
 



คํานํา 
 
 
 คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา  2551  จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนกรอบ
และแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551  โดยไดบูรณาการระบบคุณภาพเกณฑการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะ/หนวยงานไดประเมินตนเอง
ตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวดที่ 1 การนําองคกร  หมวดที่ 2 การ
วางแผนยุทธศาสตร  หมวดที่ 3 การใหความสําคัญกับลูกคาและผูรับบริหาร  หมวดที่ 4 การวัด วิเคราะหและ
การจัดการความรู  หมวด 5  การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  หมวด 6 การจัดกระบวนการ  หมวด 7 ผลลัพธการ
ดําเนินงาน  ซึ่งในหมวด 7 ผลลัพธของการดําเนินงาน  มหาวิทยาลัยไดนําเอาตัวชี้วัดจากองคกรภายนอกซึ่ง
ไดแก  1)  ตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  2) ตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 3) ตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน  4) ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES)  มารวมเปนตัวชี้วัดการ
ประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 แบงออกเปน   9 องคประกอบตามกรอบการประเมินคุณภาพของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  รวม  73  ตัวชี้วัด  
 คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2551  ไดแสดงรายละเอียด
คําอธิบายตัวชี้วัด ที่มาของตัวชี้วัด สูตรการคํานวณ  เกณฑการประเมินคุณภาพตลอดจนแนวการปฏิบัติที่ดี 
นอกจากนี้  ยังไดเปรียบเทียบเกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดพิจารณาปรับเกณฑการประเมินเพื่อให
เหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย  
 
 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 
กุมภาพันธ 2552 

 
 



สารบัญ 
 หนา 

ตารางสรุปตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550-2551 1 

ตัวชี้วัดระดับคณะและหนวยงาน 2 
ความหมายของเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 7 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน  
ตัวชี้วัดท่ี 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ  

แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพือ่วัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ 

11 

ตัวชี้วัดท่ี 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท้ังหมด 13 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  
ตัวชี้วัดท่ี 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 17 
ตัวชี้วัดท่ี 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ 19 
ตัวชี้วัดท่ี 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบคุคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม 
21 

ตัวชี้วัดท่ี 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 23 
ตัวชี้วัดท่ี 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มวุีฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปรญิญาเอก หรือเทียบเทา 

ตออาจารยประจํา 
25 

ตัวชี้วัดท่ี 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

27 

ตัวชี้วัดท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 29 
ตัวชี้วัดท่ี 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 31 
ตัวชี้วัดท่ี 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 33 
ตัวชี้วัดท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 34 
ตัวชี้วัดท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 35 
ตัวชี้วัดท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการ

ประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ 

36 

ตัวชี้วัดท่ี 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารย 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

38 

ตัวชี้วัดท่ี 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 39 
ตัวชี้วัดท่ี 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 40 
ตัวชี้วัดท่ี 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 41 
ตัวชี้วัดท่ี 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 42 
ตัวชี้วัดท่ี 2.18 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 43 
ตัวชี้วัดท่ี 2.19 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 44 
ตัวชี้วัดท่ี 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 45 
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ตัวชี้วัดท่ี 2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของ มข. 46 
ตัวชี้วัดท่ี 2.22 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีผ่านการสอบใบประกอบวิชาชีพ 

ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
48 

ตัวชี้วัดท่ี 2.23 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติภายในรอบปที่ผานมา 

49 

ตัวชี้วัดท่ี 2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

50 

ตัวชี้วัดท่ี 2.25 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ 
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

51 

ตัวชี้วัดท่ี 2.26 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 52 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา  
ตัวชี้วัดท่ี 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 55 
ตัวชี้วัดท่ี 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค 
57 

ตัวชี้วัดท่ี 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา 59 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย  
ตัวชี้วัดท่ี 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 63 
ตัวชี้วัดท่ี 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 65 
ตัวชี้วัดท่ี 4.3 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบนัตออาจารย 

และนักวิจัยประจําทั้งหมด 
 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3.1 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารยและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด 

67 

ตัวชี้วัดท่ี 4.3.2 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตออาจารยและนักวิจัย
ประจําทั้งหมด 

68 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพมิพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรอืนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

69 

ตัวชี้วัดท่ี 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 71 
ตัวชี้วัดท่ี 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal  

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 
72 

ตัวชี้วัดท่ี 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน
มหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

73 

ตัวชี้วัดท่ี 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก
มหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

74 
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ตัวชี้วัดท่ี 4.8 รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

75 

ตัวชี้วัดท่ี 4.9 จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรบัรองคุณภาพจากหนวยงาน 
ที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนกัวิจัยประจํา 

77 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม  
ตัวชี้วัดท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 81 
ตัวชี้วัดท่ี 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่

ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดบันานาชาติตออาจารยประจํา 

83 

ตัวชี้วัดท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

84 

ตัวชี้วัดท่ี 5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 85 
ตัวชี้วัดท่ี 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีทีไ่ดรับการยอมรบัในระดับชาตหิรอืระดับ

นานาชาติ 
86 

ตัวชี้วัดท่ี 5.6 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

87 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ตัวชี้วัดท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 91 
ตัวชี้วัดท่ี 6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 

และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 
93 

ตัวชี้วัดท่ี 6.3 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรอืกิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และ
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

94 

ตัวชี้วัดท่ี 6.4 รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการอนรุักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

95 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ  

ตัวชี้วัดท่ี 7.1 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและสามารถ
ผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 

99 

ตัวชี้วัดท่ี 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 101 
ตัวชี้วัดท่ี 7.3 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู 103 
ตัวชี้วัดท่ี 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ 
105 

ตัวชี้วัดท่ี 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 107 
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จ

สารบัญ 
 หนา 

ตัวชี้วัดท่ี 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

108 

ตัวชี้วัดท่ี 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ หรอืวิชาชีพ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

110 

ตัวชี้วัดท่ี 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 111 
ตัวชี้วัดท่ี 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 113 
ตัวชี้วัดท่ี 7.10 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 115 
ตัวชี้วัดท่ี 7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 116 
ตัวชี้วัดท่ี 7.12 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 118 
ตัวชี้วัดท่ี 7.13 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
120 

ตัวชี้วัดท่ี 7.14 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

121 

ตัวชี้วัดท่ี 7.15 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน 122 
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ  
ตัวชี้วัดท่ี 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน 

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
127 

ตัวชี้วัดท่ี 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 129 
ตัวชี้วัดท่ี 8.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงินงบลงทุน  
ตัวชี้วัดท่ี 8.3.1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการ เบิกจายเงินงบประมาณ

รายจายลงทุน 
131 

ตัวชี้วัดท่ี 8.3.2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการเบิกจายเงิน 
งบประมาณ  กรณีที่คณะไมมีงบประมาณรายจายลงทุน  

