดตาม และควบคุมให้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ หรือการดําเนินการกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 

6. หลักฐานการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร 
7. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามกีารนําผลผลการประเมินไปปรับปรงุแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์

และบุคลากร 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และมีแผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ข้อมูลที่ควรพิจารณาประกอบการวางแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรครอบคลุมข้อมูลที่สําคัญ 
ดังต่อไปนี้ 

1.1 ข้อมูลอัตรากําลังของอาจารย์และบุคลากรในปัจจุบัน  รวมทั้งที่ต้องการในอนาคตอย่างน้อย 5 ปีข้างหน้า เพื่อใช้
ในการวางแผนความต้องการด้านบุคลากรของคณะ กําหนดอัตรากําลังที่ต้องการเพื่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ และ
การพัฒนางานประจํา กําหนดแผนการจ้างงานและวิธีการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีทัศนคติที่ดีให้เข้ามาสู่
กระบวนการคัดสรร อาจมีการสรรหาทั้งจากภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

1.2 ข้อมูลจากการสํารวจความต้องการในการอบรม (training needs) ของบุคลากร ทั้งสายอาจารย์และสาย
สนับสนุนเพื่อให้ได้รับการฝึกอบรมตามเกณฑ์ที่คณะกําหนดและสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาพัฒนางานของตนให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นซึ่งผู้บริหารคณะสามารถประเมินความต้องการนี้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถ (competencies) 
ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ เพื่อใช้ในการปฐมนิเทศ และฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจในวิธีการทํางาน 
เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิด กฎเกณฑ์ มีทัศนคติและทักษะที่ดี เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการสอนงาน การหมุนเวียนให้ไปทํางานในด้านอื่นๆ การเข้าศึกษาในโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

1.3 ข้อมูลป้อนกลับของผลการปฏิบัติงานและผลการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าของสายงานในรอบปีที่ผ่านมา 
เพื่อใช้ในการมอบหมายงานหรือมีข้อตกลงในการทํางานและใช้เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ชมเชย ให้รางวัล ตลอดจนปรับปรุง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมและเป็นธรรมรวมทั้งการสรรหาคนเก่งคนดีเข้ามาปฏิบัติงานในคณะ 

1.4 ข้อมูลการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนด้านทรัพยากรมนุษย์ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ควรมีการวางแผน เพื่อการปรับปรุง
แก้ไขแผนพัฒนาทรัพยากรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้ปฏิบัติงานและของคณะ 

2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กําหนด 
2.1  มีการสรรหา คัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นระบบโปร่งใสและกําหนดแนวปฏิบัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ได้

อาจารย์หรือบุคลากรได้ทราบ ภายใต้เวลาที่กําหนด และเป็นไปตามกรอบอัตรากําลังที่มหาวิทยาลัยวางแผนไว้ 
2.2 มีการวิเคราะห์งาน (job analysis) โดยกําหนดให้มคํีาอธิบายลักษณะงาน (job description) การระบุ

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง (job specification) รวมทัง้ความสามารถ (competencies ) ที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน เพื่อใช้ใน
การปฐมนเิทศ และการฝึกอบรมวิธีการทํางานและทักษะที่จําเป็นให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจในงาน 
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2.3  มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน (job evaluation) ที่มีรูปแบบชัดเจน มีการกําหนดเส้นทางเดินของตําแหน่ง
งาน (career path) ของบุคลากรทุกกลุ่ม วิเคราะห์ปริมาณการเข้า-ออกของบุคลากรแต่ละกลุ่ม และพิจารณาหาแนวทางการ
ปรับปรุงแก้ไขและติดตามผล 

2.4  มีการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนและเส้นทางเดินของตําแหน่งงานที่
กําหนด รวมทั้งติดตามตรวจสอบเป็นรายบุคคล เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

3. มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและกําลังใจให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 สร้างบรรยากาศของสถานที่ทํางานให้น่าอยู่ ตั้งแต่สภาพแวดล้อม บรรยากาศการทํางาน การจัดสวัสดิการ 
การเอาใจใส่ดูแลบุคลากรทุกคนอย่างเสมอภาคทัดเทียมกัน การสร้างบรรยากาศของความสุขในการทํางาน 

3.2 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนการเสนอขอรับรางวัลของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เช่น มีการติดตาม
ข้อมูลแหล่งให้รางวัลต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทราบโดยเร็ว มีการกระตุ้นและ
ช่วยเหลือผู้ที่มีศักยภาพเพื่อขอรับรางวัลในด้านต่างๆ เช่น ช่วยจัดทําเอกสารการขอรับรางวัล ประสานงานในกระบวนการ
ขอรับรางวัล หรืองานธุรการอื่น ๆ 

3.3 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวธิีการต่างๆ เช่น ประชาสัมพันธ์ผลงานที่ไดร้ับรางวัลทัง้ภายในและ
ภายนอกมหาวทิยาลัย จัดบรรยากาศพิเศษเพือ่เป็นเกยีรต ิ พจิารณาความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษ 

3.4  มีระบบพี่เล้ียงโดยจัดให้ผู้ที่มีประสบการณ์เคยได้รับรางวัลให้คําแนะนําช่วยเหลือและสนับสนุนอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนรุ่นใหม่ในการขอรับรางวัลต่างๆ 

3.5  มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือ
ในการทํางาน มีช่องทางการส่ือสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยกัน เพื่อทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

3.6  มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากรทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพ ส่งเสริมการออก
กําลังกายในรูปแบบต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านสถานที่ออกกําลังกาย สนับสนุนผู้เช่ียวชาญในการแนะนําด้านการดูแลสุขภาพ 

4. มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 

ทุกหลักสูตรการฝึกอบรม หรือทุกโครงการที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความรู้และทักษะการปฏิบัติงาน ควรกําหนด
แนวทาง หรือวิธีการติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการอบรม หรือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าบุคลากรสามารถนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการปฏิบัติงานหรือปรับปรุงตนเอง โดยอาจใช้กลไกการติดตามผลการนําความรู้และ
ทักษะไปใช้ภายหลังการอบรมหรือพัฒนา 6-9 เดือน หรือใช้กลไกการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการอบรมหรือการพัฒนา เป็นต้น 

5. มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนถือปฏิบัติ 

5.1 คณะจัดให้มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ และกิจกรรมส่งเสริมการปลูกฝังจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนอย่างสม่ําเสมอ 

5.2 ผู้รับผิดชอบในการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณ ควรมีการติดตามผลการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะจัดให้มีการประเมินผลความสําเร็จของการปฏิบัติงานตามกิจกรรมที่กําหนดไว้ในแผน รวมทั้งผลสัมฤทธิ์ของ
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แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน (KPI) หรือเป้าหมายของ
แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  โดยที่ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานและค่าเป้าหมายนั้นควรมี
ความเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ของคณะ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนในรอบปีถัดไป 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน 

7.1  นําผลการประเมินความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนไป
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

7.2  ดําเนินการตามแผนปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนตามระยะเวลาที่
กําหนด 

7.3  มีการสํารวจความต้องการ และความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุนในระยะต่อไป 
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ตัวชี้วัดที ่2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.5 
ประเภทของตัวชี้วัด  ปัจจัยนําเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

นอกเหนือจากการเรียนการสอน คณะควรจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน  โดยเฉพาะในเรื่องการบริการ  
ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียน เช่น ส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ การบริการ
ด้านงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ เป็นต้น นอกจากนั้น ยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้าน
กายภาพที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เช่น ส่ิงแวดล้อมในสถาบัน หอพักนักศึกษา ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย 
บริการอนามัย การจัดจําหน่ายอาหาร เป็นต้น 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการจัดการหรือจัดบริการให้นักศึกษามีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในอัตราไม่สูงกว่า 8  FTES  ต่อเครื่อง 
2. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่นๆผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษา

ทุกปีการศึกษา 
3. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
4. มีบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่จําเป็นอื่นๆ อย่างน้อยในด้านงานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

คอมพิวเตอร์ การบริการอนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหารและสนามกีฬา 
5. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 

ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ โดยเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความ

ต้องการของผู้รับบริการ 

หมายเหตุ : 
1. ในเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1 ให้นับรวม notebook และ mobile device ต่างๆ ของนักศึกษาที่มีการลงทะเบียนการ

ใช้ wifi ของมหาวิทยาลัย 
2. การคิดจํานวน FTES ให้นําจํานวน FTES ของแต่ละระดับการศึกษารวมเข้าด้วยกัน โดยไม่ต้องเทียบเป็น FTES 

ของระดับปริญญาตรี 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 
7 ข้อ 



25 
 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. หลักฐานแสดงผลการประเมินคุณภาพของบรกิารในข้อ 2 – 5  
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําผลการประเมินตามเกณฑ์ข้อ 6  มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการด้าน

กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
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ตัวชี้วัดที ่2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.6 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องเป็นไปตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น 
โดยการมีส่วนร่วมจากบุคคล  มหาวิทยาลัย หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่าง
เฉพาะตัวของนักศึกษา  ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อความสนใจใฝ่รู้และต่อศักยภาพในการแสวงหาความรู้ของนักศึกษา เช่น 
การเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยส่วนบุคคล การจัดให้มีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการจัดสัมมนา  จัดประชุมเชิงวิชาการ  จัดทํา
โครงการ  มีการเรียนการสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่
เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน

แต่ละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

เรียนการสอนทุกหลักสูตร 
5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย  หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทุก

รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ต่ํากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

ตามผลการประเมินรายวิชา 

หมายเหตุ : 
1. คณะจะต้องประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา  

ทุกภาคการศึกษา ยกเว้น รายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในช้ันเรียนหรือในห้องปฏิบัติการ เช่น การฝึกงาน สหกิจศึกษา 
การค้นคว้าอิสระ วิชาโครงงาน สารนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนตามเกณฑ์ข้อ 5 หมายถึง งานวิจัยของผู้สอนของคณะที่ได้พัฒนาขึ้น และ
นําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอนในปีที่ได้รับการประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

มีการดําเนินการครบ 
7 ข้อ 

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามกีารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  มีตัวช้ีวัดเพื่อประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงมผีลการประเมินตามตัวช้ีวัด 
2. หลักฐานรายละเอียดของรายวชิาและของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
3. หลักฐานแสดงว่ามีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรูด้้วยตนเองในทุกหลักสูตร 
4. หลักฐานแสดงรายช่ือผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการเรยีนการสอนทุกหลักสูตร 
5. ผลงานวิจัยการพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอน (ดําเนินการแล้วเสรจ็ปีการศึกษา 2553-2554)การนําเอา

ผลการวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการพัฒนากระบวนการจดัการเรยีนการสอนจริง (ในปีการศึกษาทีป่ระเมิน) 
6. ผลการประเมินความพึงพอใจคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา 
7. หลักฐานที่แสดงว่ามีการพัฒนาหรือปรับปรงุการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผลการเรยีนรู้

ทุกรายวิชาอย่างชัดเจนและเปน็รูปธรรมตามผลการประเมินรายวิชา 
ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกหลักสูตร 
1.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุ่น และหลากหลาย สามารถตอบสนอง

ความต้องการและความถนัดของผู้เรียน ยอมรับความสามารถที่แตกต่างและวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนเน้นให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบวิธีการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ การมีทักษะในการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ 
รวมทั้งการสร้างหรือพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทในการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ และลง
มือปฏิบัติจริงชี้แนะแหล่งข้อมูลความรู้ จัดการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกในการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ทุกรายวิชา 

1.2 มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญทุกรายวิชา อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม 
สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือโครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

1.3  มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในแต่ละรายวิชา และมี
การติดตามตรวจสอบประเมินผลความสําเร็จเพื่อนํามาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

2. ทุกรายวิชามีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2.1 อาจารย์จัดทํารายละเอียดของรายวิชาที่จะเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา แต่ละรายวิชาระบุรายละเอียดใน
หัวข้อต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- จุดมุ่งหมายของรายวิชา เป็นการระบุผลการเรียนรู้เมื่อผู้เรียนได้เรียนรายวิชาเสร็จส้ินแล้ว โดยเน้น
พฤติกรรมที่เป็นผลจากการเรียนรู้ ซึ่งอิงมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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- ลักษณะและการดําเนินการ เป็นการระบุคําอธิบายรายวิชา จํานวนชั่วโมงการสอน และการให้คําปรึกษา
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ของผู้เรียน เป็นการอธิบายความรู้หรือทักษะที่รายวิชามุ่งหวังที่จะพัฒนาผู้เรียน 

วิธีการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
- แผนการสอนและการประเมินผล ในแต่ละคาบเรียนมีการระบุหัวข้อ หรือ เนื้อหาที่จะสอน กิจกรรมการ

เรียนการสอน ส่ือการสอนที่ใช้และวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของหัวข้อหรือเนื้อหาน้ันๆ 
- ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน ระบุเอกสาร หนังสือ ตําราที่ทันสมัย ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน

รวมทั้งแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ช่วยเสริมประสบการณ์จริงหรือประสบการณ์เชิงปฏิบัติแก่ผู้เรียน 
- การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา มีการประเมินกระบวนการเรียนการสอนโดยใช้

ข้อมูลจากแหล่งหลากหลาย เช่น ความเห็นของผู้เรียน ความเห็นของทีมผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน และจากการ
สังเกตการณ์ เป็นต้น 

2.2  อาจารย์ผู้สอนแจกรายละเอียดของรายวิชาและแผนการสอนให้ผู้เรียนในคาบแรกที่พบผู้เรียน 
2.3  การประเมนิผลการเรยีนรูข้องรายวิชาให้มีการประเมินทัง้ในระหว่างภาคการศึกษา (formative evaluation) 

และเมื่อส้ินสุดภาคการศึกษา (summative evaluation) 
3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ

นอกห้องเรียนหรือจากการทําวิจัย 
3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรกําหนดให้ทุกหลักสูตรต้องมีรายวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงทั้งในและนอกชั้นเรียน อาทิ จัดให้มีชั่วโมงปฏิบัติการ อภิปรายกลุ่ม สัมมนา ทํากรณีศึกษาหรือ
โครงงานหรือวิจัย เรียนรู้นอกสถานที่ รวมทั้งฝึกงานและฝึกประสบการณ์ 

3.2 จัดให้มีระบบการรายงานพฒันาการของผู้เรียนที่สะทอ้นให้เห็นถงึความสามารถในการเรยีนรู้ด้วยตนเอง และ
การปฏิบัติจริงของผู้เรยีนเป็นรายบุคคลหลังจบหลักสูตร 

4. มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

ทุกหลักสูตรควรมีการออกแบบให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หน่วยงานหรือชุมชนภายนอกในด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงการนําความรู้ทางทฤษฎีไปใช้ในทางปฏิบัติและมีความรู้ทางวิชาการที่ทันสมัย การ
ดําเนินการนี้อาจทําโดยเชิญบุคลากรภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษสอนทั้งรายวิชาหรือบรรยายในบางคาบเวลา นํานิสิตฟังการ
บรรยาย และเยี่ยมชมหน่วยงานหรือสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้นิสิตฝึกงานหรือปฏิบัติงานในวิชาสหกิจศึกษาในสถาน
ประกอบการ เป็นต้น 

5. มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
5.1 อาจารย์ควรพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง ในการ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนและวิธีการสอนควรวิเคราะห์การสอนที่ผ่านมาโดยการทําวิจัยในชั้นเรียนว่าวิธีการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงด้านใด อย่างไร 

5.2 ควรจัดเวทีการสัมมนา หรือการแลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยและประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ทุกภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต่ละรายวิชาต้องไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

เมื่อส้ินภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความคิดเห็นของผู้เรียนต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
ของอาจารย์ในทุกรายวิชา (ยกเว้นวิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์) และมีการประเมินคุณภาพความเพียงพอและความเหมาะสม
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ของอุปกรณ์และส่ือสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเรียน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ หนังสือ ตํารา
และส่ิงพิมพ์ในห้องสมุด เป็นต้น ให้นําผลการประเมินความคิดเห็นดังกล่าวข้างต้นไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการระบุในรายละเอียดของรายวิชาในภาคการศึกษาถัดไปด้วยว่า มีการนําการประเมินความ
คิดเห็นของผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างไร 

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา 
ตามผลการประเมินรายวิชา 

คณะควรมีการตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร ทําหน้าที่ต่อไปนี้ 
- พิจารณารายละเอียดของรายวิชาตามข้อ 2 เพื่อตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ติดตาม วิเคราะห์ผลการดําเนินงานแต่ละรายวิชาและภาพรวมของทุกหลักสูตร ทุกภาคการศึกษา โดยเฉพาะจาก

ผลการประเมินของผู้เรียน และวางแผนปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือเสนอการปรับปรุงต่อคณะกรรมการระดับที่สูงขึ้น 
- ดูแลให้การดําเนินการหลักสูตรได้รับการประเมินโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียนปัจจุบัน และผู้ที่กําลังจะสําเร็จ

การศึกษาหรือศิษย์เก่า และกรรมการอิสระ ตามหลักเกณฑ์และกรอบเวลาที่กําหนดทุกปีการศึกษา 
- ระบุถึงความจําเป็นต่อการปรับปรุง หรือปิด หรือเปิดรายวิชา หรือหลักสูตร ตามหลักฐานจากผลการประเมินของ

ผู้เรียน/ของผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา/ของผู้ประเมินอิสระ และของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 
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ตัวชี้วัดที ่2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธผิลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.7 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค์ซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาพึงมี ประกอบด้วย 2 ส่วน  
คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติของแต่ละหลักสูตร  และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คุณลักษณะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต   อาจมี
ความแตกต่างกันตามลักษณะอาชีพ เช่น การบริหารจัดการ การเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน การก้าวทันวิทยาการความสามารถในการ
ประยุกต์ความรู้กับการปฏิบัติงานจริง  สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน้น
การวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติมด้านความเป็นนักวิชาการ การเป็นผู้นําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด้านการคิด
เชิงวิพากษ์ และการนําเสนอผลงาน 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรงุหลักสูตร การจัดการเรยีนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนทีส่่งเสริมทกัษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึประสงค์  ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
7. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ 

หมายเหตุ : คณะที่ไม่เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาจะมีผลการดําเนินงานสูงสุดเพียง 5 ข้อ หรือ  4 คะแนนเท่านั้น 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ ตามเกณฑ์

ทั่วไป และครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. มีผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และตามกรอบ TQF 5 ด้าน  

ในทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการนําผลการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

การจัดการเรียนการสอน การวัดผลทางการศึกษา และและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

3. หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต 

4. หลักฐานแสดงระบบและกลไกลการส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง
วิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  และมีรายงานผลการจัดกิจกรรม 
6. หลักฐานแสดงกิจกรรมพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารระดับนานาชาติ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต อย่างน้อยสําหรับทุกหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร 
1.1  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องสํารวจหรือวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับคุณลักษณะ

ของบัณฑิตเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุก 5 ปี เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรบัปรุงหลักสูตรหรือจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ได้บัณฑิต
ที่สนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด โดยนําข้อมูลจากการสํารวจมาบูรณาการร่วมกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

1.2  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรต้องมีการทบทวนปรับปรุงคุณลักษณะของบัณฑิตที่จําเป็น และเหมาะสม
กับสาขาวิชา ระดับการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความทันสมัยของหลักสูตรที่
ต้องสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงระดับท้องถิ่น ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติด้วย มีการกําหนดเป็นเป้าหมายการผลิต
บัณฑิตระหว่างผู้สอนร่วมกัน และเผยแพร่ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิตทุกคนรับรู้และร่วมกันพัฒนานิสิต 

2. มีการนําผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวิเคราะห์ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรและนําข้อมูลจากผลการ
สํารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร โดยเฉพาะประเด็นการกําหนดโครงสร้างหลักสูตร การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และการประเมินผล 

2.2 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอนระดับหลักสูตร
โดยอาจมีการเชื่อมโยงรายวิชากับคุณลักษณะของบัณฑิตที่กําหนด เพื่อให้ผู้สอนแต่ละวิชาได้รับรู้และถือเป็นภาระหน้าที่ที่ต้อง
พัฒนาผู้เรียนในทักษะที่จําเป็นของรายวิชาน้ันๆ อาจมีการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน ในลักษณะของการบูรณาการ
ระหว่างรายวิชา และระหว่างการเรียนรู้ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อให้มี
ทักษะการปฏิบัติงานในโลกแห่งการทํางานจริงได้ 
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2.3  คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรมีการวางระบบการกํากับติดตามการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน
ของอาจารย์ที่จะช่วยส่งเสริมเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการประชุมวิพากษ์การจัดการเรียนการสอน ส่ือการศึกษา และ
วิธีการประเมินผล เพื่อให้ผู้สอนได้ข้อมูลในการปรับปรุงตนเองจากเพื่อนร่วมงาน 

2.4  มีการวางระบบการประเมินผลที่สะท้อนทักษะความสามารถด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน เน้นการประเมินตาม
สภาพจริง (authentic assessment) โดยเฉพาะความสามารถในการเรียนรู้ขั้นสูง ใช้วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงาน (performance) ของผู้เรียน โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ที่ใช้วิจัยเป็นฐาน 

2.5 ควรจัดให้มีการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรในการแลกเปล่ียนกิจกรรมการเรียน
การสอน และการแก้ปัญหาร่วมกันสําหรับผู้เรียนที่จําเป็นต้องได้รับการพัฒนาเป็นพิเศษ 

3. มีการส่งเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต 

3.1 คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรควรมีการวางแผนการจัดหางบประมาณ หรือทรัพยากรที่สนับสนุนการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่างเพียงพอ 