132 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  
ตัวชี้วัดท่ี 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
135 

ตัวชี้วัดท่ี 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 137 
ตัวชี้วัดท่ี 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเนื่อง 
139 

ภาคผนวก  
ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน  (common data set) ปการศึกษา 2551 143 
ความเชื่อมโยงกับเกณฑการประเมินคุณภาพตางๆ 152 
ตัวบงชี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 157 
ตัวบงชี้สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 160 
ตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  163 
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คําถามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 165 
ตัวชี้วัดการวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ (PART) 175 
ตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 179 
ตัวชี้วัดจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES) 185 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  187 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548  195 
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ปการศึกษา 2551 205 

 
 



 
ตารางสรุปตัวช้ีวัด 

การประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2550 
ระดับคณะ/หนวยงาน 

 

มิติ คณะ หนวยงาน 

1 มิติดานประสิทธิผล 40 7 

2 มิติดานคุณภาพ 4 4 

3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3 3 

4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 26 16 

รวม 73 30 

 
 
 

ตารางสรุปตัวช้ีวัด 
การประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551 

ระดับคณะ/หนวยงาน 
 

องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

องคประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินงาน 

2 2 

องคประกอบที ่2 การเรียนการสอน 26 5 
องคประกอบที ่3 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 3 2 
องคประกอบที ่4 การวิจัย 11 3 

องคประกอบที ่5 การบริการวิชาการแกสังคม 6 2 
องคประกอบที ่6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 1 
องคประกอบที ่7 การบริหารและการจัดการ 15 9 
องคประกอบที ่8 การเงินและงบประมาณ 3 3 
องคประกอบที ่9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3 

รวม 73 30 
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2 

ตัวช้ีวัดระดับคณะ/หนวยงาน  ปการศึกษา 2551 

ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน   

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
กลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

  

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน
ทั้งหมด 

  

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   

3 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  * 
4 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ  * 
5 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
 * 

6 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
7 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มวุีฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปรญิญา

เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
  

8 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย  
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

  

9 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ของคณาจารยและบุคลากร 

  

10 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

  

11 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

  

12 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน 
เปนไปตามเกณฑ 

  

13 2.11 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต   
14 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาที่ไดรับการประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่
เกี่ยวของกับคณุภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

  

15 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

  

16 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี   
17 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา   
18 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ   
19 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ   
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ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

20 2.18 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา   
21 2.19 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา   
22 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 
  

23 2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

  

24 2.22 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีผ่านการสอบใบ
ประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 

  

25 2.23 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปที่ผานมา 

  

26 2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด 

  

27 2.25 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร 
ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

  

28 2.26 รอยละของหลกัสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา   

29 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  * 
30 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
 * 

31 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา   
องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

32 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและ 
งานสรางสรรค 

 * 

33 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงาน
สรางสรรค 

 * 

 4.3 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ
ภายนอกสถาบนัตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

  

34 4.3.1 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

  

35 4.3.2 จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

  

 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพมิพเผยแพร ไดรับการ
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
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ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

36 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรอื
นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย 
และนักวิจัยประจํา 

  

37 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ 
การจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

  

38 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  
journal หรอืในฐานขอมูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติตอ
อาจารยและนักวิจัยประจํา 

  

39 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

  

40 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยละนักวิจัยประจํา
ทั้งหมด 

  

41 4.8 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอันกอใหเกิด
ประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือระดบันานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนกัวิจัยประจํา 

 * 

42 4.9 จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรบัรอง
คุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือ
นักวิจัยประจํา 

  

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม   

43 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย
ของสถาบัน 

 * 

44 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการ
แกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

45 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

46 5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ   
47 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีทีไ่ดรับการยอมรบั 

ในระดับชาตหิรอืระดับนานาชาติ 
  

48 5.6 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัย
ประจํา 
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ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

49 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  * 
50 6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรม
นักศึกษาทั้งหมด 

  

51 6.3 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรอืกิจกรรมในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

  

52 6.4 รอยละของคาใชจายและมลูคาที่ใชในการอนรุักษ พัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ   

53 7.1 กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหาร
จัดการและสามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับ
สากล 

  

54 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน   

55 7.3 มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู   

56 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ
ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  

57 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 
และการวิจัย 

  

58 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผล
การปฏิบัติราชการ 

  

59 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

60 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

  

61 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับ
องคกรสูระดับบุคคล 

  

62 7.10 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา 

  

63 7.11 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   

64 7.12 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการตามหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

  

65 7.13 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ
ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 
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ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

66 7.14 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู
และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

  

67 7.15 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน   
องคประกอบที่ 8 การเงนิและงบประมาณ   

68 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  
การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  

69 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน   

70 8.3 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตราการ  
เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

71 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง  
ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

  

72 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพ 
แกนักศึกษา 

 * 

73 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกดิ 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

  

รวม 73 31 

 
 *  หมายถึง วัดเฉพาะหนวยงานที่รับผิดชอบ ไดแก 

ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   

1 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร * ส.บริหารและพฒันาวิชาการ 
2 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูทีเ่นนผูเรียนเปนสําคัญ * ส.นวัตรกรรมการเรียนการสอน 
3 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร  
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

* ส.บริหารและพฒันาวิชาการ 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศกึษา   

4 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา * กองกิจการนักศึกษา 
5 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และ

สอดคลองกับคณุลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
* กองกิจการนักศึกษา 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

6 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิต
งานวิจัยและงานสรางสรรค 

* สํานักบริหารการวิจัย 

7 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 
 

* สํานักบริหารการวิจัย 
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ที่ ตัวช้ีวัด องคประกอบ หนวยงานที่เกี่ยวของ 

8 4.8 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัย
ประจํา 

* สถาบันวิจัยและพัฒนา 

องคประกอบที่ 5 การบรกิารวิชาการแกสังคม   

9 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน 

* ศูนยบริการวิชาการ 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

10 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

* สํานักวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

11 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

* กองกิจการนักศึกษา 

รวม 11  

 
 
 

ความหมายของเกณฑการประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน  

 
คะแนน หมายถึงมีผลการดําเนนิงานอยูในระดับ 

5 ดีเย่ียม 

4 ดี 

3 ปานกลาง 

2 พอใช 

1 ตองปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 1 
ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
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ตัวช้ีวัดที่  1.1  : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ          
แผนการดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงช้ีเพ่ือวัดความสําเร็จ 
ของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 1.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• คณะมีภารกิจหลักคือการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ รวมถึง
ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ ดังนั้น ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและ
แผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการ
และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของที่ระบุขางตน อีกท้ังตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบัน
เปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมและเปนที่ยอมรับของสังคม 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานและมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ 

ประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆ
ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของการดําเนินงานตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัด
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการวิชาการ
และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนประจําอยางนอยปละ 2 ครั้งและ
รายงานตอผูบริหารระดับสถาบันและตอที่ประชุมสภาสถาบัน 

4. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค (goal) เปาหมาย (target)         
กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 
อยางตอเนื่อง 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของคณะ/หนวยงาน 
2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/หนวยงาน 
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน               

กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/หนวยงาน   
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4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธานและกลยุทธกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน 
หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 
ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 
7. เอกสารหรือรายงานการประชุมที่แสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้                     

นี้ตอผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานและตอที่ประชุมสภาคณะ/หนวยงาน 
8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนม      

ในอนาคตอยางสม่ําเสมอ  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   
2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลอง 
 กับภารกิจหลักและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวชี้ วัดของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้ วัดเพื่อวัดความสําเร็จ               

ของการดําเนินงาน 
4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   
5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยางนอยปละ 2 ครั้งและรายงานผล          

ตอผูบริหารและกรรมการคณะ/หนวยงาน (คณะกรรมการสูงสุดของคณะ/หนวยงาน) 
6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตร         

และแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 
7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน   :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ  5 - 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวช้ีวัดของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
ความเช่ือมโยง  : สกอ. 1.2    ก.พ.ร.  3.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย  :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551 ของคณะ/หนวยงานตามพันธกิจและภารกิจหลัก          

• ระดับหนวยงานพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงาน 

• พิจารณาตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551  ไมใชตัวชี้วัดตาม           
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2551   

• ตัวชี้วัดท่ีไมไดระบุเปาหมายใหถือวาไมบรรลุเปาหมาย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสารการกําหนดรายการตัวชี้วัดของแผนการปฏิบัติการรอบปงบประมาณ 2551  เปาหมายแตละตัวชี้วัด          

และผลการดําเนินงานในตัวชี้วัดเหลานั้น   
2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกเพื่อประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน

ประจําป 
2.1   คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
2.2   วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานของตัวบงชี้และความเชื่อถือไดของขอมูลที่ไดรับ รวมถึง  
       ระบบการเก็บรักษาและดูแลเอกสารหรือขอมูล 
2.3   การมีสวนรวมของผูบริหารระดับสูงของสถาบัน 

      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   

จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 ที่บรรลุเปาหมาย  
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ 2551 ทั้งหมด 

 

X 100 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

บรรลุเปาหมาย 
นอยกวารอยละ 70 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 70-79 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 80-89 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 90-99 

บรรลุเปาหมาย     
รอยละ 100 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

บรรลุเปาหมายรอยละ  60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 2 
การเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

17

 

ตัวช้ีวัดที่ 2.1 : มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• คณะมีหนาที่พัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของคณะตลอดจนสอดคลอง
กับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ                  
มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลง (มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 : ภาคผนวก) 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ     

ของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ทั้งนี้โดยกําหนด 
เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิต 

2. คณะมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. คณะจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  
โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปนี้ ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการ  
ของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร  การบริหารทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการใชระบบสารสนเทศ  
ในการบริหารหลักสูตร   

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจําทุกปการศึกษา เชน รอยละ
ของหลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตที่ผลิตไดตรงตามแผน  
รอยละของบัณฑิตที่ทํางานตรงสาขา ทั้งนี้เพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษา
รุนใหม 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสาร หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกในการพัฒนาบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม 
ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน           

การสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ      
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไมเปนไป           

ตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร   รอยละของบัณฑิตที่ทํางาน
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร                       
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเรื่องและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร
ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ที่เปดสอน               
มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทั้งหมด 

 
เกณฑการประเมิน  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการ ไมครบ 
 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ   
5 - 6 ขอแรก 

มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.2 : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  2.2   สมศ.  6.6       แผน มข.  14 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถึง               
ความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเรื่องที่ สําคัญมากตอความกระหายใครรูและตอสมรรถนะ                  
ในการแสวงหาความรูของนักศึกษา  เชน  การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควา วิจัยโดยอิสระ                  
ในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติในหองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการ                  
ฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียงมีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงานมีการเรียน
การสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส            
ที่เพียงพอที่จะศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

 

แนวปฏิบัติที่ดี  : 
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมทั้งมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน              

การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ ง  ดังตอไปนี้  การเรียนรู จากกรณีปญหา                  
(Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)  การเรียนรูแบบสรรคนิยม 
(Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self - Study)        
การเรียนรูจากการทํางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู 
(Research – Based Learning) การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based  
Approach)  

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวางนักศึกษา 
     กับนักศึกษาทั้งในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 
3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ

เรียนรูของผูเรียนทั้งความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียนและหรือดานตําแหนงและสถานที่เรียนและหรือ               
ดานวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและหรือดานอื่นๆ  

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู                  
เปนรายบุคคลอยางตอเนื่องและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูที่เนนผูเรียนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ            

ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขาย คอมพิวเตอรงบประมาณสนับสนุน                
ตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 

3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูและหลักฐาน             

การนําผลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
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5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยที่ไดรับ
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิต               
หรือจํานวนชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาที่ทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาที่มอบหมาย              
ใหนักศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาที่เปนวิชา
เลือกเสรี จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพ                      
ของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ              
ของผูเรียน 

7. ผลงานอาจารยที่เปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา                    

ทุกหลักสูตร 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน   
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ                  

ของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร   
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1-2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6-7 ขอแรก 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 
 6 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 – 2 ขอ 3 – 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.3 : มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน      
ซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.3 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545มาตรา 19 ไดระบุถึง             
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูจากส่ือการเรียน          
การสอนและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสาน          
ความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ               
คณะจึงควรใหบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียน              
การสอนโดยจัดโครงการและกิจกรรมตางๆต้ังแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียน           
การสอนและการฝกงาน ตลอดจนเรียนรูกรณีศึกษาตางๆ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. แสวงหาบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน               

การสอน 
2. จัดหลักสูตรที่ทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรที่ทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง            

โดยรวมมือกับบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร                

และการเรียนการสอน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. โครงการหรือกิจกรรมที่มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรการฝกงานและการปฏิบัติงาน          
ในองคกรภายนอก 

2. แผนการสอนท่ีระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 
3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของโครงการหรือกิจกรรม             

ในขอท่ี 1  
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                  

ทุกหลักสูตร 
2. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผู เรียนมีความรูและทักษะที่นําไปใชในการปฏิบัติไดจริง                  

โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 
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3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ
หรือหนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุน จากผูทรงคุณวุฒิ              
หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการและชุมชนภายนอกในการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา (FTES) 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  2.4   สมศ.   6.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

           การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพนั้น  ปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่จะตองคํานึงถึงคือสัดสวนอาจารย    
ตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนที่ใชดวย
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ  เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผน
อัตรากําลังและภาระงานอาจารย รวมทั้งทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนตอการเรียนการสอน ตัวชี้วัดนี้ตองการทราบ
สัดสวนของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
ตาราง ตัวปรับคา FTES ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกใหเปนหนวยวัดเดียวกับ FTES ระดับปริญญาตรี            
และเกณฑมาตรฐานของ FTES ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจํา 

สาขา 
ตัวปรับคา 

(นําไปคูณกับคา FTES 
ระดับบัณฑิตศึกษา) 

เกณฑมาตรฐานของ FTES 
ระดับปริญญาตรีตอจํานวน

อาจารยประจํา 
1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 1 : 8 
2. วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 2 1 : 20 
3. วิศวกรรมศาสตร 2 1 : 20 
4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 1 : 8 
5. เกษตร ปาไมและประมง 2 1 : 20 
6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี 
    การจัดการ การทองเที่ยว เศรษฐศาสตร 

1.8 1 : 25 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1.5 1 : 25 
8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 1.8 1 : 8 
9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 1.8 1 : 25 

 
ตัวอยางในการปรับคานักศึกษาเต็มเวลาระดับบัณฑิตศึกษาเปนระดับปริญญาตรี 

นักศึกษาเต็มเวลาในหนวยนับปริญญาตร ี
1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + FTES ระดับบัณฑิตศึกษา 
2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ =  FTES ระดับปริญญาตรี + (2 X FTESระดับบัณฑิตศึกษา) 
3. กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ 
    สังคมศาสตร 

=  FTES ระดับปริญญาตรี + (1.8 X FTES ระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
 สําหรับเกณฑมาตรฐานของจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําใน
ระดับสถาบันใหใชหลักเกณฑดังนี้ 
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เกณฑมาตรฐานของ 
FTES ตออาจารย
ประจําของสถาบัน 

 
= 

(เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 1) x (FTES ของ
กลุมสาขาที่ 1) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของกลุมสาขาที่ 
2) x (FTES ของกลุมสาขาที่ 2) + (เกณฑมาตรฐานของ FTES ของกลุมสาขาท่ี
....n) x (FTES ของกลุมสาขาที่....n) 

ผลรวมของ FTES ทุกกลุมสาขาวิชาของสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   มหาวิทยาลัยจะคิดคา FTES ปการศึกษา 2551  และรายงานขอมูลใหทุกคณะ  
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

> +10% หรอื < -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)- 5.99%  
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
เกณฑการประเมิน   : สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

+ 11-15% ของเกณฑ + 6-10 < -10/ > 10 % 
ของเกณฑ 

+ 5 % ของเกณฑ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปรญิญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  2.5   สมศ.   6.3   ก.พ.ร.  17.1    แผน มข.  28 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถและความ  
ลุมลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม
ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังนั้นสัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสม            
ตอพันธกิจ รวมทั้งหลักสูตรที่เปดสอนดวย ซึ่งตัวชี้วัดนี้จะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจํา            
ที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนพันธกิจของสถาบัน  

 
หมายเหตุ  
1. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
2. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโทตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
3. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
4. ขอมูล ณ วันที ่31 พ.ค. 52 (ส้ินปการศึกษา 2551) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) และเอกสารหลักฐาน 
      อางอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการประเมินคุณภาพ  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    

คะแนน 

1 2 3 4 5 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
1- 39 หรือ วุฒิปริญญาเอก  
อยูระหวางรอยละ 40-59แต 
วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

- 1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 

- 1.วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 
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เกณฑการประเมิน  :  สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
1- 39 หรือวุฒปิริญญาเอกอยู
ระหวางรอยละ40-59  
แตวุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 40-59 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ 
นอยกวารอยละ 5 หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา 
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา 
หรือเทากับรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรี เทากับหรือ
นอยกวารอยละ 5 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  
(รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

< 40% 41 – 59% > 60% 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.    
(รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

34 % 40.5% 46 % 51 % 60 % 
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ตัวช้ีวัดที่  2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย                
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  2.6   สมศ.   6.4   ก.พ.ร.  17.2    แผน มข.  27 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารยในสถาบัน
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆอยางตอเนื่องเพื่อนําไปใช             
ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการ                  
เปนส่ิงสะทอนการปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน  

 
หมายเหตุ  
1. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
2. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงรองศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
3. ใหคิดรอยละของอาจารยที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารยตอจํานวนอาจารยทั้งหมด 
4. ขอมูล ณ วันที ่31 พ.ค. 52 (ส้ินปการศึกษา 2551) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   ขอมูลพื้นฐาน (ใชตัวเลขจํานวนอาจารยประจํารวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ) และเอกสารหลักฐาน 
      อางอิงอื่นๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอการประเมินคุณภาพ  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   

คะแนน 

1 2 3 4 5 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ .  รวมกันอยู ร ะหว าง  
รอยละ 1– 44 หรือ ผู ดํารง
ตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ 
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45 - 69 แตผู ดํารงตําแหนง
ร ะ ดับรศ .  ขึ้ น ไปน อยกว า  
รอยละ 30 

- 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45 – 69  และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 30 

- 1. ผู ดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันมากกวาหรือ
เทากับ   รอยละ70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 
30 
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เกณฑการประเมิน : สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ
ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1– 44 
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
45 - 69 แตผูดํารงตําแหนงระดับ 
รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ  
45 – 69 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
เทากับหรือมากกวารอยละ 30 หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 70 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้นไป
นอยกวารอยละ 30 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ .  รวมกันมากกวาหรือ
เทากับ รอยละ70  และ 
2. ผู ดํารงตําแหนงระดับ รศ .  
ขึ้นไปเทากับหรือมากกวารอยละ 
30 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. (รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

< 45% 45 - 69% > 70% 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. (รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

64 % 65.5% 67 % 68.5 % 70 % 
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ตัวช้ีวัดที่  2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
และบุคลากร 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  2.7    สมศ.  6.5   ก.พ.ร.  16  แผน มข.   92  
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริม                  
ใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พรอมทั้งกําหนด
กลไกที่จะกํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับ                  
ผลการปฏิบัติจรรยาบรรณของคณาจารย 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :   
1. มีการแตงต้ังคณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดจรรยาบรรณ

วิชาชีพคณาจารยที่เหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 
2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย                  
      หรือที่ประชุมคณบดี 
3. มีคูมือการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยทราบโดยทั่วกัน 
4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จ                  
      และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
5. มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการวางแผน

ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงาน          

ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย เชน 

คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย การกํากับ
ดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย              
ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน   

4. จํานวนคณาจารยที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1.    สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 
2.    มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
3.    มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4.    มีระบบในการดําเนินการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5.    มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  
มีการดําเนินการไมครบ 

3  ขอแรก 
มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 
มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 
 
หมายเหตุ : สมศ. ใชเกณฑเดียวกันกับ สกอ. 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
คะแนน เกณฑมาตรฐาน ก.พ.ร. 

1 มีการแตงต้ังกรรมการดําเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
2 มีการรณรงคสงเสริมใหคณาจารยปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
3 มีระบบการกํากับติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ในดานความสําเร็จและ

มาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
4 มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
5 มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสรมิการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เชน การใหรางวัล ยกยอง ชมเชย และการวางแผนปองกันการทําผิดจรรยาบรรณ รวมทั้งมีการ
ทบทวนผลการดําเนินการตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนมีขอเสนอแนะเพื่อปรับปรงุให
เหมาะสมทันสมัยยิ่งขึ้น 
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ตัวช้ีวัดที่  2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพ่ือพัฒนาการเรียน 
การสอน 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.8 
ประเภทของตัวช้ีวัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• โดยที่การจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทน้ี                  
มีวัตถุประสงคหลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่กําหนด มีการจัดการเรียนการสอน                 
ที่สนองความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนให
อาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา 
นวัตกรรมเหลานี้อาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆ               
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
2. คณะวางกลไกการบริหารวิชาการท่ีกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆตลอดเวลา 
3. คณะจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ              

เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู 
4. คณะสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันและหลักฐาน                   

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน ตลอดจน

หลักเกณฑ ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน         

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม 
กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัย        
และพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ                  

e-learning การพัฒนาเครื่องมือวินิจฉัยมโนทัศนที่คลาดเคลื่อน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ                 
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based 
learning 

     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน  :    ขอ 
1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                 

การเรียนการสอน 
2. มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน 
3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน               

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.9     สมศ. 1.1     ก.พ.ร. 4.1.1    แผน มข. 12    THES  27 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย  :   

• จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียนในหลักสูตรภาคปกติและ 
ภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาราชการในสาขาน้ันๆท่ีไดงานทํา หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจําภายใน
ระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา โดยไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา การนับการมีงานทํา 
ใหสามารถนับกรณีการทํางานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสรางรายไดเขามาประจําเพ่ือเล้ียงชีพตนเองได สําหรับการ
นับจํานวนผูท่ีมีงานทําของผูสําเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคพิเศษหรือภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะผูท่ีเปล่ียน
งานใหมหลังสําเร็จการศึกษาเทานั้น ไมนับผูท่ีมีงานทํา หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายไดประจําอยูแลว 

• พิจารณาจํานวนผูไดงานทําตามจํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจภาวะการไดงานทํา 
 

สูตรการคํานวณ : 
 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา  
ในปการศึกษา 2550 (ไมนับรวมผูศึกษาตอและผูท่ีมีงานทําอยูแลว)          

 

จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2550 (ไมนับรวมผูศึกษาตอ ผูมีงานทําอยูแลว 
อุปสมบท และเกณฑทหาร) 

 
 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2551  ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน 
      ปการศึกษา 2550 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนธันวาคม  2551  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 50% 50 – 59% 60 – 69% 70 – 79% > 80% 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 60 % 60 – 79 % > 80 % 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

81 % 83 % 85 % 87 % 89 % 
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ตัวช้ีวัดที่  2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.10   สมศ. 1.3     
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตที่เห็นไดอยางชัด
แจงเชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาที่สมควร  การไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรง
สาขาวิชาที่สําเร็จการศึกษา นอกจากนี้การไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวชี้วัด
หนึ่งที่แสดงถึงคุณภาพของบัณฑิตดวย   

• พิจารณาจากบัณฑิตที่ไดงานทํารวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ ก.พ.   
ต้ังแต 7,940 บาท  ขึ้นไป 

• เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือรายรับ หรือรายไดที่ไดรับเปนประจําทุกเดือน 
 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบัณฑิตที่ไดเงินเดือนเริ่มตนรวมรายไดอื่นๆ เปนไปตามเกณฑ ก.พ. ทั้งหมด  
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ที่ไดงานทําทั้งหมด 

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2551  ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน  
      ปการศึกษา 2550 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนธันวาคม  2551  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 70% 70-79% 80-89% 90-99% 100% 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 -  รอยละ  74  ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา 

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75 – รอยละ 99  ไดรับ
เงินเดือนเทากบัหรือสูงกวา 

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือนเทากับ
หรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 75% 75 – 99 % 100% 
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ตัวช้ีวัดที่  2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.11    สมศ. 1.4    แผน มข. 5     
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย :  

• ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน
ถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม  โดยทั่วไปแลวการประเมิน
คุณภาพของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานที่สอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 
ไดแก ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผล
ตอการทํางานและคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนา
หลักสูตร สําหรับระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหกําหนดเปนคาเฉล่ีย 5 ระดับ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพเปนผูสํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต หรือนายจางของผูสํารวจการศึกษา  
      ในปการศึกษา 2550  ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนธันวาคม  2551  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 2.00 2.00 – 2.49 2.50 – 2.99 3.00 – 3.49 > 3.50 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
เกณฑการใหคะแนน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 1 -2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
อยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉล่ีย
มากกวาหรือเทากับ 3.50 
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ตัวช้ีวัดที่  2.12 : รอยละของนักศึกษาหรอืศษิยเกาที่สําเรจ็การศึกษาในรอบ 5 ปทีผ่านมาที่ไดรับ
การประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 
หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกบัคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 2.12    สมศ. 1.5   ก.พ.ร. 4.1.4   แผน มข. 9   
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   

คําอธิบาย   :   

• เจตนารมณและเปาหมายของการจัดการศึกษาทุกระดับลวนมีหลักการสําคัญ เพ่ือพัฒนาผูเรียนใหเปนบุคคลท่ีมี
ความสมบูรณพรอมท้ังดานรางกาย จิตใจ มีความรูความสามารถ ในเชิงวิชาการและหรือวิชาชีพ มีคุณธรรม
จริยธรรม และเปาหมายสูงสุด คือ ใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข การจัดการ
ศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายดังกลาว สถาบันพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน รวมทั้งส่ิงแวดลอมตางๆ ให
ผูเรียนไดพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพและสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน สัมฤทธิผลจากการ
ดําเนินการดังกลาวสะทอนไดจากคุณภาพของนักศึกษาและศิษยเกา ในเรื่องของไดรับประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

• สามารถนับซ้ําได หากไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายครั้ง 

• ถาไดรับรางวัลเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลานั้นตางก็สามารถนับรางวัลนั้นได 
 