3.2 คณะวิชา ภาควิชา สนับสนุนส่งเสริมการใช้ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วย
ตนเอง อาจมีการจัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นิสิตและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ในรูปของการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ 
(community of practice ) เพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา 

4. มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างมหาวิทยาลัย หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

4.1  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โปรแกรมการประชุมวิชาการที่เกิดขึ้นในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ให้นิสิตรับรู้ 

4.2  มีการจัดหางบประมาณให้นิสิตมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในคณะ/มหาวิทยาลัย หรือ
ภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย 

4.3  หากเป็นไปได้อาจมีการกําหนดเป็นเงื่อนไขให้นิสิตต้องมีโอกาสเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติทุกปี หรือ
ระดับนานาชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง ในระหว่างการศึกษา 

4.4  ในระดับชั้นเรียนผู้สอนมีการฝึกทักษะการนําเสนอผลงานทางวิชาการ สนับสนุนให้นิสิตส่งผลงานวิชาการให้
ที่ประชุมวิชาการต่างๆ พิจารณา เรยีนรู้เทคนิคการส่งผลงานวิชาการให้ได้รับการคัดเลือกไปเผยแพร่ 

5. มีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่จัดโดยคณะ 
5.1  มีการจัดหางบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต และจัดกิจกรรม

อย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมภายใต้หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
5.2  มีการกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตต้องเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคณะ/มหาวิทยาลัยโดยมีการ

ประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ซึ่งผลการประเมินควรเป็นปัจจัยสําคัญต่อผลการเรียน หรือต่อการสําเร็จการศึกษาของนิสิต 
7. มีการพัฒนาทักษะนิสิตในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธ์และมีการนําไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ

นานาชาติ (เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ง) 
7.1 ผู้สอนอาจมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มีการวิพากษ์บทความ การสังเคราะห์

ความรู้จากบทความวิจัยในรายวิชาต่างๆ 
7.2 จัดหลักสูตรรายวิชาหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเกี่ยวกับการจัดทําบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ใน

วารสารวิชาการให้นิสิตได้พัฒนาทักษะการจัดทําบทความ 
7.3 อาจมีการตั้งคลินิกให้ความช่วยเหลือในการทําบทความวิจัย รวมทั้งการแปลเป็นภาษาต่างประเทศ 
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7.4 สนับสนุนให้นิสิตจัดทําบทความวิจัยจากผลการวิจัยบางส่วนที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ส่งไปยังวารสารต่างๆ
ในระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ 

7.5 นําบทความวิจัยของนิสิตที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์เผยแพร่มาเรียนรู้ร่วมกันใน  
ชั้นเรียน และมีการวิพากษ์เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน 
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ตัวชี้วัดที ่2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่จดัให้กับนักศึกษา 

ความเชื่อมโยง  สกอ. 2.8 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์และเป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพบัณฑิตตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความคาดหวัง
ของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ดังนั้น คณะจึงควรมีการวัดระดับความสําเร็จของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่คณะจัดให้กับ
นักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
2. มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยัง

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งคณะ 
3. มีโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสรมิการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมที่กําหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวช้ีวัดและ

เป้าหมายวัดความสําเร็จ 
4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่กําหนด

ในข้อ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวช้ีวัด 
5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

โดยหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ (เป็นหน่วยงานที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น) 

หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม หากดําเนินการในระดับมหาวิทยาลัย ต้องมีกรรมการ

ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือเข้าร่วม การคัดเลือกที่มาจาก
หลากหลายสถาบัน (ตั้งแต่ 3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  (เช่น ระดับจังหวัด) 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือองค์กรกลาง
ระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า  สภาวิชาชีพ) 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ     
1 ข้อ  

มีการดําเนินการ 
2 ขอ้ 

มีการดําเนินการ  
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการครบ 
5 ข้อ  

ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
1. หลักฐานแสดงการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมที่เป็น      ลายลักษณ์

อักษร 
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2. แสดงวิธีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมดา้นคุณธรรมจรยิธรรมสําหรับนกัศึกษาไปยังนกัศึกษา คณาจารย์ 
ผู้เกี่ยวข้องแต่ละกลุ่ม ดําเนินการอย่างไร 

3. เอกสารโครงการหรอืกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่มีตัวช้ีวัดและเป้าหมายวัด
ความสําเร็จ 

4. หลักฐานที่แสดงว่ามีการประเมินผลโครงการหรือกจิกรรมตามที่กําหนดในข้อ 3 
5. หลักฐานแสดงการไดร้ับการยกย่องชมเชย ประกาศเกยีรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 
ตัวชี้วัดที ่ 2.9 บัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอสิระภายใน 1 ปี 

ความเชื่อมโยง  สมศ. 1 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

บัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขาน้ันๆ ที่ได้งานทํา 
หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจํา ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สําเร็จการศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาในปีการศึกษานั้น  

การนับการมีงานทํา สามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจําเพื่อเล้ียงชีพ
ตนเองได้  โดยการนับจํานวนผู้มีงานทําของผู้สําเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะ
ผู้ที่เปล่ียนงานใหม่หลังสําเร็จการศึกษาเท่าน้ัน 
วิธีการคํานวณ : 
 

 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

x 100 
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจทัง้หมด

หมายเหตุ :    

1. ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจําอยู่แล้วและผู้ที่ศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร)  

2. ใช้ข้อมูลผลการสํารวจในช่วงรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนธันวาคม พ.ศ.2556 ของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2555 

 
เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน   

(ใช้ข้อมูลผลการสํารวจภาวะการได้งานของบัณฑิต จากกองแผนงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 
ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ :

ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษาทั้งในเชิงปริมาณ (อย่างน้อยร้อยละ 80) และใน
เชิงคุณลักษณะ (ครอบคลุมทุกกลุ่มสาขาวิชา) กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจไม่ถึงร้อยละ 80  ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา 
ให้มีการติดตามซ้ํา โดยผลการสํารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1. จํานวนผู้ตอบแบบสํารวจ 
2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
3. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทํา 
4. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
5. จํานวนบัณฑิตที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
7. เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.10 คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   

ความเชื่อมโยง  สมศ. 2 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd. หรือ Thai Qualifications 
Framework for Higher Education) หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่ สกอ.ระบุ โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันกําหนด 
ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้ง TQF ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้ ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภาหรือ
องค์กรวิชาชีพกําหนดเพิ่มเติม หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต  

กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง 5 ด้าน ต้องทําการประเมิน
ครบทุกด้าน 

วิธีการคํานวณ : 

1) กรณีเปิดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรี 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต
จํานวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด

2) กรณีเปิดสอนระดับปริญญาตรี โท เอก 

 
ค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี + โท + เอก 

 
จํานวนผู้ตอบแบบสอบถามทัง้หมด

  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)   

หมายเหตุ :   
1. ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ระดับปริญญาตรี 

สํานักงานประเมินฯ ดําเนินการสํารวจให้ 
2. ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก บัณฑิตวิทยาลัยดําเนินการสํารวจให้ 
3. กรณีที่เปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี โท  เอก  การคิดคะแนนหัวข้อนี้จะดําเนินการทั้ง 3 ส่วน 
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ข้อมูลที่ต้องการ/ข้อมูลอ้างองิ : 
ผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต  โดยที่ข้อมูลจากการสํารวจต้องมีความเป็นตัวแทนของผู้สําเร็จการศึกษา

ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  20  ของจํานวนผู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา โดยมีข้อมูล
ประกอบการพิจารณา  ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิตในด้านต่างๆ ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  
2. ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ ผู้ใช้บัณฑิต หรือสถานศึกษาที่รับบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ 
3. ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านการผลิตบัณฑิตจากระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

(CHE QA Online System)  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
4. ต้องแสดงแบบเก็บข้อมูลให้ครบทั้ง 5 ด้าน  และแสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ชัดเจน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 
ตัวชี้วัดที ่ 2.11 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ความเชื่อมโยง  สมศ. 3 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอ
ผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ หรือ
บทความจากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่   โดยผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  ไม่สามารถนับเป็นผลงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 

การเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  หมายถึง  การเผยแพร่ในลักษณะของรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ วารสารวิชาการ หรือส่ิงพิมพ์ทางวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย หรือระดับคณะ และต้องเป็นผลงานที่ผ่าน
การกล่ันกรอง (peer  review)  โดยมีบุคคลภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
      งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก   หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ  จากต่างประเทศอย่างน้อย  ร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ  สมศ.  

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะส่ิงตีพิมพ์  การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การ
จัดการแสดง (Performance) หรือการจัดประกวด  ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิงานศิลปะ ดนตรี 
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การแสดง  และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ  โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการ
เผยแพร่  มีคณะกรรมการผู้พิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
นักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 

วิธีการคํานวณ : 
. 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาโท  
X 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด (ในปกีารศึกษาที่ประเมินฯ)

เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0. 25 มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหน่ึง
0.50 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (proceedings)  
0.75 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (proceedings) หรือมีการ

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ 
1.00 มีการตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

 *องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มอาเซียน) 



41 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 50  เท่ากับ 5 คะแนน  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่อบทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือสารนิพนธ์ ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ของผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่
ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมชื่อเจ้าของบทความ ชื่อวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือ
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนักของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จํานวนและรายช่ือผลงานสร้างสรรค์จากศิลปนิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ได้รับการเผยแพร่ใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมทั้งจังหวัดประเทศ
ที่เผยแพร่ รูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน และค่าน้ําหนักของผลงานการเผยแพร่งานแต่ละชิ้น  

3. จํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  

หมายเหตุ แหล่งเผยแพร่และรายช่ือวารสารที่ได้รับรองมาตรฐานติดตามได้จากประกาศของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.12 ผลงานของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ความเชื่อมโยง  สมศ. 4 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่เป็นปัจจัยสําคัญของคุณภาพของ
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่แสดงถึงความเป็นผู้นําทางความคิด ความสามารถด้านการคิดเชิงวิพากษ์ การนําเสนอ
ผลงาน มีทักษะในการวิจัย ทักษะและภูมิปัญญาในฐานะนักวิชาการและนักวิชาชีพขั้นสูง 

ผลงานผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หมายถึง บทความที่เป็นผลจากวิทยานิพนธ์ หรือบทความจากสารนิพนธ์ 
หรือบทความจากศิลปนิพนธ์ที่เผยแพร่   โดยผลงานของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ไม่สามารถนับเป็นผลงานของ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้ 

การตีพิมพ์ หมายถึง การตีพิมพ์บทความจากวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ในวารสารวิชาการ (Journal) ในระดับชาติ
หรือนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลที่กําหนด รวมถึงบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติตามเงื่อนไขที่กําหนด 
      งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อย   ร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และเมื่อ
ได้รับการตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation 
Index, Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ สมศ.   

การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์  การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการแสดง 
(Performance) หรือการจัดประกวด  ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิงานศิลปะ ดนตรี   การแสดง  และงาน
ออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ   โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างเป็นระบบและ
เป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่  มีคณะกรรมการผู้พิจารณา
กล่ันกรองคุณภาพของผลงานประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
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วิธีการคํานวณ : 
. 

 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานทีต่ีพิมพ์หรือเผยแพร่ของผู้สําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอก 
X 100 

จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด (ในปีการศึกษาที่ประเมินฯ) 

เกณฑ์การประเมิน : 

กําหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมกีารตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารน้ันถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 หรือ 2 
หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่ตีพิมพ์  หรือมี
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานขอ้มูลสากล ISI หรือ Scopus 

กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์*

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่

ในกลุ่มอาเซียน) 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายช่ือบทความวิจัยจากวิทยานิพนธ์ของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้รับการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติรายปีตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา พร้อมชื่อเจ้าของบทความ 
ชื่อวิทยานิพนธ์  วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการที่ตีพิมพ์ ค่าน้ําหนัก
ของบทความวิจัยแต่ละชิ้น  

2. จํานวนและรายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอกทั้งหมด  
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ตัวชี้วัดที่ 2.13 ร้อยละของนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ความเชื่อมโยง  WUR 
ประเภทของตัวชี้วัด  ปัจจัยนําเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเป้าหมายส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสู่ความเป็นนานาชาติ  มีการจัดตั้ง
วิทยาลัยนานาชาติ มีการเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเพิ่มขึ้นทุกปี โดยจัดระบบและกลไกการ
บริการตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศความเป็นนานาชาติเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชาวต่างประเทศและ
นักศึกษาชาวไทยให้ได้มีปฏิสัมพันธ์และมีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ทําให้นักศึกษาต่างชาติ  มีความผูกพันและมีความ
ประทับใจระหว่างที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น  

นักศึกษานานาชาติ  หมายถึง นักศึกษาที่เป็นชาวต่างประเทศ (ไม่ได้ถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาทุกชั้นปีที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหลักสูตรต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเปิดสอนในปีการศึกษา 2556

การนับจํานวนนักศึกษานานาชาติ  ให้นับนักศึกษานานาชาติที่มีสถานะเป็นนักศึกษา (คงอยู่) ในปีการศึกษา 2556 
(ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน  2556 - 31 พฤษภาคม 2557)   

เกณฑ์การประเมิน :  

.พิจารณาจากจาํนวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทัง้หมด 

สูตรการคํานวณ :  

(จํานวนนกัศึกษานานาชาติระดบัปริญญาตรี + จํานวนนักศึกษานานาชาติระดบับัณฑิตศึกษา) 
x 100

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา
.. 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายชื่อนกัศึกษานานาชาตริะดบัปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา ปกีารศึกษา 2556 
2. จํานวนนกัศึกษาทั้งหมดทกุระดบัการศึกษา  ปกีารศึกษา 2556 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.14 ร้อยละของนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปและมาจากต่างประเทศต่อจํานวนนักศึกษาทั้งหมด

ความเชื่อมโยง  WUR 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสเดินทางไปแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในต่างประเทศนั้นเป็นการเพิ่ม
คุณค่าให้แก่นักศึกษาที่สําคัญประการหน่ึง  สามารถดําเนินการได้ในหลากหลายรูปแบบ   เช่น การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  
การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การฝึกทักษะการแลกเปล่ียนประสบการณ์ เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ การสนับสนุน   

นักศึกษา หมายถึง นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ ใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในปีการศึกษา 2555 และแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ 

การแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ หมายถึง การไปประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย  การแลกเปล่ียน
วัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านวิชาการ  ในปีการศึกษา 2556 

การแลกเปลี่ยนมาจากต่างประเทศ หมายถึง การมาร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย 
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝึกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องในด้านวิชาการ  ในปี
การศึกษา 2556 
เกณฑ์การประเมิน :  

.พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ(ทุกระดับการศึกษา) 
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

สูตรการคํานวณ :  

หมายเหตุ : จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศและมาจากต่างประเทศ(ทกุระดับการศึกษา) ที่มีระยะเวลา  
แลกเปลีย่น  3 เดือนขึ้นไป 

(จํานวนนกัศึกษาแลกเปล่ียนไปต่างประเทศ + จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ) 
x 100

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 5  เท่ากับ 5 คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่แลกเปล่ียนไปตา่งประเทศ ปีการศึกษา 2556  โดยให้แสดงขอ้มลูดังนี ้

- แสดงจํานวน และรายช่ือนักศึกษาที่แลกเปล่ียนไปต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาแลกเปลีย่น  3 เดือนขึ้นไป 
2. จํานวนและรายชื่อนักศึกษาที่แลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ  ปีการศึกษา 2556 โดยให้แสดงข้อมูลดงันี ้

- แสดงจํานวน และรายช่ือนักศึกษาที่แลกเปล่ียนมาจากต่างประเทศ ที่มีระยะเวลาแลกเปลีย่น  3 เดือนขึ้นไป 
3. จํานวนนกัศึกษาทั้งหมดทกุระดบัการศึกษา  ปกีารศึกษา 2556 
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องค์ประกอบท่ี 3  
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา                                                  

 

 

ตัวชี้วัดที ่3.1 ระบบและกลไกการให้คําปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร

ความเชื่อมโยง  สกอ. 3.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

คณะควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้ (1) การบริการ
ด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาและศิษย์เก่า เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ข้อมูลข่าวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันที่จําเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า และ (3) การจัดโครงการเพื่อ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่างๆ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจดับรกิารให้คําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชวีิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 
3. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจดับรกิารข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่ศิษย์เก่า 
5. มีการจดักิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เกา่ 
6. มีผลการประเมนิคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกขอ้ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บรกิารมาใช้เป็นขอ้มูลในการพัฒนาการจดับรกิารที่สนองความตอ้งการ

ของนักศึกษา 
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยงัไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยอนุโลม 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. ผลการสํารวจการให้คําปรกึษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. ผลการสํารวจการบรกิารขอ้มูลขา่วสารที่เป็นประโยชน์ตอ่นักศึกษา 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อกจิกรรมการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชพี 
4. ผลการสํารวจความพึงพอใจต่อการให้บรกิารศิษย์เกา่ (กรณีมีศิษย์เกา่) 
5. หลักฐานผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการใน  ข้อ 1 – 3 
6. หลักฐานการนาํผลการประเมินคุณภาพของการให้ บริการมาปรับปรุง/พัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความต้องการของนักศึกษา
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นิสิต 

1.1 คณะจัดทําฐานข้อมูลนิสิต ประกอบด้วยข้อมูลด้านสุขภาพทั้งทางกายและทางจิต ข้อมูลด้านการเรียน ข้อมูล
ครอบครัว และบุคคลที่คณะสามารถติดต่อเมื่อนิสิตมีปัญหา 

1.2  หน่วยงานระดับภาควิชา มีระบบการตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการที่เหมาะสม คํานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต 
ที่ทําให้อาจารย์สามารถดูแลนิสิตได้ทั่วถึง มีระบบการช่วยเหลือนิสิตในความดูแลใกล้ชิด เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
มีการประชุมระหว่างอาจารย์ทั้งที่เป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับนิสิตที่มีปัญหาด้านการเรียนในกลุ่ม
ผู้สอนหรือผู้รับผิดชอบหลักสูตร เน้นการให้บริการความช่วยเหลือนิสิตในรูปแบบของการป้องกันปัญหามากกว่าการแก้ปัญหา 

1.3 หน่วยงานระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัย เช่น ฝ่ายกิจการนิสิตมีหน่วยให้บริการหรือให้คําปรึกษาสําหรับ
นิสิตที่มีปัญหาชีวิต โดยมีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องทุกข์ของนิสิตที่ขอใช้บริการตลอดเวลา อาจมีการจัดบริการสายด่วน 
(hotline) สําหรับให้คําปรึกษาหรือให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหาวิกฤติและต้องการความช่วยเหลือด่วน และมีระบบการ
ดูแลนิสิตในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษาส่งนิสิตมารับบริการ 

1.4  มีระบบการส่งต่อการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตของนิสิตไปยังโรงพยาบาลหรือหน่วยให้บริการเฉพาะทาง
ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาที่รุนแรงเกินความสามารถของคณะ/มหาวิทยาลัยที่จะดูแลได้ 

1.5  ผู้เกี่ยวข้องกับนิสิตทุกระดับมีระบบการติดตามผลการช่วยเหลือหรือให้คําแนะนําแก่นิสิต จนสามารถแก้ไข
ปัญหาของนิสิตได้สําเร็จ 

1.6  มีการจัดประชุมพัฒนาอาจารย์หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการดูแลนิสิตเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน 
และสร้างเครือข่ายการให้ความช่วยเหลือร่วมกัน 

1.7  มีการจัดประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคณะกับครอบครัวของนิสิตเพื่อร่วมมือกันแก้ไขปัญหาของนิสิต 
1.8  มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 

2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนิสิต 
2.1 คณะจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด เว็บไซต์ สําหรับประกาศข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับนิสิต เช่น 

ข้อมูลทุนการศึกษา ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่ทันสมัยและที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่นิสิตจําเป็นต้องรู้ 
2.2 มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ 
2.3 มีระบบการตดิตามประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร 

3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต 
3.1  มีการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นแหล่งดูงานแหล่งฝึก

ประสบการณ์ของนิสิตและมีการติดตามประเมินคุณภาพของความเป็นแหล่งเรียนรู้ของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  
เพื่อนํามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการจัดเตรียมแหล่งฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพที่เหมาะสมต่อไป 

3.2  มีการจัดกิจกรรมวิชาการ หรือกิจกรรมทางสังคม โดยให้นิสิตเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินงานเพื่อฝึก
ทักษะประสบการณ์การทํางานร่วมกัน 

3.3  มีช่องทางให้นิสิตหรือผู้เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรงุการพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ 
3.4  มีระบบการติดตามประเมินผลการฝึกประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ 

4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
4.1  คณะมีฐานข้อมูลศิษย์เก่า และมีการจัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เว็บไซต์ จดหมายข่าว ฯลฯ สําหรับเผยแพร่

ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับศิษย์เก่าเช่น ข้อมูลกิจกรรมการประชุมวิชาการ การสัมมนาความรู้ใหม่ๆ ข้อมูลแหล่ง
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ทุนการศึกษาต่อ ทุนวิจัย การรับสมัครงาน ข่าวสารวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา

4.2  มีการส่งขา่วให้ศิษย์เก่ารบัรู้เกีย่วกับกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์เป็นระยะๆ 
4.3  เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร การมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 

การทําวิจัยแบบร่วมมือในลักษณะของสหวิทยาการ การเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้ศิษย์เก่า
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นิสิตปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตปัจจุบัน
กับศิษย์เก่าแล้วยังทําให้ศิษย์เก่าและอาจารย์ได้เรียนรู้วิทยาการใหม่ๆ ในฐานะผู้ให้และผู้รับ 

4.4 มีช่องทางให้ศิษย์เก่าได้ใหข้้อเสนอแนะเพือ่การปรับปรงุการให้บริการ 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 

5.1 มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการและวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์สําหรับศิษยเ์ก่าเป็นระยะๆ โดยมี
การส่งข่าวให้ศิษย์เก่ารับรู ้

5.2  มีช่องทางให้ศิษย์เก่าไดใ้หข้้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรงุกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้และประสบการณ์วิชาการ
และวิชาชีพ 

6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ตํ่ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
6.1 คณะ/ภาควิชามีระบบการติดตามประเมินผลการให้บริการทุกด้านแก่นิสิตและศิษย์เก่า มีการมอบหมาย

ผู้รับผิดชอบในการประเมินและระยะเวลาในการประเมิน 
6.2 มีการประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้าน และนําเสนอผลการประเมินแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้บริหาร

ระดับคณะ  
6.3 คะแนนเฉล่ียของผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตควรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม 5 จึงจะถือ

ว่ามีการบริการที่อยู่ในระดับดี หากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการด้านใดที่ยังไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน (ต่ํากว่า 
3.51 คะแนน) ให้ทําการวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหาอุปสรรค เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการให้บริการ ทั้งนี้ ควรเปิดโอกาสให้
นิสิตหรือศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการปรับปรุงการให้บริการด้วย 

7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนิสิต 

7.1 นําผลการประเมินคุณภาพการให้บริการเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบทุกระดับ และมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุง
การให้บริการ โดยเฉพาะการบริการในด้านที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กําหนด 

7.2 มีการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการแก่นิสิตและศิษย์เก่า และประเมินคุณภาพของการให้บริการทุกด้านตาม
แผนที่กําหนด 

7.3 มีการสํารวจข้อมูลจากนิสิต และศิษย์เก่าเพื่อศึกษาความพึงพอใจในบริการที่คณะจัดให้ทุกด้านอย่างน้อยปีละครั้ง 
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาระบบการให้บริการในระยะต่อไป 
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ตัวชี้วัดที ่3.2 ระบบและกลไกการส่งเสริมกจิกรรมนักศึกษา

ความเชื่อมโยง  สกอ. 3.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คณะต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ อย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึง
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการ
พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกายและคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 5 ประการ 
ได้แก่ (1) คุณธรรมจริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ที่สภา/องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่าง

น้อย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสรมิสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพญ็ประโยชน์หรอืรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมรว่มกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวตัถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรอืปรับปรงุการจัดกจิกรรมเพือ่พัฒนานักศึกษา 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ดําเนินการ 
6 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

ทุกด้าน แสดงให้เห็นกระบวนการจัดทําแผนฯ 
2. หลักฐานแสดงการจดักิจกรรมให้ความรู้และทกัษะด้าน  การประกันคุณภาพ (PDCA) 
3. หลักฐานโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย  

- ตัวชี้วัดความสําเร็จ (KPI) และเป้าหมาย  (Target) 
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- วิธีการติดตาม  การประเมินกิจกรรม
- แนวทางการปรบัปรุงตามผลการประเมิน 

4. หลักฐานชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นว่ามีการสร้าง เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ เช่น คําส่ัง ประกาศการจัดตั้ง
เครือข่าย ข้อตกลงความร่วมมือ  แผนการดําเนินงาน  หนังสือ ภาพกิจกรรม ผลการดําเนินงานในด้านต่างๆ 

5. หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามกีารประเมินความสําเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประกอบด้วย 
- วิธีการประเมินความสําเร็จ 
- ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  
- ผลการประเมิน  
- แนวทางการปรบัปรุง  

6. หลักฐานแสดงว่ามีการนําผลการประเมินไปปรบัปรุง  แผนหรอืปรับปรงุการจดักิจกรรม 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. คณะจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติทุกด้าน 
1.1 คณะมีการกําหนดแผนการส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนิสิตที่ชัดเจน นอกเหนือจากการพัฒนานิสิตผ่านการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนตามรายวิชาในหลักสูตร ทั้งนี้ กิจกรรมการพัฒนานิสิตจะมีทั้งที่จัดโดยคณะ หรือจัดโดยองค์กร
นิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณลักษณะตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในแต่ละระดับ
การศึกษา 

1.2 มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตประกอบด้วย ตัวชี้วัดหลักตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตัวชี้วัดเฉพาะ (ถ้ามี) ที่นอกเหนือจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 เพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ได้รับการพัฒนาจากการทํากิจกรรม 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นิสิต 
คณะมีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่นิสิตด้านการประกันคุณภาพ และกําหนดเงื่อนไขให้นิสิตระบุตัวช้ีวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน วิธีการประเมินคุณภาพในโครงการหรือกิจกรรมที่นิสิตเสนอเพื่อขอรับการสนับสนุนจากคณะ 
3. มีการส่งเสริมให้นิสิตนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 

ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
-  กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
-  กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
-  กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
-  กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.1 สําหรับการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะควรส่งเสริมให้นิสิตจัดทําแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่
ดําเนินการโดยนิสิตอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 สําหรับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะต้องส่งเสริมการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดย
นิสิตระดับปริญญาโทหรือเอกอย่างน้อย 2 ประเภท จากประเภทกิจกรรมต่อไปนี้ ได้แก่ กิจกรรมวิชาการ กิจกรรมกีฬาหรือ
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การส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โดยควรมีกิจกรรมวิชาการรวมอยู่ด้วย 

3.3 การจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งในระดับปริญญาตรีหรือบัณฑิตศึกษาทุกกิจกรรมต้องจัดทําข้อเสนอโครงการให้
ผู้รับผิดชอบอนุมัติ (อาจารย์ที่ปรึกษา หรือฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ) โดยมีคําอธิบายเกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพที่ใช้ในการ
จัดกิจกรรม ประกอบด้วยสาระสําคัญ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของกิจกรรม ตัวช้ีวัดความสําเร็จของกิจกรรมที่จัด ลักษณะของ
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย และวิธีการประเมินความสําเร็จ และมีการติดตามประเมินผลการดําเนินงานของกิจกรรมก่อนหน้านี้มา
ใช้ประกอบการจัดทําโครงการหรือกิจกรรมใหม่ 

3.4  ผู้รับผิดชอบควรให้ข้อมูลป้อนกลับแก่นิสิตในการปรับปรุงพัฒนาการจัดทําข้อเสนอโครงการที่ถูกต้องเหมาะสม 
โดยเฉพาะในส่วนของการประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4. มีการสนับสนุนให้นิสิตสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย และระหว่างมหาวิทยาลัย และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

4.1 คณะให้นิสิตเสนอแผนการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในคณะ และให้การสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการทํางานในรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการจัดการความรู้ (KM: Knowledge 
Management) การให้นิสิตนําเสนอผลการดําเนินงาน (ผลการประเมิน) ในที่ประชุม เพื่อให้นิสิตกลุ่มอื่นรับรู้ร่วมกัน มีการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการวางแผนการทํางาน การพัฒนาตัวช้ีวัดความสําเร็จ การประเมินความสําเร็จ 

4.2 ในระดับคณะอาจารย์ที่รับผิดชอบฝ่ายกิจการนิสิต ควรมีการประชุมกับคณะอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อ
ส่งเสริมการทํากิจกรรมร่วมกันของนิสิตระหว่างคณะและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพของนิสิตระหว่าง
คณะ/มหาวิทยาลัยทั้งนี้คณะควรให้ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัยด้วย 

4.3 ในแต่ละปีคณะอาจหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพ ให้นิสิตระหว่างคณะมีการจัดเวทีหรือการประชุมสัมมนาเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ที่ได้จากการทํากิจกรรม หรือนําเสนอผลการจัดกิจกรรมของแต่ละคณะ รวมทั้งการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ในการใช้ระบบการประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของนิสิต 

4.4 อาจมีการร่วมมือกันเพื่อสร้างช่องทางการเผยแพร่กิจกรรมการพัฒนานิสิตระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย มีการ
รวมตัวกันเป็นเครือข่าย เพื่อเป็นส่ือกลางการแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมนิสิต โดยผู้รับผิดชอบอาจเป็นการ
ทํางานร่วมกันของอาจารย์และนิสิตระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย 

5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิต 
5.1 ฝ่ายกิจการนิสิตมีระบบติดตามประเมินผลการจดักิจกรรมการพัฒนานิสิตตามตัวช้ีวัดที่กําหนด 
5.2 คณะกําหนดให้นิสิตจดัทํารายงานผลการจดักิจกรรม และนํารายงานผลการจัดกิจกรรมมาสังเคราะห์เพือ่ให้

เห็นภาพรวมของกิจกรรมและผลที่เกิดขึ้นกับนสิิตในแต่ละรอบปี 
5.3 คณะมีการติดตามประเมินความรู้ความเขา้ใจ และการประยุกต์ใช้ระบบประกันคุณภาพในการจัดกิจกรรมของ

นิสิต จากรายงานผลการจัดกิจกรรมของนิสิต 
5.4 คณะมีการวิเคราะห์จุดแขง็ จุดออ่นของนิสิต เพื่อจัดทําแผนการจัดกิจกรรมนิสิตในปีตอ่ไป 

6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานิสิต 
6.1 คณะมีการนําผลการประเมินความสําเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตและผลการวิเคราะห์จุดแข็ง 

จุดอ่อน ไปใช้ในการวางแผนการพัฒนานิสิตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิเคราะห์คุณลักษณะของนิสิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านที่ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร 

6.2 คณะนําเสนอผลให้ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับรับรู้ และมีการระดมความคิดในการพัฒนานิสิตให้มีลักษณะตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติผ่านกิจกรรมนิสิต 



53 
 
 

ตัวชี้วัดที ่ 3.3 เงินบริจาคจากศิษย์เก่า

ความเชื่อมโยง  WUR 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

คําอธิบาย : 

 จํานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับศิษย์เก่าซึ่งเมื่อสําเร็จการศึกษา
แล้วไปประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้สถาบันจะช่วย
สนับสนุนให้สถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ได้ 

 ในกรณีที่บริจาคเป็นทรัพย์สินให้ตีราคาเป็นเงินด้วย เช่น บริจาครถยนต์ ที่ดิน เครื่องมือทางการแพทย์  เป็นต้น   

 ตัวชี้วัดนี้ ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ  QS  

เกณฑ์การประเมิน :  

พิจารณาจากสัดส่วนของจํานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่าเปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมด (บาทต่อคน) 

สูตรการคํานวณ : 

   
 
 

จํานวนเงินบริจาคจากศิษย์เก่า
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา

เกณฑ์การให้คะแนน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

100 บาทต่อคน 200 บาทต่อคน 300 บาทต่อคน 400 บาทต่อคน 500 บาทต่อคน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. รายการและจํานวนเงินหรือทรพัย์สินบริจาคทีไ่ด้รับจากศิษย์เก่า ในปกีารศึกษา 2556 
2. จํานวนศิษย์เก่าที่บริจาคเงินหรอืทรพัย์สิน  ในปีการศึกษา 2556 
3. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดทกุระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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องค์ประกอบท่ี 4  
การวิจัย                                                 

 
. 

ตัวชี้วัดที ่4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ความเชื่อมโยง  สกอ. 4.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)

คําอธิบาย : 
คณะต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการดําเนินงานที่เป็นระบบและมี

กลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถดําเนินการได้ตามแผนที่กําหนดไว้ ทั้งการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุน
วิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็น 
ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจาํและ

นักวิจัยประจํา 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
- ส่ิงอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

ดําเนินการ 
7 ขอ้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงว่ามีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ และไดด้ําเนินการตามระบบที่กําหนดไว้ เช่น  

มีหน่วยงานที่รบัผิดชอบชัดเจน มีแผนงาน โครงการ/กิจกรรม 
2. หลักฐานแสดงการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน  
3. หลักฐานแสดงกิจกรรมและวิธกีารในการพัฒนา ศักยภาพด้านการวจิัยหรืองานสร้างสรรค์ การให้ความรู้ด้าน

จรรยาบรรณวิจยัแก่อาจารย์และนักวิจัย  
4. หลักฐานการสนับสนุนงบประมาณสําหรับทุนวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ (เช่น รายช่ืออาจารย์ทีไ่ด้รับทุนภายในคณะและ

จํานวนทุนวจิัยที่ได้รับ) 
5. หลักฐานแสดงการสนับสนุนในประเด็นต่างๆ  
6. หลักฐานแสดงการประเมินผลการให้ทุนวิจัย (ข้อ 4)  และการประเมินผลปัจจัยสนับสนุนด้านการวจิัยทกุประเด็น     

(ข้อ 5) 
7. หลักฐานแสดงให้เห็นว่ามกีารนําผลการประเมนิไปปรับปรงุด้านการวจิัย เช่น ผลการประเมิน กิจกรรม  การปรับปรงุ

และผู้รับผิดชอบ รวมถงึแผนการปรับปรุงด้านการวจิัย 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของคณะ และ

ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 คณะควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดหน่วยงาน บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบ 

และมีงบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์อย่างเพียงพอ ในการบริหารควรมีการวางแผน ตรวจสอบ
ติดตาม ประเมินและปรับปรุงอย่างสม่ําเสมอเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนการวิจัยของคณะ 

1.2 การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้บรรลุผลสําเร็จควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือการบริหารงานวิจัย เช่น 
งบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถดําเนินการวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพนอกเหนือจากการจัดสรรทุนวิจัย นอกจากนั้นอาจจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา หรือ
งบประมาณสนับสนุนนักวิจัยหลังปริญญาเอกให้ปฏิบัติงานในกลุ่มหรือศูนย์วิจัย เป็นต้น 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน เช่น 1) การกําหนดให้

นักศึกษาบัณฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึงในทีมวิจัยของอาจารย์ 2) การกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทําโครงการวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 3) การกําหนดให้นิสิตทุกระดับเข้าฟังการบรรยายหรือ
สัมมนาเกี่ยวกับผลความก้าวหน้าในงานวิจัยของอาจารย์ หรือของศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) หรือเข้าร่วมการจัดแสดงงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 4) การจัดให้มีการประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือแสดงงาน
สร้างสรรค์ของนิสิต หรือส่งเสริมนิสิตเข้าร่วมประชุมการเสนอผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ 5) การ
ส่งเสริมให้อาจารย์นําผลลัพธ์ที่เกิดจากการวิจัยไปเป็นส่วนหน่ึงของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจํา
และนักวิจัย 

3.1 จัดระบบการรับเข้าและกํากับดูแลอาจารย์และนักวิจัย เช่น วิเคราะห์กําลังคน วางแผน และรับเข้าบุคคล (ทั้ง
อาจารย์ นักวิจัย และนิสิตบัณฑิตศึกษา) ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับจุดเน้นด้านการวิจัย
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และงานสร้างสรรค์ของคณะ ทําการกําหนดกฎเกณฑ์ แนวทางกํากับ และส่งเสริมให้อาจารย์ทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
และตีพิมพ์ผลงานในวารสารหรือจัดแสดงผลงานที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและนานาชาติ โดยกําหนดเป็นภาระงานที่
ชัดเจนที่ต้องปฏิบัติ 

3.2  พัฒนาสมรรถนะนักวิจัยผ่านกระบวนการท่ีเหมาะสมกับประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มบุคคล กรณีนักวิจัยรุ่น
ใหม่อาจเริ่มจากการฝึกอบรม การทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์โดยได้รับการแนะนําหรือการร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโส 
การเข้าร่วมประชุมวิชาการ การช่วยให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีนักวิจัยทั่วไป การส่งเสริมให้มีโอกาส  
ไปทํางานในห้องปฏิบัติการวิจัย หรือร่วมทีมวิจัยกับนักวิจัยช้ันนํานอกคณะ/มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เป็นแนวทาง
หนึ่งที่ทําให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ที่มีคุณค่า อย่างไรก็ตาม การพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุดคือการส่งเสริมการทํางานวิจัยเป็นทีมที่ประกอบด้วยนักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง นักวิจัยหรือนิสิตหลังปริญญาเอก 
และนิสิตบัณฑิตศึกษา ผู้ช่วยวิจัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถทํางานวิจัยอย่างลุ่มลึกและต่อเนื่อง 

3.3  ให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณของนักวิจัยและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องแก่อาจารย์และนักวิจัย ตลอดจนจัดระบบ
ควบคุมให้นักวิจัยปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด 

3.4  สร้างแรงจูงใจให้นักวิจัย เช่น การยกย่อง การให้ผลตอบแทน หรือการให้รางวัลสําหรับนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น 
การจัดบรรยากาศและการบริการต่างๆในคณะให้เหมาะสมและจูงใจแก่การค้นคว้าวิจัยและผลิตงานสร้างสรรค์ เป็นต้น 

4. มีการจัดสรรงบประมาณของคณะเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ในกรณีของนักวิจัยรุ่นใหม่การแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอกอาจทําได้ยาก ดังนั้น คณะจึงควรจัดสรรงบประมาณ

เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือผลิตงานสร้างสรรค์เพื่อให้นักวิจัยเหล่านี้มีโอกาสสร้างผลงานที่สามารถนําไปใช้ประกอบการเสนอ
โครงการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัยในโอกาสต่อไป สําหรับการเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกน้ัน
คณะอาจจัดให้มีระบบสนับสนุน เช่น การจัดให้มีข้อมูล รายละเอียด และเงื่อนไขของแหล่งทุนวิจัยต่างๆ ทั้งแหล่งทุน
ภายในประเทศและต่างประเทศที่อาจารย์และนักวิจัยสามารถเข้าดูได้อย่างสะดวกรวดเร็ว นอกจากน้ันอาจจัดให้มีคณะ
ผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เล้ียงตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์และนักวิจัยที่เสนอขอทุนไปยังแหล่งทุนต่างๆ และ
ช่วยเหลือปรับปรุงโครงการเหล่าน้ันให้เหมาะสม เพื่อมีโอกาสได้รับทุนวิจัยมากยิ่งขึ้น 

5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ  
คณะควรจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอ ทั้งงบประมาณสนับสนุนการวิจัย 

ห้องปฏิบัติการวิจัย แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ และระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่ส่งเสริมการวิจัย 
ดังนี้ 

5.1 งบประมาณสนับสนุนการวิจัย ควรประกอบด้วย 1) งบประมาณสนับสนุนการบริหารงานวิจัยของกลุ่มวิจัยหรือ
ห้องปฏิบัติการวิจัย หรือศูนย์วิจัยเพื่อให้สามารถผลิตผลงานระดับสากลหรือผลงานตามความต้องการของประเทศ หรือของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเน่ืองนอกเหนือจากเงินทุนวิจัย 2) งบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในรูปแบบ
ต่างๆ 3) งบประมาณสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา และของนักวิจัยหลังปริญญาเอก 4) 
งบประมาณสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) เป็นต้น 

5.2 ห้องปฏิบัติการวิจัยที่เหมาะสมกับงานวิจัยแต่ละประเภทที่เป็นจุดเน้นของคณะ ระบบรักษาสุขภาพและความ
ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  ศูนย์เครื่องมือระดับสูงที่จําเป็นที่หลายหน่วยวิจัย หรือกลุ่มวิจัย หรือศูนย์วิจัย 
สามารถใช้ร่วมกันได้ หรือหากไม่มีศูนย์เครื่องมือระดับสูงดังกล่าว ก็ต้องจัดระบบผ่านเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศให้
สามารถเข้าใช้ของหน่วยงานอื่นได้ เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการวิจัยของนักวิจัย 

5.3 แหล่งค้นคว้าทางวิชาการ ซึ่งนอกจากหนังสือและวารสารท้ังในรูปของเอกสาร (hard copy) และส่ืออิเล็กทรอนิกส์
ที่เพียงพอแล้ว ยังหมายรวมถึงการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ การสนับสนุนศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์  
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รับเชิญ (visiting professor) การสนับสนุนการไปร่วมทํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับหน่วยงานอื่นที่มีชื่อเสียงทั้งในและ
ต่างประเทศ ที่สอดคล้องกับงานวิจัยของอาจารย์ โดยเฉพาะในช่วงลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ (sabbatical leave) 
ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยวิจัย 

5.4 ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยที่ครอบคลุมข้อมูลข่าวสารอย่างน้อย 5 ด้าน ต่อไปนี้ 1) ข้อมูลด้านแหล่งทุนวิจัย
และงานสร้างสรรค์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 2) ข้อมูลด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะทั้งปัจจุบันและ
ผลงานที่ผ่านมา 3) ข้อมูลด้านแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทั้งวารสารและการประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ต่างๆ ตลอดจนข้อมูลการสนับสนุนของคณะในการเผยแพร่ผลงาน 4) ข้อมูลด้านระบบและกลไกของคณะในการ
ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ รวมถึงการส่งเสริมด้านการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และการซ้ือ
ขายทรัพย์สินทางปัญญา 5) ข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่นๆ ของคณะที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
คณะจัดให้มีระบบประเมินผลสําเร็จของการสนับสนุนทุกด้านอย่างสม่ําเสมอ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์และ

นักวิจัย เช่น “การประเมินผลสําเร็จของการให้ทุนวิจัย” ทั้งในประเด็นงานวิจัยเสร็จทันตามกําหนดเวลา คุณภาพของ
ผลงานวิจัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกได้ในโอกาสต่อมา หรือ “การ
ประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนงานวิจัย” ในประเด็นความเหมาะสมและเพียงพอเทียบกับงานวิจัยของอาจารย์ และนักวิจัย
ในปัจจุบัน หรือ “การประเมินระบบสารสนเทศ” ในประเด็นความเหมาะสมกับความต้องการใช้ของอาจารย์และนักวิจัย 
เป็นต้น 