เกณฑการประเมิน :  
1.  เกณฑทั่วไปสําหรับทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ท่ีผานมาท้ังหมด 
ทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2551 

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 
ทุกระดับการศึกษา 

 
 
X  100 

 

2.   เกณฑเฉพาะคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑการประเมิน  IQA : ระดับคะแนนที่ 5 นักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาตองไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060)   

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 
ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธในปการศึกษา 2551 

 
 
 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

 
 
X  100 

 

หมายเหตุ : 
1.  คณะที่เปดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรใีหใชเกณฑการประเมินในขอที่  1 เทานั้น  
2.  คณะที่เปดสอนทั้งระดับปริญญาตรแีละระดับบัณฑิตศึกษาใหใชเกณฑการประเมินในขอที่ 1 และขอที่ 2 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาท่ี 

ไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
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2. จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ ปที่ผานมา
ที่ไดรับ รางวัลจากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธในปการศึกษาปจจุบัน 

3. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  

1 2 3 4 5 

รอยละ 0.003–รอยละ 0.015 - รอยละ 0.016–รอยละ 0.029 - 1. มากกวาหรอืเทากับรอยละ 
0.030  
และ 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย
เกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060 
หมายเหตุ  กรณีไดตามขอ 1 แต 
ไมไดขอ 3   ถือวาไดคะแนน 3 

 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003–รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030   
 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย ( มข. ประเมินโดยใชเกณฑนี้ ) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003–รอยละ0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษย
เกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือ
เทากับ 0.060 
หมายเหตุ กรณีไดตามขอ 1 แต
ไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 

 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 0 1  > 2 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

 80 คน 85 คน 90 คน 95 คน 100 คน 
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ตัวช้ีวัดที่  2.13 : รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความเช่ือมโยง : สกอ. 2.13 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• หนาที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารยในมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย คือ การฝกนักวิจัยภายใตการจัด
การศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ทั้งนี้โดยทําหนาที่ควบคุมวิทยานิพนธของนักศึกษาที่รับเขามาเปน
สวนหนึ่งของทีมวิจัยของคณาจารย ตัวชี้วัดนี้นอกจากแสดงถึงการมีสวนรวมในงานวิจัยของอาจารยประจํา
แลวยังแสดงถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยซึ่ งเปนวิธีการฝกฝนนักวิจัยรุนใหม                      
อยางมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่ง 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนอาจารยที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ไดทําหนาที ่
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  ในปการศึกษา  2551 

 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ในปการศึกษา  2551 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทั้งหมดที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ               

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตรโดยนับ
เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่มีคุณสมบัติเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการท่ีทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน  

3.    ขอมูล  ณ วันที่   31  พ.ค. 52  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 60% 60 – 69 % 70 – 79 % 80 – 89 % > 90% 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70  –  รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
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ตัวช้ีวัดที่  2.14 : จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 
ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.2     แผน มข. 23    THES   6 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย  :   

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ                   
มีการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น           
ทุกป โดยจัดระบบและกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติเพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ทํ าใหนักศึกษาต างชาติมีความผูกพันและมีความประทับใจระหว างที่ มาศึกษา                   
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

• นักศึกษานานาชาติ  หมายถึง นักศึกษาที่เปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรี              
ทุกชั้นปที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆ ที่มหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนใน                   
ปการศึกษา 2551  

  
ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต พ.ศ.  

ขอมูลประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 
2549 2550 2551 

 

จํานวนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด 
 

 

คน 
 

128 
 

150 
 

166 

 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  รายชื่อนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรแีละสาขาวิชาที่ศึกษา 
 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    ใหรายงานเปนเชิงปริมาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน   :  ก.พ.ร. (ระดับมหาวิทยาลัย + / - 10)                

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

146 คน 156 คน 166 คน 176  คน 186 คน 
หมายเหตุ : รวมนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
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ตัวช้ีวัดที่  2.15 :  จํานวนนักศกึษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 
ความเช่ือมโยง  :  ก.พ.ร.  3.2.2    แผน มข.  23    THES   13 
ประเภทของตัวช้ีวัด  :  ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย  :   

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ                         
มีการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้น          
ทุกปโดยจัดระบบและกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติ  เพื่อเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ  ทํ าใหนักศึกษาต างชาติมีความผูกพันและมีความประทับใจระหว างที่ มาศึกษา                         
ในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• นักศึกษานานาชาติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา   
ทุกชั้นปที่มาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอน                         
ในปการศึกษา 2551 

  
ขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัยขอนแกน : 

ผลการดําเนนิงานในอดีต  

ขอมูลประกอบตัวช้ีวัด 
 

หนวยวัด 
2549 2550 2551 

 

จํานวนนักศึกษานานาชาติทั้งหมด 
 

 

คน 
 

128 
 

150 
 

166 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   รายชื่อ นกัศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาที่ศึกษา 
 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนเชิงปริมาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
 
เกณฑการประเมิน   :  ก.พ.ร. (ระดับมหาวิทยาลัย + / - 10)                

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

146 คน 156 คน 166 คน 176  คน 186 คน 
หมายเหตุ : รวมนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา  
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ตัวช้ีวัดที่  2.16 : จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 
ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.4   3.3.1    แผน มข.  8    THES   5 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย  :   

• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในตางประเทศนั้น                  
เปนการเพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาที่สําคัญประการหนึ่ง  สามารถดําเนินการไดในหลากหลากหลายรูปแบบ    
เชน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝกทักษะ                 
การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน ซึ่งเปนแนวทางที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                  
และมหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา  หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาที่กําลังศึกษา                  
อยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2551 และแลกเปลี่ยนไปตางประเทศ 

• แลกเปลี่ยนไปตางประเทศ  หมายถึง การไปประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                 
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของ               
ในดานวิชาการ   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  รายชื่อนักศึกษา กิจกรรมที่ไปแลกเปลี่ยน  สถาบนัและประเทศที่ไป
แลกเปลี่ยน ในปการศึกษา 2551 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    ใหรายงานเปนเชงิปรมิาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  โดยแยกเปน
ระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน   :   ก.พ.ร. (เกณฑระดับมหาวิทยาลัย  +/- 10)   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

130 คน 140 คน 150 คน 160 คน 170 คน 
หมายเหตุ : รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศในระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่  2.17 : จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากตางประเทศ 
ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.5   3.3.2   แผน มข.  7   THES  6 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย  :   

• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในตางประเทศนั้นเปนการ
เพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาที่ สําคัญประการหนึ่ง สามารถดําเนินการไดในหลากหลากหลายรูปแบบ                  
เชน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การฝกทักษะ                    
การแลกเปลี่ยนประสบการณ เปนตน ซึ่งเปนแนวทางที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา                    
และมหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาชาวตางชาติ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา            
ทุก ร ะดั บการ ศึกษาที่ กํ า ลั ง ศึ กษาอยู สถ าบั นอุ ดม ศึกษา ในต า งปร ะ เทศที่ ม าแลก เปลี่ ยน ใน
มหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2551 