7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ 
คณะนําผลการประเมินไปจัดทําแผนการปรับปรุง โดยกําหนดกิจกรรมที่ต้องทําเพื่อการปรับปรุง กําหนดบุคคลหรือ

หน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุง กําหนดงบประมาณที่ต้องใช้หากจําเป็น กําหนดระยะเวลาที่การปรับปรุงต้องแล้วเสร็จ 
จากน้ันจึงดําเนินการปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยตามที่กําหนด 
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ตัวชี้วัดที ่4.2 ระบบและกลไกการจัดการความรู้จากงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 

ความเชื่อมโยง  สกอ. 4.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ 
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์  เป็นเรื่องที่มีความสําคัญ
สําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้องจัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่  และแลกเปล่ียนเรียนรู้
ในทรัพย์สินทางปัญญาจากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยส่ิงที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพ
เชื่อถือได้และรวดเร็วทันเหตุการณ์ 

เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป : 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม : (เฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 
6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เฉพาะกลุ่ม 

ค1 และ ง) 

หมายเหตุ : ใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยทุกคณะ แต่ต้องแสดงหลักฐานการยื่นขอจดสิทธิบัตร, อนุสิทธิบัตร และ
ลิขสิทธิ์ ในปีการศึกษาที่ประเมินฯ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ  

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการดําเนินการ 
4 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

ดําเนินการ 5 ขอ้
ตามเกณฑ์ทั่วไป  
และครบถ้วนตาม 
เกณฑ์มาตรฐาน 

เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงว่ามีระบบหรือกลไกสนับสนุนการ เผยแพร่ผลงานฯ หรือการตพีิมพ์ผลงาน เชน่ ประกาศหลักเกณฑ์

การสนับสนุนการตีพิมพเ์ผยแพร่ฯ 
2. หลักฐานแสดงระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค

และแสดงการดําเนินงานตามระบบ  เช่น วิธีการคัดสรร ผู้รับผิดชอบ ผลงานที่ได้รับการคัดสรร เป็นองค์ความรู้ที่คน
ทั่วไปเข้าใจได้ 

3. หลักฐานแสดงวิธีการเผยแพร่ แสดงช่องทางและ ตัวอย่างผลงานวิจัยทีเ่ผยแพรอ่งค์ความรู้สู่สาธารณชน 
4. หลักฐานแสดงการรับรองผลงานวิจัยถกูนําไปใช้ประโยชน์  การใช้ประโยชน์จริง 
5. หลักฐานที่แสดงว่ามีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิง์านวิจยั เช่น มีทีมเจรจาต่อรอง  การทาํข้อตกลงเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์  ด้านการวิจัย การซ้ือขายผลงานวิจัยการสนับสนุนด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย่วขอ้ง 
6. หลักฐานที่แสดงว่ามีระบบและกลไกการส่งเสรมิการ จดสิทธิบตัร  อนุสิทธิบัตร และมีหลักฐานการจดสิทธิบตัร         

อนุสิทธิบัตร 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการตีพิมพ์หรือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในวารสารหรือในที่ประชุมวิชาการที่มี peer review ในประเด็นต่อไปนี้ เช่น 1) การจัดให้มีพี่
เล้ียงแก่นักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อช่วยเขียนรายงานการวิจัยสําหรับนําเสนอในที่ประชุมวิชาการหรือตีพิมพ์ในวารสาร 2) การ
สนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษของบทความวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย ที่จะนําเสนอในวารสารวิชาการระดับ
นานาชาติ 3) การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ 4) การจ่าย
ค่าตอบแทนสําหรับผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 5) การจ่ายค่าตีพิมพ์กรณีวารสารเรียกเก็บ
เงิน เป็นต้น ทั้งน้ีการสนับสนุนดังกล่าวอาจแตกต่างกันตามสถานภาพและจุดเน้นของแต่ละคณะ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็น
องค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

วางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการ รวบรวม คัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลเป้าหมายโดยยังคงความเช่ือถือได้ในเชิงวิชาการและ
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เช่น กําหนดผู้รับผิดชอบติดตามผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์และนักวิจัย คัดสรร
ผลงานที่น่าจะเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป จัดให้มีการสัมภาษณ์อาจารย์เจ้าของผลงาน วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลให้เป็น
ความรู้ที่น่าสนใจซ่ึงสาธารณชนสามารถเข้าใจได้ จัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได้ให้เหมาะสมต่อการเผยแพร่ 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในข้อ 2 เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านส่ือ

ต่างๆ อย่างเป็นระบบในเชิงรุก โดยเริ่มจากการวางแผนประชาสัมพันธ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดําเนินการประชาสัมพันธ์
ตามแผนตลอดจนการติดตามข้อมูลป้อนกลับนอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์อาจรวมถึงการสร้างเครือข่ายเผยแพร่ผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์โดยเช่ือมโยงกับศิษย์เก่า ชุมชน และองค์กรภายนอกทั้งรัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะ
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สามารถสนับสนุนงานวิจัย หรือร่วมวิจัย หรือนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์

4. มีการนําผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงาน
ภายนอกหรือชุมชน 

สนับสนุนการนําผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ เช่น 1) กําหนดขั้นตอนวิธีการ และผู้รับผิดชอบเพื่อ
เป็นส่ือกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์ และนักวิจัยกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพในการนํา
ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 2) ผู้รับผิดชอบแสวงหางานวิจัยจากภาครัฐและเอกชนทั้งภาคอุตสาหกรรมและ
บริการ ที่ต้องการรับบริการวิจัยในเรื่องเฉพาะใดๆ จากคณะ (consultancy) และประสานงานต่อไปยังผู้วิจัย 3) ผู้รับผิดชอบ
ริเริ่มประสานงาน หรือส่งเสริมการนําผลงานที่เกิดจากการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปสู่งานเชิงพาณิชย์ในลักษณะนิติบุคคล 
(start – up company) เป็นต้น 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และดําเนินการ
ตามระบบที่กําหนด 

คณะวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ ตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง 
ทําข้อตกลง หรือสนับสนุนด้านระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่อาจารย์ นักวิจัย และคณะ/มหาวิทยาลัย ในการเจรจาเชิง
ธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตลอดจนสนับสนุนในการเจรจาเข้าไปร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจใดๆ ที่
เกิดจากผลของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ นอกจากนั้น ควรมีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการรักษาสิทธิประโยชน์ของ
อาจารย์ นักวิจัย และของคณะ/มหาวิทยาลัย ในผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการซ้ือขาย หรือทําธุรกิจที่เป็นผลจากงานวิจัยโดย
เป็นหลักเกณฑ์ที่โปร่งใส เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

6. มีระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (เกณฑ์
มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม ค1 และ ง) 

วางแนวทางและขั้นตอนตลอดจนกําหนดผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนความรู้และอํานวยความสะดวกในการจด
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแก่อาจารย์ และนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น 1) การให้ความรู้และคําปรึกษาด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา ซึ่งอาจดําเนินการโดยการฝึกอบรม หรือสัมมนา หรือจัดคลินิกให้คําปรึกษา 2) ช่วยร่างคําขอและยื่นขอจดสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธิบัตรต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาหรือสํานักงานเทียบเท่าในต่างประเทศ 3) ประสานงานการอนุญาตให้ใช้สิทธิใน
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร เพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดที ่4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจยัประจํา

ความเชื่อมโยง  สกอ. 4.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  ปัจจัยนําเข้า 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

คําอธิบาย : 
ปัจจัยสําคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในคณะคือเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ ดังนั้น คณะจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในคณะและที่ได้รับจากภายนอกคณะเพื่อสนับสนุนการทําวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของคณะ นอกจากนั้นเงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
จากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวชี้วัดที่สําคัญ  ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้น
การวิจัย 

เกณฑ์การประเมิน :  
โดยการแปลงจาํนวนเงินตอ่จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 

เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม ค1 และ ง จําแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา
1. กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม       5 = 180,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

2. กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
    จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม       5 = 150,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

3. กลุ่มสาขาวชิามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    จาํนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กําหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม       5 = 75,000 บาทข้ึนไปต่อคน 

สูตรการคํานวณ : 

1. คํานวณจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันตอ่จาํนวนอาจารย์ประจํา
และนักวิจัยประจํา 

 
 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 
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2. แปลงจํานวนเงนิที่คํานวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกบัคะแนนเต็ม 5 
 

 

คะแนนที่ได้ = 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอก X 5 
จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน 

1. คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวชิา 
2. คะแนนที่ได้ในระดับมหาวิทยาลัย = ค่าเฉลี่ยของคะแนนทีไ่ด้ของทุกคณะวิชาในมหาวิทยาลัย 

 
หมายเหตุ : 

1. จํานวนอาจารย์และนักวิจัยประจํา ให้นับตามปีการศึกษา และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจํานวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฏิทิน  หรือปีงบประมาณนั้นๆ ไม่ใช่จํานวนเงินที่

เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือหลักฐานจากการตกลง

ร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏ  กรณีที่ไม่มีหลักฐานให้แบ่งเงินตาม
สัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจํานวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่ได้ลงนามในสัญญารับทุน โดย
อาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันที่บุคลากรสายสนับสนุนที่ไม่ใช่นักวิจัยเป็น
ผู้ดําเนินการ 

5. ไม่นับทุนส่วนตัว 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
2. จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจํา 
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ตัวชี้วัดที ่4.4 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ความเชื่อมโยง  สมศ. 5 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 2556  ( 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556) 

คําอธิบาย : 
การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่สําคัญของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสําเร็จน้ัน สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการ
เปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจํานวนผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติของ
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
      งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับ
สาขาวิชา  เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่  หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม 

งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการและ
บทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับชาติ  
ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ นอกสถาบันเจ้าภาพอย่างน้อยร้อยละ 25 
 งานวิจัยที่เผยแพร่ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัยในที่ประชุมวิชาการ
และบทความฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ระดับ
นานาชาติ  ที่มีกองบรรณาธิการจัดทํารายงาน  หรือคณะกรรมการจัดประชุม ประกอบด้วยศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชานั้นๆ จากต่างประเทศอย่างน้อยร้อยละ 25 
 การส่งบทความเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้นําเสนอในการประชุมวิชาการต้องส่งเป็นฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)  และเมื่อได้รับ
การตอบรับและตีพิมพ์แล้ว  การตีพิมพ์ต้องตีพิมพ์เป็นฉบับสมบูรณ์ซึ่งสามารถอยู่ในรูปแบบเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล  Thai-Journal Citation Index Centre (TCI) หรือวารสารวิชาการ
ระดับชาติตามประกาศของ สมศ. 
 งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  หมายถึง  บทความจากผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ (Journal) ที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล  ได้แก่ ฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR (SCImago  Journal Rank : 
www.scimagojr.com) หรือฐานข้อมูล ISI Web of Science (Science Citation Index Expand, Socail Sciences Citation Index, 
Art and Humanities Citation Index) หรือฐานข้อมูล Scopus  หรือวารสารวิชาการระดับนานาชาติตามประกาศของ  สมศ.   

งานสร้างสรรค์  หมายถึง ผลงานศิลปะและส่ิงประดิษฐ์ประเภทต่างๆ ที่มีความเป็นนวัตกรรม  โดยมีการศึกษาค้นคว้า
อย่างเป็นระบบที่เหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลองหรือการพัฒนาจากแนวคิดสร้างสรรค์เดิมเพื่อเป็น
ต้นแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร์อันก่อให้เกิดคุณค่าทางสุนทรีย์และคุณประโยชน์ที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  ตาม
การจัดกลุ่มศิลปะของอาเซียน งานสร้างสรรค์ทางศิลปะ ได้แก่ (1) ทัศนศิลป์ (Visual Arts) ประกอบด้วย  ผลงานด้านจิตรกรรม  
ประติมากรรม  ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย  ภาพยนตร์  ส่ือประสม  สถาปัตยกรรมและงานออกแบบประเภทอื่นๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performing Arts) ประกอบด้วย  ดุริยางคศิลป์  นาฏยศิลป์  รวมถึงการแสดงรูปแบบต่างๆ และ (3) วรรณศิลป์ (Literature) 
ซึ่งประกอบด้วยบทประพันธ์และกวีนิพนธ์รูปแบบต่างๆ 
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การเผยแพร่ หมายถึง การเผยแพร่งานสร้างสรรค์ในลักษณะสิ่งตีพิมพ์ การจัดนิทรรศการ (Exhibition) การจัดการ
แสดง (Performance) หรือการจัดประกวด  ซึ่งเป็นการนําเสนอผลงานศิลปะแขนงต่างๆ อาทิงานศิลปะ ดนตรี  การแสดง  
และงานออกแบบที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ   โดยมีการจัดการนําเสนอการเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติอย่าง
เป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ  โดยมีกระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ 
มีคณะกรรมการผู้พิจารณากล่ันกรองคุณภาพของผลงานประกอบด้วย ศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิ  และนักวิชาการที่เป็นที่
ยอมรับในวงวิชาการ 

เกณฑ์การประเมิน 
กําหนดระดับคุณภาพงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย

0.25 มีการตพีิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/ระดับนานาชาติ หรือมกีาร
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร SJR 

(SCImago  Journal  Rank : www.scimagojr.com) โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ในควอไทล์ที่ 1 
หรือ 2 หรือ 3 หรือ 4 (Q1 หรือ Q2 หรือ Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด  ใน subject category  ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

 
กําหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ ดังน้ี 

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

*องค์ประกอบของคณะกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน และต้องมีบุคคลภายนอกสถานศึกษาร่วมพิจารณาด้วย 

อาเซียน หมายถึง สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) 
มี 10 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา ไทย บูรไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์และอินโดนีเซีย  

การเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศอื่น 
การเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ  

หมายถึงนับรวมประเทศไทยด้วย)  และการให้คะแนนตามแหล่งเผยแพร่  ไม่จําเป็นต้องไปแสดงในต่างประเทศ 
การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างสําหรับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศที่ไม่ได้อยู่ใน

กลุ่มอาเซียน 
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วิธีการคํานวณ : 

 
ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ทีต่ีพิมพ์หรอืเผยแพร ่

x 100 
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละเทา่กับ 5 คะแนน  จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดงันี ้

กลุ่มสาขาวชิา ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 40
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 40
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20

 การคิดคะแนนระดับคณะ  ใหน้ําคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉล่ีย  และการคิดคะแนนระดับ
สถาบันให้นําคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉล่ีย 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายชื่อบทความวิจัยระดับชาติและนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงาน

จริงและลาศึกษาต่อตามปีการศึกษาหรือปีปฏิทินที่ตรงกับปีการศึกษา  พร้อมช่ือเจ้าของบทความ วัน เดือน ปีที่ตีพิมพ์ 
ชื่อวารสารหรือรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการ และค่าน้ําหนักของแต่ละบทความวิจัย 

2. จํานวนและรายชื่อผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติทั้งหมดของอาจารย์ประจําและนกัวจิยั
ประจํา ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่เผยแพร่ ชื่อสถานที่ จังหวัด หรือประเทศที่
เผยแพร่ และระบุรูปแบบของการเผยแพร่พร้อมหลักฐาน  และค่าน้ําหนักของแต่ละผลงานสร้างสรรค์ 

3. หลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของโครงการวิจัย 
4. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  
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ตัวชี้วัดที ่4.5 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ทีนํ่าไปใช้ประโยชน์

ความเชื่อมโยง  สมศ. 6 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

คําอธิบาย : 
การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่สําคัญของของสถาบันอุดมศึกษา การดําเนินการตามพันธกิจอย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสบความสําเร็จนั้น สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์สู่การนําไปใช้จาก
การเปรียบเทียบจํานวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่นํามาใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา 
 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้โครงการ  โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง  สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย  โดยมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์
ได้จริงอย่างชัดเจน ตามวัตถุประสงค์และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 
 ประเภทของการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ที่สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม  
มีดังน้ี 

1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  ที่ทําให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นต้น 

2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  เช่น  ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย  หรือกําหนดมาตรการ  กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปสู่การพัฒนาส่ิงประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์  
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้  หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต  เป็นต้น 

4. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์  หมายถึง  หน่วยงานหรือ
องค์กร  หรือชุมชนภายนอกสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่มีการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงานโดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา 

การนับจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์    ให้นับจากวันที่นําผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์มาใช้และเกิดผลชัดเจน  โดยที่ผลงานวิจัยจะดําเนินการในช่วงเวลาใดก็ได้  ช่วงเวลาที่ใช้จะเป็นตามปีปฏิทิน  หรือ
ปีงบประมาณ  หรือปีการศึกษา  อย่างใดอย่างหนึ่งตามระบบที่มหาวิทยาลัยจัดเก็บข้อมูล  ในกรณีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์มี
การนําไปใช้ประโยชน์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว  ยกเว้น ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน
ชัดเจนตามมิติของการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ํากัน 
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วิธีการคํานวณ : 

 ผลรวมของจํานวนงานวิจยัหรอืงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน ์
x 100 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 20  เท่ากับ 5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจํา  โดย

นับรวมผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน 
ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดําเนินการเสร็จ ปีที่นําไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตาม
แนวทางต่อไปนี้ 

- การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ  ที่
ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น  ได้แก่  การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข  ด้านการ
บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน  ด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย  เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานว ิจัยเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร  หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  เช่น งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีนําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ซ่ึง
ก่อให้เกิดรายได้  หรือนําไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

- การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ  ยกระดับจิตใจ  ก่อให้เกิด
สุนทรียภาพ  สร้างความสุข  เช่น งานศิลปะที่นําไปใช้ในโรงพยาบาล  ซึ่งได้มีการศึกษาและประเมินไว้ 

โดยอาจสรุปข้อมูลดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
ที ่ ชื่องานวจิัย ด้านการนําไปใช้ประโยชน์ ปีที่แล้วเสร็จ 

(ผลการวจิัยแล้วเสร็จ
ไม่เกิน 3 ปี นับจากปีที่

ประเมิน) 

หลักฐาน
(หนังสือ รับรอง 
การใช้ประโยชน์)

เชิง
สาธารณะ 

เชิง
นโยบาย 

เชิง
พาณิชย์ 

ใช้ประโยชน์
ทางอ้อม 

1.     
2.     
 
2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และนักวิจัยประจําที่  

ลาศึกษาต่อ  
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ตัวชี้วัดที ่ 4.6 ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ความเชื่อมโยง  สมศ. 7 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย การปฏิบัติจริง
และได้นําไปใช้ในการแก้ปัญหา หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและเป็นประโยชน์
ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ หมายถึง บทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรอง
และได้รับการรับรองคุณภาพแล้ว ตามเกณฑ์ของ กพอ. เรื่องหลักเกณฑ์การขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการหรือเทียบเท่า 

ผลงานวิชาการที่เป็นบทความทางวิชาการ (Academic Paper) ตํารา (Textbook)  หรือหนังสือ (Book) ต้องเป็น
ผลงานที่ผ่านกระบวนการกล่ันกรองผลงานก่อนตีพิมพ์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บทความวิชาการ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ  มีข้อความรู้ที่สะท้อนมุมมอง 
แนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์  การสังเคราะห์เอกสาร  หรือ การวิจัย โดยจัดทําในรูปของบทความเพื่อตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการที่มีคุณภาพซ่ึงมีผู้ตรวจอ่าน 

- ตํารา  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ อาจเขียนเพื่อตอบสนองเน้ือหาทั้งหมด
ของรายวิชาหรือเป็นส่วนหน่ึงของวิชาหรือหลักสูตรก็ได้  โดยมีการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  และสะท้อนให้
เห็นความสามารถในการถ่ายทอดวิชาในระดับอุดมศึกษา 

- หนังสือ  หมายถึง  เอกสารทางวิชาการที่เขียนขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ไปสู่วงวิชาการหรือผู้อ่านทั่วไป  โดย
ไม่จําเป็นต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของหลักสูตรหรือต้องนํามาประกอบการเรียนการสอนในวิชาใดวิชาหนึ่ง  ทั้งนี้จะต้องเป็น
เอกสารที่เรียบเรียงขึ้นอย่างมีเอกภาพ  มีรากฐานทางวิชาการที่มั่นคงและให้ทัศนะของผู้เขียนที่สร้างเสริมปัญญาความคิด  
และสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้แก่สาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 

การนับจํานวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   จะนับผลงานวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในรูปแบบของบทความวิชาการในวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  หนังสือหรือตําราทางวิชาการ  ซึ่งมี
ระบบการพิจารณาต้นฉบับจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก่อนการตีพิมพ์  และผลงานจะต้องเกินร้อยละ 50  ของช้ินงาน  
ในกรณีมีการตีพิมพ์มากกว่า 1 ครั้ง  ให้นับการตีพิมพ์ครั้งเดียวต่องานวิชาการ 1 ชิ้น 
เกณฑ์การประเมิน :  
กําหนดระดับคุณภาพผลงานวชิาการ ดงันี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพผลงานวชิาการ

0.25 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
0.50 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
0.75 ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินผ่านตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 

คน ที่แต่งตัง้โดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น) ที่สถานศึกษากําหนด 
1.00 ตําราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ

แล้ว หรือตําราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอตําแหน่งทางวิชาการ 
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วิธีการคํานวณ : 

 

 ผลรวมถ่วงน้ําหนักของผลงานวชิาการที่ได้รับรองคุณภาพ 
x 100  

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด 
. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน  ทุกกลุ่มสาขาวิชา   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

1. จํานวนและรายชื่อผลงานวิชาการ (บทความวิชาการ ตํารา หนังสือระดับอุดมศึกษา) ที่มีระดับคุณภาพของอาจารย์
ประจํา โดยนับรวมผลงานของอาจารย์ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่ผลงานแล้วเสร็จ ปีที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ชื่อหน่วยงานที่รับรอง และมีหลักฐานการรับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ค่าน้ําหนักของผลงานวิชาการแต่ละชิ้น  

2. จํานวนอาจารย์ประจําทัง้หมดในแต่ละปกีารศึกษา โดยนับรวมอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 

หมายเหตุ  

1. บทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ (ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในตัวชี้วัดที่ 4.4) ไม่นับเป็นบทความวิชาการใน
ตัวชี้วัดนี้  จะนับได้ต่อเมื่อมีการนํามาเรียบเรียงอย่างเป็นระบบ สะท้อนมุมมอง แนวคิด ทฤษฎีที่ได้จากประสบการณ์ 

2. ตําราหรือหนังสือที่มีการประเมินตามเกณฑ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่สถานศึกษากําหนด  ผู้ทรงคุณวุฒินั้นต้องเป็น
บุคคลภายนอกสถาบัน 

3. ตําราหรือหนงัสือที่ใชใ้นการขอผลงานทางวิชาการ และได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ (ผศ., รศ., ศ.) ในปี
การศึกษา 2556  ให้สามารถนับได้เลยแม้ว่าตาํราหรอืหนังสือนั้นจะได้ทําแล้วเสร็จกอ่นปีทีร่ับการประเมินฯ 

4. ตํารา หรือหนังสือ ที่ได้รับทุนจากมหาวทิยาลัยขอนแก่น  ให้คิดค่าน้ําหนักเท่ากับ 1.00 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.7 งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนุสิทธบัิตร หรือลิขสทิธิ ์

ความเชื่อมโยง  แผน มข.   
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

เปรียบเทียบจํานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําที่ได้รับการจดทะเบียน
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ต่อจํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด    โดยให้นําเสนอในรูปร้อยละ  

ลิขสิทธิ์ คือ สิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะกระทําการใดๆ เกี่ยวกับงานที่ผู้สร้างสรรค์ได้ริเริ่มโดยการใช้สติปัญญา
ความรู้ ความสามารถ และความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสร้างสรรค์ โดยไม่ลอกเลียนงานของผู้อื่น โดยงานที่
สร้างสรรค์ต้องเป็นงานตามประเภทท่ีกฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครอง พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ได้ให้ความ
คุ้มครองแก่งานสร้างสรรค์ 9 ประเภท ได้แก่  

1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ์ คําปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ)  
2. งานนาฏกรรม (ท่ารา ท่าเต้น ฯลฯ)  
3. งานศิลปกรรม (จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ ภาพถ่าย ศิลปประยุกต์ ฯลฯ)  
4. งานดนตรีกรรม (ทํานอง ทํานองและเนื้อร้อง ฯลฯ)  
5. งานส่ิงบันทึกเสียง (เทป ซีดี)  
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี ดีวีดี ที่มีภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง)  
7. งานภาพยนตร์  
8. งานแพร่เสียงแพร่ภาพ  
9. งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ 

การดําเนินการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ เพื่อขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์โดย กรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา ให้อาจารย์ประจําหรือนักวิจัยประจําผู้สร้างสรรค์ผลงาน ยื่นขอหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ได้ที่กรม
ทรัพย์สินทางปัญญา  

การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ได้รับการจดลิขสิทธ ิ์ จะนับได้ต่อเมื่องานมีหลักฐานเป็นหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของงานลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ที่ออกให้ในปีงบประมาณที่ประเมิน จากหน่วยงานภายนอก
คณะที่เชื่อถือได้แล้วเท่าน้ัน โดยไม่นับรวมงานวิชาการที่อยู่ในระหว่างยื่นจดลิขสิทธิ์  

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  หมายถึง จํานวนผลงานวิจัยที่
อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําได้พัฒนาขึ้นจนได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาประเภทสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  

สิทธิบัตร (Patent) หมายถึง หนังสือสําคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะตามที่กําหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นทรัพย์สินทาง
ปัญญาประเภทหนึ่งที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้น แบ่งออกเป็นสิทธิบัตรการประดิษฐ์ และสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

อนุสิทธิบัตร (Petty patent) เป็นการให้ความคุ้มครองส่ิงประดิษฐ์คิดค้นเช่นเดียวกับสิทธิบัตร  การประดิษฐ์ 
แตกต่างกันตรงที่การประดิษฐ์ที่จะขอรับอนุสิทธิบัตรเป็นการประดิษฐ์ที่มีเป็นการปรับปรุงเพียงเล็กน้อยซ่ึงมีเทคนิคที่ไม่สูง
มากนัก สําหรับขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตรจะใช้ระยะเวลาส้ันกว่าสิทธิบัตรมาก เนื่องจากใช้ระบบ จดทะเบียนแทนการใช้
ระบบการตรวจสอบก่อนการรับจดทะเบียน 
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วิธีการนับ : 
การนับจํานวนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์  ให้นับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ของอาจารย์ประจํา

และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละปี ทั้งนี้ให้นับเฉพาะกรณีที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเท่านั้น 
ไม่นับกรณีอยู่ระหว่างยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียน การนับให้นับที่มีการจดทะเบียนในปีปฏิทินที่ประเมินซึ่งตรงกับ
ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน :  

กําหนดระดับคุณภาพสิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์  ดงันี ้

ค่านํ้าหนัก ระดับคุณภาพสิทธิบัตร  อนุสทิธิบัตร หรือลขิสิทธิ์   
0.25 ลิขสิทธ์ิ (ทุกประเภท)
0.50 ลิขสิทธ์ิ (นับเฉพาะตํารา/หนังสือ)
0.75 อนุสิทธิบัตรได้รับการจดทะเบียนแล้ว
1.00 สิทธิบัตรท่ีได้รับการจดทะเบียนแล้ว 

วิธีการคํานวณ : 
 

ผลรวมถ่วงน้ําหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร อนสิุทธิบัตร หรือลิขสิทธิ ์ X 
100

อาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด  
. 

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 3  เท่ากับ  5  คะแนน     

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. จํานวนและรายการการจดทะเบียนสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร  หรือลิขสิทธิ์ของอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อในแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัยในแต่ละปีปฏิทิน พร้อมชื่อเจ้าของสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ วัน เดือน ปีที่ได้รับจดทะเบียน ทั้งนี้ให้รายงานค่าน้ําหนักของผลงานที่ได้รับจดทะเบียนแต่ละ
ผลงานด้วย 

2. จํานวนอาจารย์ประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาของแต่ละคณะวิชาและหน่วยงานวิจัย โดยนับ
รวมอาจารย์และนักวิจัยประจําทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ  

3. สิทธิบัตร  อนุสิทธิบัตร  หรอืลิขสิทธิ์  ฉบับจรงิหรอืสําเนา ที่แสดงช่ือเจ้าของผลงานและวันที่ได้รับอนุมัต ิ

หมายเหตุ :  
1. ไม่นับผลงานทีอ่ยู่ระหว่างการยื่นจดทะเบียนหรือรอผลการจดทะเบียนขอสิทธิบัตร อนุสิทธบิัตร หรือลิขสิทธิ์ 
2. ต้องไดร้ับการประกาศและอนุมัติสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ ในปกีารศึกษา 2556 
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ตัวชี้วัดที่ 4.8 บทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา

ความเชื่อมโยง  WUR 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีปฏิทิน 2556 (1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2556)
คําอธิบาย : 

การเผยแพร่ผลงานวิจัยที่สถาบันสร้างขึ้นมีหลายช่องทาง เริ่มตั้งแต่การเผยแพร่ในระดับสถาบัน ระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ สถาบันอาจส่งเสริมให้ผลงานวิจัยของสถาบันได้มีโอกาสเผยแพร่ในระบบสากลที่เป็นที่ยอมรับมากขึ้น และ
การได้รับอ้างอิงในระบบสากลดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะ
สะท้อนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งเป็นการขยายฐานการเผยแพร่ได้กว้างขวางขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน :  
คณะสามารถเลือกใช้เกณฑก์ารประเมินจาก 2 แนวทางต่อไปน้ี 

1) แนวทางที่ 1  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา  

หรือ 

2) แนวทางที่ 2  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)  ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติของอาจารย์และนักวิจัยประจํา เปรยีบเทียบกับปีทีผ่่านมา 

สูตรการคํานวณ  : 

1) แนวทางที่ 1  ร้อยละของบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานข้อมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์และนักวิจัยประจํา 

 
 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในปปีฏิทิน 2556
X  100 

จํานวนอาจารยป์ระจําและนักวจิัยประจําทั้งหมด

เกณฑ์การประเมิน    ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 200
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 150
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50
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2) แนวทางที่ 2  ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของบทความวิจัยท่ีได้รับการอ้างอิง (Citation)  ใน refereed  journal หรือใน
ฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติของอาจารย์และนักวิจัยประจํา เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 
 

 
 

จํานวนบทความวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงในปีปฏิทิน 2556 - 2555  
X  100 

จํานวนอาจารยแ์ละนักวิจัยประจําทั้งหมด

   

เกณฑ์การประเมิน     

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกําหนดร้อยละเท่ากับ 5 คะแนน  จําแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวชิา ร้อยละ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5

 . 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

สํานักวิทยบริการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นแล้วส่งให้คณะตรวจสอบและเพิ่มเติมข้อมูล 
 
หมายเหตุ 

1. การนับบทความที่ได้รับการอ้างอิงใน refereed journal หรือในฐานข้อมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  ไม่นับซ้ํา 
แม้ว่าบทความวิจัยนั้นจะได้รับการอ้างอิงหลายครั้งก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานข้อมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ให้นับเฉพาะที่เป็นบทความวิจัยเท่านั้น  ได้แก่ “research 
article”  “letter” และ  “review” 
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องค์ประกอบท่ี 5  
การบริการทางวิชาการแก่สังคม                                         

 
. 

ตัวชี้วัดที ่ 5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ความเชื่อมโยง  สกอ. 5.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนดหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ และมีการจัดโครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคล่ือนระบบดังกล่าว 
การให้บริการทางวิชาการต้องมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการ
ทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีระบบและกลไกการบรกิารทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการเรยีนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบรกิารทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวจิัย 

หมายเหตุ : เกณฑ์มาตรฐานขอ้ที ่4 ต้องมกีารประเมินความสําเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. นโยบาย แผนกลยุทธ์และแผนดําเนินการการบริการวิชาการแก่สังคม และหลักฐานการดําเนินงานตามแผน ตลอดจน

การประเมินและปรับปรุง 
2. หลักฐานแสดงว่ามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน (เช่น แผนการสอน) 
3. หลักฐานแสดงว่ามีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย (เช่น ผลงานวิจยัที่นําไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและชุมชน) 
4. หลักฐานแสดงวิธีการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการตามขอ้ 2, 3  และหลักฐานแสดงผลการประเมิน

ความสําเร็จฯ  
5. หลักฐานว่ามกีารนําผลการประเมินในขอ้ 4 มาใช้ใน  การปรับปรุงการบรูณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ

การเรียนการสอนและการวิจัย 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีการวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ของการให้การบริการวิชาการด้านต่างๆ ที่สัมพันธ์กับพันธกิจของคณะ 
มีนโยบายส่งเสริม สนับสนุนและจูงใจให้อาจารย์ บุคลากรทุกระดับมีความพร้อมทั้งในด้านความรู้ ความเช่ียวชาญ เวลาและ
จิตแห่งการบริการ (service mind) ในการให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงจัดหา
งบประมาณสนับสนุนและจัดทําระเบียบของการให้บริการ กําหนดภาระงานของอาจารย์และบุคลากรให้ชัดเจน โดยมีระบบ
การเทียบเคียงและทดแทนระหว่างภาระงานด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสนใจการให้บริการแก่ชุมชน
สังคมตามความถนัดและจุดเน้นของคณะ 

ในการให้บริการทางวิชาการน้ีควรมีการวางแผน ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการ
ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานประจําด้านอื่นๆ 

ของอาจารย์และบุคลากร เช่น การกําหนดให้นิสิตนําความรู้ไปจัดทําเป็นโครงการหรือกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการกับการวิจัยอย่างเป็นระบบ เช่น 1) มีการนําผลการวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
จริงที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วนในทุกระดับ และ 2) นําความรู้ ประสบการณ์ จากการให้บริการกลับมาพัฒนา
ต่อยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ผ่านกระบวนการวิจัย เป็นต้น 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
จัดให้มีระบบติดตามประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน และ

การวิจัย โดยให้มีส่วนร่วมของผู้ให้บริการผู้รับบริการ และนิสิต ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทั้งในระดับแผนการ
ดําเนินงานเป้าหมายของคณะ ความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร คุณภาพของบุคลากรคุณภาพของการให้บริการที่สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกําหนดไว้ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
คณะนําผลการประเมินไปพัฒนาแผน พัฒนากระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้อย่างสม่ําเสมอและเป็นรูปธรรม 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคม

ความเชื่อมโยง  สกอ. 5.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพท่ีสนองความต้องการและเป็นที่พึ่งของชุมชน 
ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมีคุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุดเน้นของสถาบัน พิจารณา
ได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) 
ความรู้ที่เกิดจากการให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด
ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือ
ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบ(ด้านบวก) ของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่

สาธารณชน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงวิธีการสํารวจความต้องการ และผลการสํารวจความต้องการของชุมชน  
2. หลักฐานแสดงว่ามีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการให้แก่ชุมชน โดยระบุคู่ความร่วมมือในการบริการวิชาการใน

แต่ละกิจกรรม โครงการ แสดง MOU(ถ้ามี) 
3. หลักฐานแสดงวิธีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม และผลการประเมิน

ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. หลักฐานแสดงว่าได้มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ (แสดงแผนการปรับปรุง) 
5. หลักฐานที่แสดงว่ามีการพัฒนาความรู้จากการบริการวิชาการ และถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ

เผยแพร่สู่สาธารณชน (แสดงองค์ความรู้ที่นํามาพัฒนา กลุ่มเป้าหมาย   วัน เวลา สถานที่) 
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ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ

กําหนดทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะ 
มีการสํารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพเพื่อประกอบการกําหนด

นโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางและการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นและความเช่ียวชาญของคณะ 
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือภาคเอกชน หรือ

ภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
คณะมีการเชิญหรือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมจากชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพที่

จะให้บริการมาร่วมมือรวมพลัง (Collaboration) ในลักษณะของการสร้างเครือข่าย (Networking) ระหว่างบุคคลหรือ
หน่วยงานในรูปแบบต่างๆ เช่น ความร่วมมือกับสถานประกอบการในการนําผลการวิจัยไปเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุง
ปัญหาที่เกิดขึ้นหรือไปใช้พัฒนาบุคลากรของสถานประกอบการหรือส่วนการผลิต มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ให้คําปรึกษา
แนะนําและจัดให้มีช่องทางในการส่ือสาร ทําความเข้าใจร่วมกันของภาคอุตสาหกรรม หรือริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมใหม่ๆ 
ในชุมชน 

3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคมว่าสอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้รับบริการทั้งทางตรงและทางอ้อม มีการประเมินผลที่เกิดกับนิสิต อาจารย์และบุคลากรผู้ให้บริการ ทั้งในด้านการนําความรู้ 
ความเชี่ยวชาญไปใช้ประโยชน์ การส่ือสาร การช้ีแจงแนะนําให้ผู้รับบริการและประชาชน 

4. มีการนําผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
มีการนําผลการประเมินการให้บริการทางวิชาการไปพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของการให้บริการ ระบบและกลไก

การให้บริการ ซึ่งประกอบด้วยรูปแบบการให้บริการ ขอบเขตการให้บริการ ค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในการให้บริการ สัญญาการ
บริการ ซึ่งรวมทั้งการควบคุมและการกํากับคุณภาพของการให้บริการ โดยจัดให้มีระบบการให้ข้อมูลที่ชัดเจน มีความ  
เป็นธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 

5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในคณะและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 

คณะมีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการ ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้สู่
บุคลากรภายในคณะ ซึ่งรวมทั้งผู้เรียนด้วย จัดให้มีการแลกเปล่ียนความคิดและเผยแพร่ประสบการณ์ในการให้บริการผ่าน
ทางส่ือการเรียนรู้ต่างๆ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูลการบริการวิชาการเผยแพร่สู่สาธารณะ   
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ตัวชี้วัดที ่ 5.3 ผลการนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาใช้ในการพัฒนา 

การเรียนการสอนและ/หรือการวิจัย 
ความเชื่อมโยง  สมศ. 8 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่สถาบันการศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือสังคมหรือเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการ หรือทําหน้าที่ใดๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือการพัฒนาความรู้ ตลอดจนความ
เข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ การบริการวิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน และบริการวิชาการให้เปล่า โดยมีการ
นําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัย อาทิ บทความ ตํารา หนังสือ 
รายวิชาหรือหลักสูตร เป็นต้น 

การนําความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการมาพัฒนา มี 2 ประเภท  คือ 
1. การพัฒนาการเรียนการสอน 
2. การพัฒนาการวิจัย 

ในการประเมินตัวชี้วัดน้ีต้องมีโครงการทั้ง 2 ประเภท  ทั้งน้ีในแต่ละโครงการไม่จําเป็นต้องมีทั้ง 2 ประเภท  
และผลการใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยต้องเสร็จสิ้นในปีที่ประเมิน 
วิธีการคํานวณ : 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ ที่นํามาใช้ประโยชนใ์นการพัฒนาการเรยีนการสอนและการวิจัย 
x 100

จํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการตามแผนที่กรรมการประจําคณะหรอืกรรมการบรหิารสูงสุดอนุมัต ิ
  

เกณฑ์การให้คะแนน : 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยกาํหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน   

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 

1. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงว่าอาจารย์ประจําได้รวบรวม จัดระบบ และมีการประมวลความรู้และประสบการณ์
จากการให้บริการวิชาการมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการวิจัย  โดยอาจไปต่อยอดพัฒนาเป็นหนังสือ 
ตํารา หรืองานวิจัย ขยายผลนําไปสู่การปรับปรุงรายวิชาหรือนําไปสู่การเปิดรายวิชาใหม่ 

2. โครงการบริการวิชาการที่นับเป็นตัวตั้งจะต้องมีผลการบูรณาการเสร็จส้ินในปีที่ประเมิน  และโครงการบริการวิชาการ
ที่เป็นตัวหารเป็นโครงการบริการวิชาการที่ดําเนินการในปีที่ประเมิน  โครงการหน่ึงๆ จะบูรณาการเฉพาะกับการ
เรียนการสอน หรือเฉพาะกับงานวิจัย หรือจะบูรณาการกับทั้งการเรียนการสอน และการวิจัยก็ได้ 

3. การบริการวิชาการ เป็นการให้บริการแก่บุคคลหรือหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา ทั้งการประเมินในระดับคณะและ
ระดับสถาบัน 

4. แผนการสอนที่เชื่อมโยงโครงการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน 
5. ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ในการบริการวิชาการ 
6. โครงการบรกิารวิชาการที่นํามาสู่การทําวิจัยและดําเนินการแลว้เสร็จ 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.4 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภายนอก 

ความเชื่อมโยง  สมศ.  9 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการที่สถาบันจัดขึ้นเพื่อ
พัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อดําเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกในด้านต่างๆ หรือ  ทําให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 
3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้นําหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชน และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่าง

ต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. แผนและกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร (อย่างน้อย 1 โครงการ) 
2. รายงาน เอกสารผลการปฏิบัติตามกิจกรรมหรือโครงการ 
3. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการโดยผู้นําหรือสมาชิกของชุมชนหรือองค์กรได้เรียนรู้

และดําเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  และพัฒนาตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
4. ข้อมูลที่แสดงถึงผลการดําเนินงานตามกิจกรรมหรือโครงการของชุมชนหรือองค์กรที่สร้างประโยชน์ความเข้มแข็ง

และคุณค่าต่อสังคม ชุมชนหรือองค์กร 
5. “ต่อเนื่อง” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป 
6. “ยั่งยืน” หมายถึง มีการดําเนินงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป 
7. “เข้มแข็ง” หมายถึง สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
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องค์ประกอบท่ี 6  
การทํานุบํารงุศิลปะและวัฒนธรรม                                         

 
. 