• แลกเปลี่ยนจากตางประเทศ หมายถึง การมารวมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                
การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปลี่ยนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวของในดาน
วิชาการ   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : รายชื่อนกัศึกษา  กิจกรรมที่มาแลกเปลี่ยน  สถาบันและประเทศของนักศึกษา
ที่มาแลกเปลี่ยนในปการศึกษา 2551 
 
เกณฑการประเมิน   :  IQA-KKU     ใหรายงานเปนเชิงปริมาณและรายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  โดยแยกเปน    
ระดับปรญิญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
 
เกณฑการใหคะแนน   :   ก.พ.ร. (เกณฑระดับมหาวิทยาลัย  +/- 10)   

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

130 คน 140 คน 150 คน 160 คน 170 คน 
หมายเหตุ : รวมนักศึกษาแลกเปลี่ยนไปตางประเทศในระดับปริญญาตรแีละบัณฑิตศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่  2.18 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 
ความเช่ือมโยง  : แผน มข. 17     
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย  :   

• การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (higher education) จําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก การจัดทํา
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนเปน
องคประกอบสําคัญที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา การจบการศึกษาตามกําหนดเวลาชี้ใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิตตาม
กําหนดเวลา 

• ไมนับรวม นักศึกษาที่ลาออกกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเนื่องจากไมมีความประสงคจะศึกษา          
ตอ หรือ  โอน  ยายคณะ/สถาบันการศึกษา  ยกเวน กรณีถูกใหออกเนื่องจากมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑ          
ที่กําหนด 

 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2551 ทั้งหมด  
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่รับเขาศึกษาตามหลักสูตรทั้งหมด  

 

X 100 

 

ตัวอยางการคํานวณ :  
       คณะ ก. เปดสอน 5 หลักสูตร  เปนหลักสูตรตอเนื่องระดับปริญญาตรี (2ป) 1 หลกัสูตร  หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ป)  2 หลักสูตร  ปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 ป) ดังนั้นพิจารณาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ดังนี ้ 

 
หลักสูตร 

รับเขาเมื่อ    
ปการศึกษา 

จํานวนรับเขา จํานวนที่จบ 
ในป 2551 

คิดเปน 
รอยละ 

หลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง 2 ป  2549 49 42 85.71 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  (หลักสูตรที่ 1) 2547 164 131 79.88 
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  (หลักสูตรที่2) 2547 137 125 91.24 

รวม 350 298 85.14 

             ดังนัน้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทีจ่บตามกําหนดเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 85.14 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา  2551 
2. จํานวนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
3. จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมดที่จะตองสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 
4. จํานวนนักศึกษาที่ลาออก  โอน  ยาย  กอนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
5. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2551 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2.19 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 
ความเช่ือมโยง  : แผน มข.  17     
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย  :   

• การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (higher education) จําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก                        
การจัดทําหลักสูตรที่ไดมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียน 
เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา  การจบการศึกษาตามกําหนดเวลา
ชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิต
ตามกําหนดเวลา 

• วัดเฉพาะคณะที่เปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและมีนักศึกษาจบในปการศึกษา  2551 

• ไมนับรวม นักศึกษาที่ลาออกกอนที่จะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเนื่องจากไมมีความประสงคจะศึกษาตอ 
หรือ  โอน  ยายคณะ/สถาบันการศึกษา  ยกเวน กรณีถูกใหออกเนื่องจากมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑที่
กําหนด 

 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดนี้  คํานวณจาก   
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2551 ท้ังหมด  

จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตามหลักสูตรท้ังหมด 

 

X 100 

 

ตัวอยางการคํานวณ :   
        คณะ ก. เปดสอน 5 หลกัสูตร เปน หลกัสูตรตอเนื่องระดับปริญญาตรี (2 ป) 1 หลักสูตร  หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี (4 ป) 2 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 ป)  พิจารณาเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท 

 
หลักสูตร 

รับเขาเมื่อ     
ปการศึกษา 

จํานวนรับเขา จํานวนที่จบ 
ในป 2551 

คิดเปน 
รอยละ 

หลักสูตรปริญญาโท  (หลักสูตรที่ 1) 2549 12 7 58.33 
หลักสูตรปริญญาโท  (หลักสูตรที่ 2) 2549 8 5 62.50 

รวม 20 12 60.00 
ดังนั้นนักศึกษาที่จบตามเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 60 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา  2551 
2. จํานวนระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร  
3. จํานวนนักศึกษารับเขาทั้งหมดที่คาดวาจะจบในปการศึกษา 2551 
4. จํานวน นศ.ที่ลาออกและหรือส้ินสภาพการเปนนศ.กอนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
5. จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2551 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU  ใหรายงานเปนเชิงปรมิาณ 
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ตัวช้ีวัดที่  2.20 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ความเช่ือมโยง  : สมศ. 1.2     ก.พ.ร. 4.1.2    แผน มข. 13   
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• บัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่เรียน          
ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ/สมทบและตอเนื่อง (ทุกหลักสูตร) ที่ไดงานทําตรงกับสาขา
หรือสอดคลองกับสาขาที่สําเร็จการศึกษาโดยไดใชความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพตามสาขา             
ที่เรียนรอยละ  75           

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา           
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 ที่ไดงานทําทั้งหมด  

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2551  ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาใน                        
      ปการศึกษา 2550 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในชวงเดือนธันวาคม  2551  

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 50% 50 – 59% 60 – 69% 70 – 79% > 80% 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

< 60 % 60 – 79 % > 80 % 
 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

88 % 89 % 90 % 91 % 92 % 
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ตัวช้ีวัดที่  2.21 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ 
ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.1   แผน มข. 1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551  (1 มิถุนายน 2550 – 31 พฤษภาคม  2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนคือการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ องคประกอบการผลิตบัณฑิต                   
ที่มีคุณภาพที่สําคัญประการหนึ่งคือการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค  รวมทั้งกระบวนการ                   
จัดการเรียนการสอน  การพัฒนาอาจารย  กิจกรรมนอกหลักสูตร ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศท้ังภายใน             
และภายนอกมหาวิทยาลัยและส่ิงสนับสนุนดานวิชาการอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับความตองการกับผูใชบัณฑิต 
สังคมและประเทศชาติ ดังกลาว  มหาวิทยาลัยขอนแกนโดยฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ มีนโยบาย              
และแผนปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงคดังกลาว   