ตัวชี้วัดที ่ 6.1 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง  สกอ. 6.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557)
คําอธิบาย : 

คณะต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการบูรณาการการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษา 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมนักศึกษา 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เช่น แผนงาน/

โครงการ วิธีการดําเนินการ หลักฐานการดําเนินงาน ตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง) 
2. หลักฐานแสดงว่ามีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม

นักศึกษา (เช่น กิจกรรม โครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  โดยระบุ
รายวิชาที่นําไปใช้) 

3. หลักฐานแสดงว่ามีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (เช่น  
ช่องทางการเผยแพร่ฯ และ ตัวอย่างการเผยแพร่) 
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4. หลักฐานแสดงวิธีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  และหลักฐานแสดงผลการประเมินความสําเร็จฯ  

5. หลักฐานว่ามีการนําผลการประเมินในข้อ 4 มาใช้ใน  การปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. หลักฐานแสดงการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานด้าน  ศิลปะและวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน  ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

มีการกําหนดระบบและกลไกทางด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม มีระบบส่งเสริมให้บุคลากรนํากิจกรรม
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ และมีผลลัพธ์ชัดเจนตามแนวทางที่กําหนดไว้ เช่น มีการกําหนดนโยบาย
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การกําหนดผู้รับผิดชอบ มีการจัดทําแผนงบประมาณโครงการ มีการกําหนดตัวชี้วัด
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการนํางานศิลปะและวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยทุกคนมีส่วนร่วม มีการติดตามผล
การดําเนินงานอย่างเป็นระบบและมีการนําสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. มีการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
คณะสนับสนุนให้มีการนําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และกิจกรรม

นักศึกษา คือมีการจัดการเรียนการสอนที่นําการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนการสอน หรือบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งที่จัดโดยคณะและที่จัดโดย
องค์การนิสิต 

3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
3.1 มีสถานที่เพื่อการเผยแพร่และบริการด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น มีหอศิลป์/หอประวัติ/พิพิธภัณฑ์ หรือเวที

การแสดง มีการบริหารจัดการโดยมีผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรม มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
สม่ําเสมอ มีการจัดสรรงบประมาณด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

3.2 มีการเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับต่างๆ เช่น วารสารระดับคณะ ระดับชาติ โดยมีความต่อเนื่องในการ
ดําเนินงาน 

3.3 มีการบริการวิชาการด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น มีการสร้าง
เครือข่าย มีการกําหนดตัวชี้วัด และมีการดําเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบอย่างชัดเจน 

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการจัดการเรียนการ
สอนและกจิกรรมนิสิต 

มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา มีการกําหนดตัวชี้วัด และติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.1 มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน
การสอน โดยใช้หลักการของ PDCA 
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5.2 มีแผนปรับปรุงและพัฒนาการบูรณาการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมนําสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

5.3 มีผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการตามแผนปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
6. มีการกําหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

6.1 มีการกําหนด/การสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะ 

6.2 ได้รับการยอมรับจากสังคม เช่น มีศิลปินแห่งชาติ มีบุคลากรได้รับเชิญเป็นวิทยากรหรือเป็นที่ประจักษ์ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระดับองค์กรระดับชุมชนระดับชาติ และระดับนานาชาติ 

6.3 มีจํานวนผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ ด้านศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีการเผยแพร่ทั้งในระดับชาติ ระดับ
ภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ หรือมีผลงานได้รับรางวัล ได้รับการอ้างอิงเป็นที่ยอมรับ 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.2 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง  สมศ. 10 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ศิลปะและวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพ  วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม  เป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่สถานศึกษาพึงตระหนัก  ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อให้สังคมในสถานศึกษาอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา  และเป็นที่ยอมรับของสังคม  การส่งเสริม
สนับสนุนจําต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน  โดยการกําหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

การส่งเสริมและสนับสนุน หมายถึง การให้ความสําคัญและการขยายขอบเขตในโครงการหรือกิจกรรมให้ดีมี
คุณภาพสมบูรณ์ขึ้นด้วยปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ บุคลากร ความรู้ โอกาส และกําลังใจ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถจะดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน

ศิลปะ คือ งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างความสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม 
ซึ่งพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าทางศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด ความรู้สึก 
ความเชื่อ ซึ่งก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตสังคม รวมทั้งผลเกิดจากกิจกรรมและผลผลิต
กิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล เปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีจึงควรมี
ความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า สําหรับวัฒนธรรมในสถาบันอุดมศึกษา 
หมายถึง วัฒนธรรมที่แสดงความเป็นอุดมศึกษาที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีความเจริญงอกงามทางปัญญา ความรู้ 
ความคิด ทัศนคติ และจิตใจ การมีน้ําใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้นําที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม 
มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตมหาวิทยาลัยที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ  มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย  และพัฒนา
แนวทางการดํารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  
2. บรรลุเป้าหมายตามแผนของแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ทุกโครงการ/กิจกรรม 
3. มีการดําเนินงานสม่ําเสมออย่างต่อเน่ือง 
4. เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนภายใน/ภายนอก 
5. ได้รับการยกย่องระดับชาติและ/หรือระดับนานาชาติ (โดยมีหลักฐานประกาศเกียรติคุณ ยกย่องฯ) 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  พร้อมรายละเอียดของโครงการหรือ

กิจกรรม (ขั้นตอน/กิจกรรม/แผนการดําเนินงานรายโครงการ และรายละเอียดการดําเนินงานตามแผนแต่ละขั้นตอน) รวมทั้ง
ตัวชี้วัดและเป้าหมายความสําเร็จ 

3. รายงานสรุปผลหรือประเมินโครงการหรือกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (ประโยชน์และคุณค่าต่อชุมชน) 
ที่สะท้อนให้เห็นการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

4. หลักฐานที่อธิบายรายละเอียดและแสดงกระบวนการได้มาซึ่งข้อมูลของการสรุปผลสําเร็จ เช่น  ขั้นตอนและช่วง
ระยะเวลาการเก็บข้อมูล  การสุ่มตัวอย่าง แบบสํารวจหรือแบบสอบถามหรือแบบประเมิน  วิธีการวิเคราะห์ผล เป็นต้น 

5. รายงาน รางวัลที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ระดับชาติและนานาชาติ จากสถาบันหรือหน่วยงานที่เป็นที่
ยอมรับ 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.3 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศลิปะและวัฒนธรรม

ความเชื่อมโยง  สมศ. 11 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ศิลปะและวัฒนธรรม  เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม  โดยมีลักษณะที่เป็น
พลวัต  มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  จําเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา  โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์
ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม  สามารถเลือกรับ  รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้
คุณค่าความงามอย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงามทางศิลปะ
และวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางท่ีดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และ
เป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือสร้างส่ิงใหม่ต้องไม่เป็นการทําลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและ
วัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
และมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความนิยม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่าง
สันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อการรับรู้
และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตมนุษย์ ที่งดงาม สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่
เข้าใจและผูกผัน ตลอกจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเพื่อการดํารงรักษ์สืบต่อไป 

ประเด็นการพิจารณา : 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันทีก่่อให้เกดิวัฒนธรรมทีด่ ี
2. ส่ิงแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถกูสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย ์
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาต ิและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
4. การจดัให้มีพืน้ทีแ่ละกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีเ่อื้อและส่งเสริมให้นกัศึกษาและบุคลากรมีส่วนรว่มอย่างสม่ําเสมอ  
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาเกี่ยวกับประเด็น 1 – 4  ไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

หมายเหตุ 
1. สะอาด หมายถงึ ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
2. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขใจ  สบายกาย 
3. สวยงาม หมายถึง มกีารจดัแตง่ อาคาร  สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม  สอดคล้องกับพื้นที่แวดล้อม  ไม่ส้ินเปลือง  

และไม่ก่อให้เกดิผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่สถานศึกษา

ดําเนินการตลอดปีในแต่ละปีการศึกษา 
2. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
3. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม  ความปลอดภัย  ความสะอาด  สุขอนามัยและความ

สวยงาม 
4. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมี

ส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ  
5. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาที่เกี่ยวกับประเด็น 1 - 4 
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องค์ประกอบท่ี 7  
การบริหารและการจัดการ                                         

 
. 

ตัวชี้วัดที ่7.1 ภาวะผู้นําของกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับของคณะ/หน่วยงาน 

ความเชื่อมโยง  สกอ. 7.1  สมศ.12 - 13
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ปัจจัยสนับสนุนที่สําคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือ กรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารทุก
ระดับของคณะ/หน่วยงานนั้น ๆ หากกรรมการบริหารสูงสุดและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้นําที่ดี  มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบ
ต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมีความสามารถในการ
ตัดสินใจแก้ปัญหา และกํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของคณะ/หน่วยงานไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะทําให้สถาบันเจริญ
รุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. กรรมการบริหารสูงสุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า  
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถใน

การวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ/หน่วยงาน 
3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถส่ือสารแผนและผลการ

ดําเนินงานของคณะ/หน่วยงานไปยังบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน  
4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะ/หน่วยงานมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร

ตามความเหมาะสม 
5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะ/หน่วยงาน

เต็มตามศักยภาพ 
6. ผู้บริหาร มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมายเหตุ : หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินข้อที่ 6 จะต้องแสดงข้อมูลการบริหารงานตามหลัก  
ธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ  ได้แก่ 1.หลักประสิทธิผล  2.หลักประสิทธิภาพ 3.หลักการตอบสนอง 
4.หลักภาระรับผิดชอบ 5.หลักความโปร่งใส 6.หลักการมีส่วนร่วม 7.หลักการกระจายอํานาจ 8.หลักนิติธรรม 
9.หลักความเสมอภาค 10.หลักการมุ่งเน้นฉันทามติ) 

7. กรรมการบริหารสูงสุดประเมินผลการบริหารงานของคณะ/หน่วยงานและผู้บริหารได้นําผลการประเมินไปปรับปรุง
การบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

หมายเหตุ : เกณฑ์ข้อ 8 ให้คณะกรอกผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารของคณะ/
หน่วยงาน (สมศ.13) ลงในระบบ CHE QA Online  

8. ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสภาสถาบัน (สมศ.12) และ ผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารของคณะ/หน่วยงาน  (สมศ.13) ได้ระดับคะแนน 3.51 ขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5  (แสดงวิธีการ
ประเมินและผลการประเมินทั้งในส่วนของกรรมการบริหารสูงสุด หรือ การประเมินผู้บริหาร) 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงหน้าที่ของกรรมการประจําคณะ การปฏิบัติตามหน้าที่ (ประกาศ คําส่ังที่ได้รับมอบหมาย) การประเมิน

ตนเองของกรรมการประจําคณะ หรือกรรมการบริหารสูงสุด 
2. หลักฐานแสดงว่ามีการกําหนดทิศทางองค์กร (วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ค่านิยม แผนการดําเนินงาน) มีการถ่ายทอด

และส่ือสารไปยังบุคลากร มีการวางแผนกลยุทธ์ มีฐานข้อมูลและใช้ในการตัดสินใจ 
3. หลักฐานแสดงวิธีการกํากับติดตามประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญ (ผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ

การ) รายงานการประชุมที่มีการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน วิธีการส่ือสารผลการดําเนินงานไปยังบุคลากร  
4. หลักฐานแสดงการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การให้อํานาจในการตัดสินใจ

(คําส่ังการมอบอํานาจ) 
5. หลักฐานแสดงวิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้บริหารเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้ร่วมงาน  
6. หลักฐานแสดงการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลรายงานการประเมินตนเองของผู้บริหารตามหลักธรรมาภิบาล 10 

ประการ 
7. หลักฐานแสดงว่ากรรมการประจําคณะ ได้ประเมินผลการดําเนินงานของผู้บริหาร  และผู้บริหารนําเอาผลการ

ประเมินไปพัฒนาปรับปรุง 
8. ผลการประเมินกรรมการบริหารสูงสุด  และผลการประเมินผู้บริหาร ที่แสดงให้เห็นการประเมิน  ทั้งในส่วนของ

กรรมการบริหารสูงสุด หรือการประเมินผู้บริหาร 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. คณะกรรมการประจําคณะปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ/ข้อบังคับที่กําหนดครบถ้วนและมีการประเมินตนเองตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้า 
1.1 คณะกรรมการประจําคณะทุกคนควรได้รับการชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อบังคับต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย ข้อบังคับต่างๆ อาทิ ข้อบังคับที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลและผู้บริหาร
รวมทั้งทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศกรอบทิศทางการพัฒนาคณะ และอัตลักษณ์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 
เพื่อให้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ที่มีต่อคณะก่อนจะปฏิบัติหน้าที่ 

1.2 คณะกรรมการประจําคณะกํากับดูแลคณะไปสู่ทิศทางที่กําหนดร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะและ
คณะกรรมการประจําคณะและมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ รวมทั้งทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของโลก 

1.3 มีการเปิดเผยประวัติกรรมการประจําคณะ รายงานการประเมินตนเอง และรายงานต่อสาธารณชน 
2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ กําหนดทิศทางการดําเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถ

ในการวางแผนกลยุทธ์ มีการนําข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาคณะ 
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2.1 ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําคณะมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและจัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ
แผน   กลยุทธ์ และนําสู่การปฏิบัติที่เป็นระบบชัดเจน โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดคุณภาพ (KPI) ของงานที่ปฏิบัติ ที่ควรมีการ
พิจารณาจาก 1) มิติการพัฒนาองค์กร เช่น การส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากรมีโอกาสศึกษา เรียนรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 2) มิติการพัฒนา หรือการปรับปรุงกระบวนหลักของคณะ เช่น การพัฒนา
หลักสูตร การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของนิสิต ทิศทางการส่งเสริมการวิจัย การบริการวิชาการและสังคม การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 3) มิติผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต โดยคํานึงถึงความคุ้มค่า
ของการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ และให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของ
คณะอย่างเหมาะสม โดยพิจารณาจากความคุ้มค่าของการจัดเก็บข้อมูล และการรายงานข้อมูล กับประโยชน์ที่จะได้รับ 

2.2 ผู้บริหารสร้างระบบและกลไกการถ่ายทอดนโยบาย วิสัยทัศน์ และแผนกลยุทธ์ให้หน่วยงานและบุคลากรทุก
ระดับทราบและมีความเข้าใจร่วมกัน 

2.3 ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลของคณะให้ทันสมัย นํามาใช้ในการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ การรายงานผล
การดําเนินงานตามตัวชี้วัดคุณภาพ (KPI) ที่กําหนดไว้ในแผนกลยุทธ์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และนําข้อมูลที่ได้มาใช้เพื่อการ
ตัดสินใจปรับแผนกลยุทธ์ได้อย่างทันการ 

3. ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามที่มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการ
ดําเนินงานของคณะไปยังบุคลากรในคณะ 

3.1 ผู้บริหารมีการกํากับ ติดตามผลการนํานโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในการประชุมผู้บริหารอย่างน้อย
ปีละ 1-2 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสร้างกลไก
ภายในเพื่อส่ือสารแผนการดําเนินงานไปยังบุคลากรกลุ่มเป้าหมายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง 

3.2 ผู้บริหารมีการประเมินผลการดําเนินงานที่สําคัญตามภารกิจของคณะอย่างครบถ้วน รวมทั้งการติดตาม
ผลสัมฤทธิ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อทบทวนเป้าหมาย หรือปรับแผนการดําเนินงานในรอบปีถัดไป พร้อมแจ้งผลการ
ดําเนินงานไปยังบุคลากรทุกระดับผ่านการส่ือสารภายในโดยใช้ส่ือต่างๆ ที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการให้อํานาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตาม
ความเหมาะสม และผู้บริหารมีการจัดประชุมบุคลากร อย่างน้อย 2 คร้ังต่อปีการศึกษา 

4.1 ผู้บริหารควรมีระบบการส่ือสาร 2 ทาง เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน อันจะ
ทําให้ได้ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ผู้บริหารดําเนินการปรับลดขั้นตอนกระบวนการบริหารจัดการโดยการมอบอํานาจในการตัดสินใจแก่ผู้บริหาร
หรือผู้ปฏิบัติระดับถัดไป เพื่อเพิ่มความคล่องตัว พร้อมกับมีการกํากับ และตรวจสอบเพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าระบบการ
ทํางานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุ้มค่า และมีความเส่ียงอยู่ระดับในที่ยอมรับได้ 

4.3 ผู้บริหารมีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจต่อบุคลากรเป็นประจําอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การจัดโครงการรางวัลคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการโครงการพัฒนาองค์การให้คล่องตัว (lean 
organization) เป็นต้น 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงค์ของคณะเต็มตาม
ศักยภาพ 

5.1 ผู้บริหารมีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน โดยเน้นการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหรือ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานให้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การสอนงานที่หน้างาน (on – the – job training) จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงาน เป็นต้น 
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5.2 ผู้บริหารในระดับต่างๆ ควรนําหลักการจัดการความรู้มาใช้ เพื่อการแลกเปล่ียนความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้ปฏิบัติงาน อาทิ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างเครือข่ายชุมชนนักปฏิบัติ (community of  
practices) เป็นต้น 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยคํานึงถึงประโยชน์ของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
6.1 ผู้บริหารควรยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือในการบริหารการดําเนินงานของคณะให้ไปสู่ทิศทางที่กําหนด

ร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ โดยให้สอดคล้องทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
ประเทศและทันต่อการเปล่ียนแปลงของโลก 

6.2 ผู้บริหารมีการดําเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะในประเด็นการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในเรื่องคุณภาพทางวิชาการและเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

6.3 ผู้บริหารมีการเปิดเผยประวัติ มีรายงานประเมินตนเอง จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานและรายงานการเงิน
ของคณะ เสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกปี 

6.4 ผู้บริหารมีการติดตามผลการควบคุมภายใน การบริหารความเส่ียง และการตรวจสอบภายในของคณะ และ
รายงานการเงินของคณะเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเป็นประจําทุกปี 

7. คณะกรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะ และผู้บริหารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ
บริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 

7.1 กรรมการประจําคณะประเมินผลการบริหารงานของคณะและผู้บริหารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัย และข้อบังคับมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้บริหารและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
กับการประเมิน หรือตามข้อตกลงที่ทําร่วมกันระหว่างกรรมการประจําคณะและผู้บริหาร 

7.2 กรรมการประจําคณะควรยึดหลักการประเมินผลการบริหารงานแบบกัลยาณมิตร กล่าวคือใช้หลักการที่มุ่งเน้น
การให้ข้อเสนอแนะเชิงสร้างสรรค์ นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนา หรือปรับปรุงคณะให้เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 

7.3 ผู้บริหารมีการนําผลการประเมินจากกรรมการประจําคณะไปใช้ปรับปรุงการบริหารงาน อาทิ จัดทําแผนการ
บริหารงาน และรายงานผลการดําเนินงานต่อกรรมการประจําคณะในโอกาสที่เหมาะสม 
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ตัวชี้วัดที ่7.2 การพัฒนาคณะ/หน่วยงานสูอ่งคก์รแหง่การเรียนรู้

ความเชื่อมโยง  สกอ. 7.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 กําหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่
ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ 
รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด กระบวนการใน
การบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน ประกอบด้วย การระบุความรู้ การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้การเข้าถึง
ข้อมูล และการแลกเปล่ียนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายใน
สถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ใน
สถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรูจ้ากความรู ้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา  
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ทีก่ําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายทีก่ําหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

หมายเหตุ : การประเมินในระดับหน่วยงาน เกณฑ์ข้อที่ 1 ต้องสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน และกําหนด  
องค์ความรู้ที่สอดคล้องกับพันธกิจอย่างน้อย 2 ด้าน 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. หลักฐานแสดงว่ามีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ

สถาบัน  อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย (เช่น มีแผนการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับพันธกิจด้านผลิตบัณฑิตและการวิจัย) 
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2. มีกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนาองค์ความรู้สอดคล้องกับองค์ความรู้ในข้อที่ 1 
3. หลักฐานแสดงการจัดกิจกรรมการแบ่งปันและแลกเปล่ียนเรียนรู้จากความรู้  ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge)  เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1  และวิธีการเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

4. หลักฐานแสดงการรวบรวมองค์ความรู้เป็นลายลักษณ์อักษร  และการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบสามารถ
สืบค้นและนําไปใช้ได้   

5. หลักฐานแสดงว่ามีการนําความรู้ (ที่เป็นลายลักษณ์อักษร) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงไปใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานจริง (แสดงตัวอย่างหรืออ้างถึงบุคคล หน่วยงานที่นําเอาองค์ความรู้ไปใช้จริง) 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการกําหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ อย่างน้อย

ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
1.1 คณะควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ ว่ามีประเด็นใดที่

มุ่งเน้นเป็นสําคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพื่อนํามาใช้ในการกําหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการ
ความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

1.2 บุคคลที่เกี่ยวข้องในการกําหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา หัวหน้างาน ที่กํากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ 
ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของคณะ 

1.3 คณะควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก 
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่คณะมุ่งเน้นตาม
อัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่ม
ผลงานวิจัยภายในคณะ เป็นต้น 

2. กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 

2.1 กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย อย่างน้อยควรเป็น
บุคลากรท่ีทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความรู้
ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น 

2.2 คณะควรกําหนดนโยบายให้มีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของอาจารย์หรือนิสิตในแต่ละคณะ หรือ
สาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเป็น
ประเด็นสําหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่กําหนด 

3.1 คณะควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการและผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงาน
ด้านอื่นๆ ที่คณะมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม อย่างสม่ําเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุม สัมมนา  
เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกับเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

 



93 
 

3.2 คณะควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในคณะ เช่น การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติ
และเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในคณะและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดวัฒนธรรม
การแลกเปล่ียนเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง โดยการจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา สถานที่ 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กําหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น  
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

4.1 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพื่อให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

4.2 ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และเผยแพร่ความรู้ใน
องค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

4.3 ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือส่ือส่ิงพิมพ์ เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยกย่องให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของ
ความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

5. มีการนําความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี
มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

5.1 ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรมที่ได้จากการจัดการความรู้ไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่คณะและสังคม นํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

5.2 ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตามประเด็นความรู้และเป้าหมาย
ของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

5.3 มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดการความรู้ของคณะ 

5.4 ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเป้าประสงค์ที่กําหนดไว้ในประเด็นยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



94 
 
ตัวชี้วัดที ่7.3 ระบบสารสนเทศเพือ่การบริหารและการตดัสินใจ

ความเชื่อมโยง  สกอ. 7.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

คณะ/หน่วยงานควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการ
วางแผนระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์สามารถเช่ือมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อการบริหาร การวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจทุกด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คณะ/หน่วยงาน  ทั้งนี้ ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้ใช้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการ

สอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงว่ามีการจดัทําแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ  ตามพันธกิจ  ที่สามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 
3. หลักฐานแสดงวิธีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศและผลการประเมินความพึงพอใจฯ 
4. หลักฐานแสดงว่าได้นําผลการประเมินความพึงพอใจ  ของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ(เช่น 

แผนการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลจากผลการประเมินฯ) 
5. หลักฐานแสดงว่ามีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย  ของหนว่ยงานภายนอกที่เกีย่วขอ้งตามที่กําหนด ได้แก ่

- ระบบ CHE QA Online 
- การรายงานผลการปฏิบัตริาชการตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการ  

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีแผนระบบสารสนเทศ (information system plan) 

1.1 คณะควรตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนระบบสารสนเทศที่ประกอบไปด้วยผู้บริหารด้านระบบสารสนเทศของ
คณะ และกลุ่มผู้บริหารที่เป็นผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
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1.2 แผนระบบสารสนเทศควรสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ
1.3 ระบบสารสนเทศที่นําเสนอในแผนระบบสารสนเทศควรประกอบด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 

- วัตถุประสงค์ ความสามารถในการทํางานของระบบแต่ละระบบ 
- ความสอดคล้องของแต่ละระบบที่มีต่อแต่ละกลยุทธ์ของคณะ 
- ความสัมพันธ์ระหว่างระบบสารสนเทศที่นําเสนอใหม่กับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ ทั้ง hardware software (system software และ 

application software) database people ware และ facilities อื่นๆ 
- งบประมาณที่ต้องการใช้ในแต่ละระบบ 
- การประเมินความคุ้มค่าของระบบสารสนเทศ 
- การจัดลําดับความสําคัญของระบบสารสนเทศ 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของคณะ โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจเป็นระบบสารสนเทศที่นําข้อมูลจากระบบสารสนเทศในการ
ดําเนินงานตามปกติ เช่น ระบบบัญชี ระบบลงทะเบียนนิสิต ระบบทะเบียนประวัติ เป็นต้น มาสร้างเป็นสารสนเทศให้
ผู้บริหารใช้ในการบริหารและการตัดสินใจในเรื่องที่เป็นพันธกิจของคณะได้อย่างครบถ้วนทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การเงิน การบริหารจัดการด้านอื่นๆ รวมทั้งเป็นข้อมูลเพื่อใช้ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาด้วย 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
3.1 ผู้รับผิดชอบควรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ รวมทั้งกําหนดระยะเวลาในการเก็บแบบ

ประเมินให้สอดคล้องกับลักษณะการเข้าใช้ระบบ เช่น มีการประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่มีการใช้ระบบหรือทุกเดือน 
ทุกภาคการศึกษา ทุกปีการศึกษา เป็นต้น 

3.2 ผู้รับผิดชอบด้านระบบสารสนเทศของคณะควรดําเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศเป็น
ประจําอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
4.1 กําหนดผู้รบัผิดชอบในการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4.2 นําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดทําแผนปรบัปรุงระบบสารสนเทศ 
4.3 แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศควรผ่านการพิจารณาจากผู้บริหารแล้ว 
4.4 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงระบบสารสนเทศตามระยะเวลาที่กําหนด 

5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่กําหนด 
มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษากําหนด ได้แก่ ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA online) ระบบ
ฐานข้อมูลรายบุคคลด้านนิสิต บุคลากร และหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 
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ตัวชี้วัดที ่7.4 ระบบบริหารความเสี่ยง

ความเชื่อมโยง  สกอ. 7.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

เพื่อให้คณะ/หน่วยงานมีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปัจจัย กิจกรรม และกระบวนการ
ดําเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า) เพื่อให้ระดับความเส่ียง และขนาดของ
ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้ โดยคํานึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการ
คาดการณ์ปัญหาล่วงหน้าและโอกาสในการเกิด เพื่อป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา รวมทั้งการมีแผนสํารองต่อ
ภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบงานต่างๆ มีความพร้อมใช้งาน มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของคณะ/หน่วยงานตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นสําคัญ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ  
พันธกิจหลักร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ/หน่วยงาน 
ตัวอย่างเช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 

ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- อื่น ๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับความเส่ียงสูง และดําเนินการตามแผน 
5. มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภาสถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเส่ียงในรอบปี

ถัดไป 
หมายเหตุ : 
 คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงข้ึนภายในสถาบันในรอบปีการประเมินที่ส่งผล
กระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร หรือต่อช่ือเสียงภาพลักษณ์ หรือต่อความม่ันคงทางการ
เงินของสถาบัน อันเน่ืองมาจากความบกพร่องของสถาบันในการควบคุม หรือจัดการกับความเส่ียง หรือปัจจัยเส่ียงที่ไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 
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ตัวอย่างความเส่ียงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเปน็ศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกทําร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา คณาจารย์บุคลากรภายในสถาบัน ทั้งๆ ที่

อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ แต่ไม่พบแผนการจัดการความเส่ียง
หรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับเหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเส่ือมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ เช่น คณาจารย์ นักวิจัย
หรือบุคลากรขาดจริยธรรม จรรยาบรรณ การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานหรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้
เห็นตามส่ือต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เป็นต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนทําให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน
ที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

** หากมีคณะใดคณะหน่ึงได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) แล้ว สถาบันก็จะได้คะแนนการประเมินเป็นศูนย์ (0) ด้วย
เช่นกัน หากเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวไว้ข้างต้น 
การไม่เข้าข่ายที่ทําให้ผลการประเมินได้คะแนนเป็นศูนย์ (0) ได้แก่ 

1. สถาบันมีการวิเคราะห์และจัดทําแผนบริหารความเส่ียงเชิงป้องกัน หรือมีแผนรองรับเพื่อลดผลกระทบสําหรับความ
เส่ียงที่ทําให้เกิดเรื่องร้ายแรงดังกล่าวไว้ล่วงหน้า และดําเนินการตามแผน 

2. เป็นเหตุสุดวิสัย อยู่นอกเหนือการบริหารจัดการ (การควบคุมหรือการป้องกัน) ของสถาบัน 
3. เหตุการณ์ร้ายแรงดังกล่าวมีความรุนแรงที่ลดน้อยลงมากจากแผนรองรับผลกระทบที่ได้กําหนดไว้ล่วงหน้า 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเส่ียง (ผู้บริหารระดับสูงร่วมเป็นคณะทํางาน) 
2. รายงานผลการวิเคราะห์ความเส่ียงที่ระบุความเส่ียง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียง อย่างน้อย 3 ด้าน 
3. หลักฐานแสดงผลการประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากความเส่ียงที่เลือกมาวิเคราะห์อย่างน้อย 3 ด้าน 
4. มีแผนบริหารความเส่ียง(ที่มีระดับความเส่ียงสูง) และดําเนินการตามแผน 
5. หลักฐานแสดงวิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผน ดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียงมีการ

รายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุด 
6. หลักฐานแสดงการนําเอาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปปรับแผนบริหารความเส่ียง  (แสดงความเห็นหรือข้อเสนอแนะ

ของกรรมการบริหารสูงสุดในการนําผลการประเมินไปปรับแผนบริหารความเส่ียง)   

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของคณะร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
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1.1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูง และตัวแทนที่รับผิดชอบในแต่ละ
พันธกิจหลักของคณะ 

1.2 มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือคณะทํางานฯ อย่างสม่ําเสมอ 

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบทของคณะ 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงในประเด็นต่างๆ เช่น 

- ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
- ความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของคณะ 
- ความเส่ียงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
- ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตรการบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
- ความเส่ียงจากเหตุการณ์ภายนอก 
- ความเส่ียงด้านอื่นๆ ตามบริบทของคณะ 

2.1 วิเคราะห์และระบุความเส่ียงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย หรือ
ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายในการบริหารการศึกษา 

2.2 ประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อคณะ
ด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของคณะเป็นสําคัญ 

2.3 ปัจจัยเส่ียงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเส่ียงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ 
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เป็นต้น 

2.4 จัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากความเส่ียง 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 

3.1 ระดับความเส่ียงอาจกําหนดเป็นเชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพที่สะท้อนถึงความเส่ียงระดับสูง กลาง ต่ํา ได้ 
3.2 ควรมีการกําหนดเกณฑ์การประเมินความเส่ียงทั้งในด้านของโอกาสและผลกระทบ 
3.3 การประเมินโอกาสในการเกิดความเส่ียง ให้ประเมินจากความถี่ที่เคยเกิดเหตุการณ์เส่ียงในอดีต หรือความ

น่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ในอนาคต โดยคาดการณ์จากข้อมูลในอดีต รวมถึงสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
ปัจจัยเส่ียงในปัจจุบัน 

3.4 การประเมินผลกระทบของความเส่ียง ให้ประเมินจากความรุนแรง ถ้ามีเหตุการณ์เส่ียงดังกล่าวเกิดขึ้น โดยจะมี
ความรุนแรงมาก ถ้ากระทบต่อความเช่ือมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษาของคณะ ฐานะการเงิน ขวัญกําลังใจและความ
ปลอดภัยของบุคลากร เป็นต้น 

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนิน การตามแผน 
4.1 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย โดยต้องกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการที่จะสร้าง

ความรู้ ความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะ และดําเนินการแก้ไข ลด หรือป้องกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 
4.2 สร้างมาตรการควบคุมความเส่ียงโดยใช้เทคนิค 4 T คือ Take การยอมรับความเส่ียง Treat การลดหรือ

ควบคุมความเส่ียง Transfer การโอนหรือกระจายความเส่ียง และ Terminate การหยุดหรือหลีกเล่ียงความเส่ียง เพื่อลด
มูลเหตุของแต่ละโอกาสที่คณะจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง การฟ้องร้องจาก
การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับประสิทธิภาพ ประสิทธิผลหรือความคุ้มค่า คุณค่า) 
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5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

5.1 มีการรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
5.2 มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง

การแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
6. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
แผนบริหารความเส่ียงในรอบปีถัดไปควรพิจารณาระดับความเส่ียงที่เหลืออยู่หลังการจัดการความเส่ียงและ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจําคณะรวมทั้งความเส่ียงใหม่จากนโยบาย หรือสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่
เปล่ียนแปลงไปทั้งภายในคณะ และจากหน่วยงานกํากับ 
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องค์ประกอบท่ี 8  
การเงินและงบประมาณ                                         

 
. 

ตัวชี้วัดที ่ 8.1 ระบบและกลไกการเงินและงบประมาณ

ความเชื่อมโยง  สกอ. 8.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีงบประมาณ 2556 (1 ตุลาคม 2555– 30 กันยายน 2556)
คําอธิบาย : 

คณะ/หน่วยงานจะต้องมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องมีแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินซึ่งเป็นแผนจัดหาเงินทุนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของคณะ/หน่วยงานให้สามารถ
ดําเนินการได้มีการวิเคราะห์รายได้ ค่าใช้จ่ายของการดําเนินงาน ทั้งจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้อื่นๆ ที่สถาบัน
ได้รับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบครบทุกพันธกิจ มีระบบการตรวจสอบการใช้
เงินอย่างมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินต้องแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายในทุกพันธกิจ โครงการ กิจกรรมเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของคณะ/หน่วยงานได้ 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ/หน่วยงาน 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะ/หน่วยงาน  และบุคลากร 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงอย่าง

ต่อเนื่อง 
6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ที่

กําหนด 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ในการ

วางแผนและการตัดสินใจ 
หมายเหตุ : 
 แผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เป็นแผนระยะยาวที่ระบุที่มาและใช้ไปของทรัพยากรทางการเงินที่สามารถผลักดันแผน  กลยุทธ์ให้
สามารถดําเนินการได้ แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะสอดรับไปกับแผนกลยุทธ์ ดังนั้น  ควรประเมินความต้องการทรัพยากรที่ต้องจัดหา
สําหรับการดําเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์และประเมินมูลค่าของทรัพยากรออกมาเป็นเงินทุนที่ต้องการใช้ ซึ่งจะเป็นความ
ต้องการเงินทุนในระยะยาวเท่ากับเวลาที่ใช้ในการดําเนินการให้กลยุทธ์นั้นบังเกิดผลจากนัน้จงึจะกาํหนดใหเ้หน็อยา่งชัดเจนถงึทีม่าของ
เงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้จากแหล่งเงินทุนใด เช่น รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา งบประมาณแผ่นดินหรือเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาล เงินทุนสะสมของหน่วยงาน เงินบริจาคจากหน่วยงานภายนอกหรือศิษย์เก่า หรือจะต้องมีการระดมทุนด้วยวิธีการอื่นๆ อีก
เพิ่มเติม เช่น การแปลงทรัพย์สินทางปัญญาเป็นมูลค่า รวมทั้งมีการวิเคราะห์ต้นทุนของการดําเนินงานด้วย เช่น ต้นทุนต่อหน่วยในการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละหลักสูตร   โดยที่ระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ทางการเงินจะเท่ากับระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 
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เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
2. หลักฐานแสดงแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางการเงิน 
3. งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ 
4. หลักฐานแสดงการจดัทํารายงานทางการเงิน และมีการรายงานต่อกรรมการบริหารสูงสุดอยา่งน้อย 2 ครั้งตอ่ปี 
5. หลักฐานแสดงรายงานการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายหรือ ต้นทุนต่อหน่วยงาน 
6. หลักฐานแสดงรายงานผลการตรวจสอบภายใน 
7. หลักฐานแสดงว่าผู้บริหารมีการกํากับติดตามการใช้จ่ายเงิน  ให้เป็นไปตามเป้าหมายและเป็นไปตามแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ  (เช่น รายงานการประชุมกรรมการบริหารสูงสุดวาระการรายงานทางการเงิน/ การติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ) 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของคณะ 

1.1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินเป็นแผนที่แสดงให้เห็นถึงแหล่งที่มาและแหล่งใช้ไปของเงินที่ต้องใช้ในการดําเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์ 

1.2 คณะควรต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่ดําเนินการวิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของ
คณะ และทําการประเมินมูลค่าของทรัพยากรที่ต้องใช้ซึ่งจะเป็นงบประมาณในการดําเนินการตามแผน และกําหนดแหล่งที่มา
ของงบประมาณดังกล่าว ซึ่งอาจจะเป็นงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะ เงินบริจาค หรือคณะจะต้องจัดให้มีการระดมทุน
จากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนที่จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาจัดทํางบประมาณประจําปีตามแหล่งงบประมาณน้ันๆ 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวางแผนการใช้เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

2.1 มีแนวทางการจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับลักษณะของค่าใช้จ่ายหรือเงินทุนและเพียงพอ สําหรับการ
บริหารภารกิจของคณะในทุกด้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.2 มีแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดล่วงหน้าและได้รับการยอมรับโดยทั่วไปของประชาคม 
ในกรณีที่มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรทรัพยากรอยู่แล้วควรได้มีการทบทวนความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

2.3 มีแผนการจัดหาทรัพยากรทางการเงินอย่างเพียงพอ สําหรับการบริหารภารกิจของคณะในทุกด้านให้เป็นไป
ตามเป้าหมายและมีแผนใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจะทําให้รายได้รายจ่าย เป็นไปอย่างเหมาะสม 

3. มีงบประมาณประจําปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและการพัฒนาคณะและบุคลากร 
คณะอาจจะมีวิธีการและหลักการในการทํางบประมาณประจําปีที่แตกต่างกันได้ แต่อย่างไรก็ตามหลังจากได้มีการ

จัดทํางบประมาณประจําปีเสร็จแล้วก่อนที่จะนํางบประมาณประจําปีเสนอกรรมการประจําคณะ ควรได้มีการวิเคราะห์การใช้
ไปของเงินตามงบประมาณในด้านต่างๆ ดังนี้ 
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- งบประมาณประจําปีสอดคล้องกับแผนปฏิบตัิการประจําปีทีก่ําหนดไวใ้นแตล่ะปีมากน้อยเพียงใด 
- เมื่อวิเคราะหต์ามพันธกจิของคณะแล้ว งบประมาณประจําปีในแต่ละพันธกิจมีความเพยีงพอมากน้อยเพยีงใด 
- เมื่อวิเคราะหต์ามแผนการพัฒนาคณะแล้ว งบประมาณประจําปีสําหรับการพัฒนาบุคลากรมีความเหมาะสม
ตามนโยบายมากน้อยเพียงใด 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อคณะกรรมการประจําคณะ อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่อย่างน้อยประกอบไปด้วยงบรายรับ ค่าใช้จ่าย และงบดุล อย่างเป็นระบบ 

อย่างน้อยทุก 6 เดือน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อจะได้รู้ถึงสถานะของเงินรายได้ หักค่าใช้จ่ายแล้วคณะมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะ
ใช้ในกิจกรรมของคณะในช่วงถัดไป มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหารของคณะ และคณะกรรมการประจําคณะ 

5. มีการนําข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์สถานะทางการเงินและความม่ันคงของ
คณะอย่างต่อเน่ือง 

5.1 จัดทํารายงานการใช้เงินงบประมาณตามแผนการดําเนินงานเสนอผู้บริหาร เป็นรายงานที่แจ้งให้ผู้บริหารได้
ทราบว่า ได้ใช้เงินตามแผนหรือไม่และได้ใช้เงินกับกิจกรรมใด มีผลลัพธ์จากการทํางานอย่างไรบ้าง มีงบประมาณเหลือจ่ายใน
แต่ละแผนเท่าไร 

5.2 มีการจัดทําค่าใช้จ่ายต่อหัวของนิสิต 
5.3 มีการจัดทํารายงานการลงทุนของคณะ 
5.4 มีการวิเคราะห์เพื่อพยากรณ์รายรับและรายจ่ายในอนาคต 

6. มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหน้าที่ตรวจติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.1 คณะที่มีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเปน็ผู้ตรวจสอบภายนอกอยู่แล้วนัน้  หากสํานกังานตรวจเงินแผ่นดนิไม่ได้เขา้
ตรวจสอบเปน็ประจาํทกุปี ควรจัดให้มีผู้ตรวจสอบภายนอกเข้าตรวจสอบตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

6.2 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของคณะ (Audit committee) อย่างเป็นทางการ 
7. ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และนําข้อมูลจากรายงานทางการเงินไปใช้ใน

การวางแผนและการตัดสินใจ 
7.1 ผู้บริหารสามารถใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจช่วยในการติดตามการใช้เงิน จัดทํา

รายงานต่างๆ ที่เป็นส่ิงจําเป็นที่ผู้บริหารจะต้องทราบ และนําข้อมูลมาวิเคราะห์สถานะทางการเงินของคณะ 
7.2 มีการนํารายงานทางการเงินเสนอผู้บริหาร/กรรมการประจําคณะตามแผนที่กําหนด 
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องค์ประกอบท่ี 9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ                                         

 

 

ตัวชี้วัดที ่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ความเชื่อมโยง  สกอ. 9.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  กระบวนการ 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 

คําอธิบาย : 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งต้องสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน
และพัฒนาการดําเนินงานให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและ
หน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรวมทั้งการ
รายงานผลการประกันคุณภาพต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนมีการประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
และมีนวัตกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี   

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง โดยมีการสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าสถาบันสามารถสร้างผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

เกณฑ์มาตรฐาน : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ 

ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าและดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผู้บริหารสูงสุดของคณะ/หน่วยงาน 
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของคณะ/หน่วยงาน 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพเสนอต่อมหาวิทยาลัยและสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ  

3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของคณะ/หน่วยงาน 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการดําเนินงาน

ตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทุกตัวชี้วัด 
6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการตาม

พันธกิจของสถาบัน 
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8. มีเครือข่ายการแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างสถาบัน (ภายนอกมหาวิทยาลัย) และมี
กิจกรรมร่วมกัน 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  หรือ 3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
7 หรือ 8 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
9 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. หลักฐานแสดงว่ามีระบบและไกลการประกันคุณภาพระดับคณะและภาควิชา (และหน่วยงาน) มีการดําเนินการตาม

ระบบที่กําหนด (เช่น มีแผนการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ การควบคุม   ติดตาม ตรวจสอบให้ดําเนินการ
ตามแผนฯ) 

2. มีนโยบายการประกันคุณภาพที่กําหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร มีคําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
มีรายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

3. มีตัวชี้วัดที่สะท้อนอัตลักษณ์และผ่านการเห็นชอบของผู้บริหารของคณะ/หน่วยงาน 
4. หลักฐานแสดงว่ามีการดําเนินการตามระบบประกันคุณภาพที่กําหนดไว้ครบถ้วน  
5. หลักฐานแสดงว่ามีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพจากผลการตรวจประเมิน  (Improvement plan)  และนําเอาผล

การประเมินไปปรับปรุง 
6. แสดงระบบสารสนเทศที่เป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพ 9 องค์ประกอบ(ระดับหน่วยงานให้แสดง

ระบบสารสนเทศที่สอดคล้องกับองค์ประกอบคุณภาพที่ประเมินตนเอง ซึ่งอาจจะไม่ครบ 9 องค์ประกอบ) 
7. หลักฐานแสดงกิจกรรมการประกันคุณภาพที่นักศึกษามีส่วนร่วม (ต้องมี)  และแสดงกิจกรรมการประกันคุณภาพที่

ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 
8. หลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดตั้งเครือข่ายแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย  

แสดงให้เห็นกิจกรรมที่ทําร่วมกัน 
9. หลักฐานแสดงแนวปฏิบัติที่ดีด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ได้ หรือ แสดง

ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นนําไปใช้ได้ 

ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ : 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม และสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของ

คณะ ต้ังแต่ระดับภาควิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
1.1 คณะควรใช้ระบบประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมะสมกับระดับ

การพัฒนาของคณะ ทั้งนี้ อาจบูรณาการระบบประกันคุณภาพที่ใช้กันแพร่หลายทั้งในระดับชาติ หรือนานาชาติ 
1.2 ระบบประกันคุณภาพที่นํามาใช้ต้องเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ดําเนินการเป็นประจํา 

โดยเริ่มจากการวางแผน การดําเนินการตามแผน การตรวจสอบ ประเมินและการปรับปรุงพัฒนา เพื่อให้การดําเนินภารกิจ
บรรลุเป้าประสงค์และมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
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1.3 มีการกําหนดผู้รับผิดชอบและประสานงานด้านการประกันคุณภาพเพื่อผลักดันให้มีการประกันคุณภาพเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับคณะวิชา ภาควิชา /สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติแต่ละบุคคล 

2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ 

2.1 คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของคณะ ต้องให้ความสําคัญและกําหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน โดยเกิดจากการมีส่วนร่วมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกคณะ 

2.2 มีหน่วยงานหรือคณะกรรมการรับผิดชอบการจัดระบบการประกันคุณภาพพร้อมทั้งกําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่เหมาะสม 

2.3 มีกลไกเช่ือมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับภาควิชาหรือสาขาวิชา ระดับคณะวิชา ถึงระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้คุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยหรือคณะวิชากําหนด 

2.4 มีคู่มือคุณภาพในแต่ละระดับเพื่อกํากับการดําเนินงานให้สู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
2.5 มีกลไกการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

3. มีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมตามลักษณะเฉพาะของคณะที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
3.1 คณะอาจกําหนดมาตรฐานและกําหนดตัวช้ีวัดที่ใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานของคณะเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์

ของตนเอง แต่ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับมาตรฐานการอุดมศึกษา ตลอดจนมาตรฐานและกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3.2 ตัวชี้วัดที่เพิ่มเติมขึ้นตามอัตลักษณ์ของคณะควรชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ครบถ้วนทั้งปัจจัยนําเข้า 

กระบวนการ ผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
3.3 เกณฑ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ใช้กํากับแต่ละตัวช้ีวัด ต้องสามารถวัดระดับคุณภาพตามเป้าหมายของตัวช้ีวัดนั้นๆ 

และเป็นเกณฑ์ที่นําไปสู่การปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 1) การควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ เสนอต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะ และจัดส่งสํานักประกันคุณภาพตามกําหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online และ 3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของคณะ 

4.1 มีการดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สมบูรณ์ครบถ้วนโดยมีการกําหนดการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามการดําเนินงาน และการประเมินคุณภาพ 

4.2 มีการนําวงจร PDCA เข้ามาใช้ในการดําเนินงานด้านระบบคุณภาพ และการปรับปรุงระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4.3 มีการจัดทํารายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA Online เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา พร้อมทั้งเสนอมาตรการและแผน
เร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี โดยส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ทุกตัวชี้วัด 

คณะควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์นําผลจากการประเมินคุณภาพ มาตรการ และแผนพัฒนา
คุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และดําเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุง
การดําเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบโดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายให้ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการพัฒนาขึ้นจากปีก่อนหน้าทุกตัวชี้วัด 
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6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ
คณะควรจัดให้มีระบบสารสนเทศที่สามารถนําเสนอข้อมูลประกอบการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่

ถูกต้อง เป็นปัจจุบันครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ และสามารถใช้ร่วมกันได้ทั้งระดับบุคคล ภาควิชา คณะวิชา และ
มหาวิทยาลัย รวมถึงเป็นระบบที่สามารถเช่ือมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยจัดทําขึ้น  

7. มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนิสิต ผู้ใช้บัณฑิต และผู้ใช้บริการ
ตามพันธกิจของคณะ 

คณะควรส่งเสริมให้นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรของคณะเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา 
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ใช้บัณฑิตและผู้รับบริการตามพันธกิจของคณะ เช่น ผู้รับบริการด้านการวิจัย 
หรือชุมชนผู้รับบริการทางวิชาการของคณะ ได้เข้ามีมาส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ อาทิ ในรูปแบบของการร่วมเป็นกรรมการ 
การร่วมกําหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย การให้ข้อมูลป้อนกลับ หรือการให้ความร่วมมือกับคณะในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ด้าน
การประกันคุณภาพ เป็นต้น 

8. มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย และมีกิจกรรมร่วมกัน 
8.1 มีการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างคณะ/มหาวิทยาลัย และในส่วนที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต 

และอื่นๆ 
8.2 มีการทํางานด้านการประกันคุณภาพร่วมกันในเครือข่าย มีผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และมีพัฒนาการด้าน

ต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในเครือข่าย 
8.3 มีการติดตาม ประเมินผลการสร้างเครือข่าย เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการทํางานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่คณะพัฒนาขึ้น และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่น
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ 

9.1 มีกระบวนการคัดสรรแนวปฏิบัติที่ดี ในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

9.2 มีการเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน และให้หน่วยงานอื่น
ไปใช้ประโยชน์ 

9.3 มีการวิจัยสถาบันด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และนําผลไปพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ตัวชี้วัดที ่9.2 ผลการพฒันาบัณฑิตตามอัตลักษณ์

ความเชื่อมโยง  สมศ. 16 (สมศ.16.1 และ สมศ.16.2)
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

อัตลักษณ์  หมายถึง  บุคลิก  ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  ที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของสถาบัน  โดยได้รับการเห็นชอบจาก
กรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินของผู้เรียนและบุคลากรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ไม่ต่ํากว่า  

3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม  
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถาบัน  ได้รับการยกย่องหรือยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติในประเด็นที่

เกี่ยวกับอัตลักษณ์ 

หมายเหตุ : ให้คณะนําคะแนนความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต (ตัวขี้วัดที่ 2.10) ไปกรอกในระบบ CHE QA Online ตัวชี้วัด 
สมศ. 16.2  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา :
1. อัตลักษณ์ แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจําปี  ที่ได้รับความเห็นจากชอบกรรมการประจําคณะหรือ

กรรมการบริหารสูงสุด   
2. หลักฐานแสดงผลการสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและบุคลากร 
3. หลักฐานแสดงผลการประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์   
4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับในประเด็นที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล  

ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ   เป็นต้น   

หมายเหตุ   
1. คณะจะดําเนินการแยกหรือดําเนินการร่วมกับสถาบันก็ได้ 
2. กรณีคณะดําเนินการร่วมกับสถาบันจะต้องรายงานไว้ใน SAR ของคณะ  และแสดงหลักฐานการดําเนินงานด้วย  

โดยใช้ผลการประเมินของสถาบัน 
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ตัวชี้วัดที ่9.3 ผลการพฒันาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของคณะ   

ความเชื่อมโยง  สมศ. 17 
ประเภทของตัวชี้วัด  ผลผลิต 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

เอกลักษณ์  หมายถึง  ความสําเร็จตามจุดเน้นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของสถานศึกษา 
ประเด็นการพิจารณา : 

1. มีการกําหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน  โดยได้รับ
การเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด 

2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่กําหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการดําเนินการตามจุดเน้น และจุดเด่น หรือความเช่ียวชาญ

เฉพาะของสถานศึกษา  ไม่ต่ํากว่า  3.51  จากคะแนนเต็ม 5 
4. ผลการดําเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น  หรือความเช่ียวชาญเฉพาะของสถานศึกษา  และเกิดผลกระทบที่เกิด

ประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
5. ผู้เรียน/บุคลากร/คณะ/สถานศึกษา  มีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่กําหนด และได้รับ

การยอมรับในระดับชาติและ/หรือนานาชาติ  

เกณฑ์การประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5

มีการดําเนินการ 
1 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
2  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
4 ขอ้ 

มีการดําเนินการ 
5 ขอ้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : 
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์  จุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
2. แผนกลยุทธ์  แผนการปฏิบัติการประจําปี  รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์  จุดเน้น หรือจุดเด่น

ของสถาบันที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุด 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากกรรมการประจําคณะหรือกรรมการบริหารสูงสุดซึ่งแสดง

ให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานตามเอกลักษณ์  จุดเน้น หรือจุดเด่นของสถาบันที่กําหนด  
หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้นจนเป็นเอกลักษณ์  จุดเน้นหรือจุดเด่นของสถาบันที่
ได้รับการยอมรับ 

4. หลักฐานเชิงประจักษ์ในการได้รับการยกย่องหรือยอมรับ การได้รับในประเด็นที่เกี่ยวกับเอกลักษณ์ เช่น โล่รางวัล 
ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร  หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  

หมายเหตุ 
1. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์เหมือนกันสถาบันและมีส่วนร่วมในการดําเนินการ  ผลการประเมินจะพิจารณาข้อมูล

ในระดับสถาบัน  โดยคณะที่มีส่วนร่วมให้ใช้คะแนนเดียวกับสถาบัน 
2. กรณีที่คณะกําหนดเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันสถาบัน  ผลการประเมินจะพิจารณาในระดับคณะ 

 



109 
 
 

ตัวชีว้ัดท่ีต้องกรอกผลการดําเนินงานเพิ่มเติมในระบบ CHE QA Online                                    
 

 

สมศ.13 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารสถาบัน

ความเชื่อมโยง  สกอ.7.1 
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

*ให้กรอกข้อมูลผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารของคณะ/หน่วยงาน  ลงในระบบ 
CHE QA Online  ตัวชี้วัด สมศ. ที ่13 

เกณฑ์การประเมิน : 
ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 
สมศ.14 การพัฒนาคณาจารย์

ความเชื่อมโยง  สกอ.2.2, สกอ. 2.3
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

คุณภาพอาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการ เนื่องจากเป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของ
ผู้เรียน รวมทั้งพิจารณาจากความสําเร็จของสถานศึกษาในการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์
ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง อันจะทําให้สถานศึกษาสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  ซึ่งกําหนดค่า
น้ําหนักระดับคุณภาพอาจารย์ ดังนี้ 
                  วุฒิการศึกษา 
ตําแหน่งทางวิชาการ 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6
รองศาสตราจารย์ 3 5 8
ศาสตราจารย์ 6 8 10

*ให้กรอกข้อมูลผลการพัฒนาคณาจารย์ลงในระบบ CHE QA Online ตัวชี้วัด สมศ. ที ่14 

ข้อมูลจํานวนอาจารยท์ี่กรอกในตัวช้ีวัดนี้จะตอ้งตรงกันกับใน Common Data Set 
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สมศ.16.2 ผลการพฒันาบัณฑิตให้ตามอัตลักษณ์

ความเชื่อมโยง  ตัวชี้วัด IQA 9.2  
การเก็บข้อมูล ปีการศึกษา 2556 (1 มิถุนายน 2556 – 31 พฤษภาคม  2557) 
คําอธิบาย : 

ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) ที่ได้จากตัวชี้วัดที่ 2.10 

*ให้กรอกข้อมูลผลการพัฒนาคณาจารย์ลงในระบบ CHE QA Online ตัวชี้วัด สมศ. ที ่16.2 
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การวิเคราะห์ตัวชี้วดัตามองค์ประกอบคุณภาพ  
มาตรฐานการศึกษาระดบัอุดมศึกษา  
และมุมมองด้านการบรหิารจัดการ                                    

 

 

 

1. ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพตามองคป์ระกอบคุณภาพ 9 ด้าน  
 

องค์ประกอบคณุภาพ 9 ด้าน และตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
I 

Input 
P

Process 
O 

Output 
รวม 

1. ปรัชญา ปณธิาน 

วัตถุประสงค์ และแผนการ

ดําเนินงาน 

- ตัวช้ีวัดที่ 1.1 1

2. การเรียนการสอน ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 2.5

และ 2.13 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.4, 2.6, 

2.7 และ 2.14 

ตัวช้ีวัดที่ 2.8,  

2.9 (สมศ.1),  

2.10 (สมศ.2),  

2.11 (สมศ.3)  

และ 2.12 (สมศ.4)  

*สมศ.14  

14

3. กิจกรรมการพัฒนา

นักศึกษา 

 ตัวช้ีวัดที่ 3.1 และ 3.2 ตัวช้ีวัดที่ 3.3 3

4. การวจิัย ตัวชี้วัดที่ 4.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.1 และ 4.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 (สมศ.5),  

4.5 (สมศ.6),  

4.6 (สมศ.7),  

4.7 และ 4.8 

8

5. การบริการวชิาการแก่

สังคม 

 ตัวช้ีวัดที่ 5.1 และ 5.2 ตัวช้ีวัดที่ 5.3 (สมศ.8) และ 

5.4 (สมศ.9) 

4

6. การทํานุบํารงุศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.1 ตัวช้ีวัดที่ 6.2 (สมศ.10)  และ 

6.3 (สมศ.11) 

3

7. การบริหารและการ

จัดการ 

 ตัวช้ีวัดที่ 7.1, 7.2, 7.3

และ 7.4 

*สมศ.13 4

8. การเงินและงบประมาณ  ตัวช้ีวัดที่ 8.1 1
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องค์ประกอบ 
I 

Input 
P

Process 
O 

Output 
รวม 

9. ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ 

 ตัวช้ีวัดที่ 9.1 ตัวช้ีวัดที่ 9.2 (สมศ.16.1 และ

16.2) และ 9.3 (สมศ.17) 

3

รวม 5 19 17 41

 
2. ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษา   

มาตรฐานการอุดมศึกษาและตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

(เฉพาะตัวชี้วัดที่ประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ) 
มาตรฐาน ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต - 
 
 

- ตัวช้ีวัดที่ 2.8, 

2.9 (สมศ.1),  

2.10 (สมศ.2),  

2.11 (สมศ.3)  

และ 2.12 (สมศ.4)  

5

2. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ
การอดุมศึกษา 

 

ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของ
การบริหารการอุดมศึกษา 

- 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 2.4, 
7.1, 7.3, 7.4, 8.1 
และ 9.1 

ตัวช้ีวัด สมศ.13 8

ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการ
บริหารการอุดมศึกษา 

ตัวชี้วัดที่ 2.2, 2.3, 2.5 
และ 4.3 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.6, 
2.7, 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2 และ 6.1 

ตัวช้ีวัด 5.3 (สมศ.8), 
5.4 (สมศ.9),  
6.2 (สมศ.10),  
6.3 (สมศ.11),  
สมศ.14, สมศ.15,  
9.2 (สมศ.16.1 และ 
16.2) และ  
9.3 (สมศ.17) 

21

3. มาตรฐานด้านการสร้างและ
พัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคม
แห่งการเรยีนรู ้

- 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.2 และ 7.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 (สมศ.5), 

4.5 (สมศ.6),  

4.6 (สมศ.7), 

4.7 และ 4.8 

7

รวม 4 18 19 41
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3. ตัวชี้วัดตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ  

 

มุมมองด้านการบริหารจัดการที่สาํคญั และตัวชี้วัดตามมุมมองด้านการบริหารจัดการ 
(เฉพาะตัวชี้วัดที่ประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ) 

มุมมองด้านการบริหาร
จัดการ 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. ด้านนิสิตและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

- 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 2.6, 2.7, 3.1, 
3.2, 5.1 และ 5.2 

ตัวช้ีวัดที่ 2.8,  

 2.9 (สมศ.1),  

2.10 (สมศ.2),  

2.11 (สมศ.3), 

2.12 (สมศ.4),  

5.3 (สมศ.8) และ 
5.4 (สมศ.9) 

13

2. ด้านกระบวนการภายใน ตัวชี้วัดที่ 2.5 
 

ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 2.1, 2.4, 
4.1, 6.1, 7.1, 7.3, 7.4 
และ 9.1 

ตัวช้ีวัด 6.2 (สมศ.10),  
6.3 (สมศ.11),  
สมศ.13, สมศ.15,  
9.2 (สมศ.16.1 และ 
16.2) และ  
9.3 (สมศ.17) 

16

3. ด้านการเงิน ตัวชี้วัดที่ 4.3 ตัวช้ีวัดที่ 8.1 - 2
4. ด้านบุคลากร การเรียนรู้ 
และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 ตัวช้ีวัดที่ 4.2 และ 7.2 ตัวช้ีวัดที่ 4.4 (สมศ.5), 

4.5 (สมศ.6),  

4.6 (สมศ.7), 
4.7, 4.8 และ  
สมศ.14  

8

รวม 4 18 19 41
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4. ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  

 

มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาและตัวชี้วัดที่ใช้ประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 
(เฉพาะตัวชี้วัดที่ประเมินคณุภาพภายในระดับคณะ) 

มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา 

ปัจจัยนําเข้า กระบวนการ ผลผลิต รวม

1. มาตรฐานด้านศักยภาพ
และความพร้อมในการจัด
การศึกษา 
(1) ด้านกายภาพ 
(2) ด้านวิชาการ 
 
(3) ด้านการเงิน 
(4) ด้านการบรหิารจัดการ 

 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 2.5 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 และ 2.3 
 
 

 
- 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1, 2.4 และ 
2.6 
ตัวช้ีวัดที่ 8.1 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1, 7.1, 7.2, 
7.3, 7.4 และ 9.1 

 
- 

 
ตัวช้ีวัด สมศ.14 

 
- 

ตัวช้ีวัด สมศ.13,  
สมศ.15,  
9.2 (สมศ.16.1 และ 
16.2) และ  
9.3 (สมศ.17) 

 
 
1 
6 
 
1 
10 

2. มาตรฐานด้านการ
ดําเนินการ ตามภารกิจของ
สถาบันอุดมศึกษา 
(1) ด้านการผลิตบัณฑิต 
 
 
 
 

(2) ด้านการวิจยั 
 
 
 
(3) ด้านการใหบ้ริการทาง
วิชาการแก่สังคม 

(4) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 
 
 
 
 
 
 

 

ตัวชี้วัดที่ 4.3 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.7, 3.1 และ  
3.2  
 
 
 

ตัวช้ีวัดที่ 4.1 และ 4.2 
 
 
 
ตัวช้ีวัดที่ 5.1 และ 5.2 
 

ตัวช้ีวัดที่ 6.1 

 
 
ตัวช้ีวัดที่ 2.8, 
2.9 (สมศ.1),  
2.10 (สมศ.2),  
2.11 (สมศ.3)  
และ 2.12 (สมศ.4) 

 

ตัวช้ีวัดที่ 4.4 (สมศ.5), 
4.5 (สมศ.6),  
4.6 (สมศ.7),  

4.7 และ 4.8   

 

ตัวช้ีวัด 5.3 (สมศ.8) 
และ 5.4 (สมศ.9) 
ตัวช้ีวัด 6.2 (สมศ.10),  
6.3 (สมศ.11) 

 
 
8 
 
 

 
 

6 
 
 
 
4 
 

3 

รวม 4 18 19 41
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ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา                                    
 

 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 
(1)  อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 
(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
(4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
(5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปีการศึกษา 
(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี)  อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   
(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน 
(9)  อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
(10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
ต่อปี 
(11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก คะแนนเต็ม 
5.0 
(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
หมายเหตุ : คณะอาจกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของคณะหรือกําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของคณะ 
ทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการดําเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวช้ีวัดทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่
ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   โดยเกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 
1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปีกรณี  
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จํานวนนักศกึษาเต็มเวลา (Full – time Equivalent Student : FTES ) 
ประจําปีการศึกษา  2556 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

คณะ/หน่วยงานทีบ่ริการงานสอน 
เกณฑ์ อาจารย์: FTES (ปกติ) อาจารย์: FTES (พิเศษ) อาจารย์: FTES (รวม) 

อาจารย์ : FTES FTES อาจารย์ FTES อาจารย์ FTES อาจารย์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น     25,021 1,740 9,075 575 34,096 2,315

1. คณะเกษตรศาสตร์ 1 : 15 1,261 84 113 8 1,374 92 

2. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 : 15 2,222 148 467 31 2,689 179 

3. คณะวิทยาศาสตร์ 1 : 15 3,712 247 896 60 4,608 307 

4. คณะเทคโนโลยี 1 : 15 432 29 1 0 433 29 

5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 : 6       379 63         39  7       418 70 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 1 : 6       476 79       135  23       611 102 

7. คณะแพทยศาสตร์ 1 : 6    2,322 387       276  46    2,598 433 

8. คณะเทคนิคการแพทย์ 1 : 6       256 43         81  14       337 57 

9. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1 : 6       333 56       391  65       724 121 

10. คณะทันตแพทยศาสตร์ 1 : 6       326 54         15  3       341 57 

11. คณะเภสัชศาสตร์ 1 : 6       265 44       283  47       548 91 

12. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 1 : 5.25       285 54       288  55       573 109 

13. คณะศึกษาศาสตร์ 1 : 22.5    1,635 73       825  37    2,460 110 

14. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 : 27    2,633 98       815  30    3,448 128 

15. คณะวิทยาการจัดการ 1 : 27    1,440 53       807  30    2,247 83 

16. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1 : 12       491 41         60  5       551 46 

17. คณะนิติศาสตร์ 1 : 27         70 3       955  35    1,025 38 

18. วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น 1 : 27       503 19       672  25    1,175 44 

19. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 1 : 27       246 9    1,086  40    1,332 49 

20. วิทยาลัยนานาชาติ 1 : 27       422 16         96  4       518 20 
21. คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และ
วิศวกรรมศาสตร์ 1 : 15       638 43   0       638 43 

22. คณะสังคมศาสตร์บูรณาการ 1 : 27       700 26   0       700 26 

23. คณะบริหารธุรกิจ 1 : 27       535 20   0       535 20 

24. คณะศิลปศาสตร์ 1 : 27       292 11   0       292 11 

25. สถาบันภาษา 1 : 27    1,087 40       260  10    1,347 50 

26. สํานักวิชาศึกษาทั่วไป        1,978         496       2,474 0 

27. บัณฑิตวิทยาลัย             82           18          100 0 

หมายเหตุ :    นักศึกษาเต็มเวลาของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นหลักสูตรท่ีจัดการศึกษาร่วมหลายคณะ   

 
 