• บัณฑิต  หมายถึง  บัณฑิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษา ที่สําเร็จการศึกษา    
จากมหาวิทยาลัยขอนแกน  

• คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคมหาวิทยาลัยไดจัดการสัมมนาระดมสมองเพื่อทบทวนคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค และรวมกันกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคขึ้นใหมใหสอดคลองกับทิศทางและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย ความเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความตองการของตลาด โดยมีการจัดสัมมนา           
2 ครั้งคือ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549 ไดเชิญวิทยากรคือศาสตราจารย กนก วงษตระหงาน 
รวมท้ังผูมีสวนเกี่ยวของไดแก ผูใชบัณฑิต นักศึกษาปจจุบัน ศิษยเกา อาจารย และผูบริหารหลักสูตร               
เขารวมสัมมนา เพื่อใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย            
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2550 ซึ่งเปนการสัมมนาผูบริหาร ประกอบดวย อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดีและผูอํานวยการศูนย/สถาบัน/สํานัก รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายแผนของ                   
ทุกคณะ /หนวยงาน  และมี วิทยากรจากภายนอกจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                 
สภาอุตสาหกรรม และสมาคมศิษยเกาฯ ทําใหไดขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค                   
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน หลังจากนั้นไดนําเสนอตอที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย                        
ที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 
4 /2551 เมื่ อ วันที่  2 เมษายน  2551 โดยออกเปนประกาศสภามหาวิทยาลัย  ฉบับที่  3 /2551                        
เรื่อง กรอบคุณลักษณะบัณฑิตและนโยบายหลักดานการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแกนซึ่งกําหนด              
กรอบคุณลักษณะบัณฑิต 3 คุณลักษณะ คือ 

(1) คุณลักษณะเดน หมายถึง คุณลักษณะที่โดดเดนเปนเอกลักษณของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
สะทอนคานิยมหลักท่ีตองการสรางสรรคและส่ือสาร ทั้งภายในองคกรและตอสังคมและผูใชบัณฑิต 

(2) คุณลักษณะทั่วไป หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตในแตละระดับการศึกษา ที่เปนภาพรวม                
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งตองดําเนินการใหเกิดการพัฒนาอยางทั่วถึงในทุกหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน                        
และกิจกรรมการสงเสริมและพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

            (3)  คุณลักษณะเฉพาะ หมายถึง คุณลักษณะของบัณฑิตที่เปนจุดเนนของสาขาวิชาการหรือสาขา
วิชาชีพนั้นๆ ซึง่ตองดําเนินการใหเกิดการพฒันาในแตละหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรนั้น 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. รายงานการประชุม/รายงานสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
2. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ 
3. แผนการดําเนนิงานดานการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   
4. การดําเนินการตามแผนการผลิตบัณฑิต 
5. รายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน  :  ระดับคณะ 

ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน 

1 มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อ
หาขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะ 

2 มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของคณะที่สอดคลองกับกรอบคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

3 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

4 มีการดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวารอยละ  30 
5 มีการดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวารอยละ  60 

หมายเหตุ :  ระดับคณะดําเนินการตอจากปการศึกษา 2550 และมีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต             
ที่พึงประสงคสอดคลองกับมหาวิทยาลัย รวมทั้งการดําเนินการตามแผนงานดานการผลิตบัณฑิตควบคูไปกับ
มหาวิทยาลัย  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
 
 

เกณฑการประเมิน  :  ระดับมหาวิทยาลัย  

ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน 

1 มีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2 มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือหา
ขอสรุปเกี่ยวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคในอนาคต 

3 มีการจัดทําแผนการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน  ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

4 มีการดําเนินการตามแผนฯไมนอยกวารอยละ 30 

5 มีการดําเนินการตามแผนฯไมนอยกวารอยละ  60 

หมายเหตุ :  ระดับมหาวิทยาลัยดําเนินการตอจากปการศึกษา 2550   
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ตัวช้ีวัดที่  2.22 : รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ผานการสอบ   
ใบประกอบวิชาชีพในรอบ  3 ปที่ผานมาตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด   
(วัดเฉพาะคณะที่ตองสอบใบประกอบวิชาชีพ)  

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.   4.1.3 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2550-2552 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนบัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ กับบัณฑิตที่สอบใบประกอบ
วิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552) โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• แจงนับเฉพาะบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552)  5 คณะ ดังนี้  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะเภสัชศาสตร   คณะแพทยศาสตร 
คณะเภสัชศาสตร และเทคนิคการแพทย   

• บัณฑิตที่สอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในกลุมสาขาวิชาท่ีตองสอบ 
ใบประกอบวิชาชีพ และสมัครสอบใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา (ปงบประมาณ พ.ศ. 2550-2552)              
โดยใหนับไดทั้งบัณฑิตภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาราชการ 

• บัณฑิตที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ หมายถึง บัณฑิตที่สามารถสอบผานและไดรับ                 
ใบประกอบวิชาชีพในสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามเกณฑที่สภา/สมาคมวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับวามีมาตรฐาน          
เปนผูกําหนด ทั้งนี้ สําหรับการสอบใบประกอบวิชาชีพที่มีกระบวนการสอบหลายขั้นตอนจะนับผล                      
เมื่อส้ินสุดครบถวนตามกระบวนการสุดทายของการสอบเทานั้น 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

(จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่ผานการสอบใบประกอบวิชาชีพ ในปประมาณ  2550-2552)   

(จํานวนบัณฑิตทั้งหมดที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพ ในงบประมาณ  2550-2552) 
X 100 

 
เกณฑการประเมิน :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 

65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 
 
ขอมูลที่ตองรายงาน  : 
1. จําบัณฑิตที่เขาสอบใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ.2550-2552  
2. จํานวนบัณฑิตที่สอบผานใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ.2550-2552 
3. รายชื่อผูสอบผานใบประกอบวิชาชีพในปงบประมาณ พ.ศ.2550-2552  
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ตัวช้ีวัดที่  2.23 : จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษา  2551 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  1.6    แผน มข.  18 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง จํานวนผลงานวิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการของนักศึกษาหรือของบัณฑิต ไมวาจะเปนระดับ
ปริญญาตรี โท หรือเอก ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคนอกเวลาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ                
หรือระดับนานาชาติในปการศึกษา  2551 

• ในการประเมินจะนับเฉพาะจํานวนวิทยานิพนธหรือจํานวนชิ้นงานวิชาการเทานั้น ไมนับซ้ํา จํานวนครั้งที่
ไดรับรางวัล แมวาผลงานนั้นจะไดรับรางวัลหลายครั้งก็ตาม 

• การไดรับรางวัล ตองเปนรางวัลของหนวยงานท่ีมีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย                  
ของประเทศ เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับ
นานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากร
และหนวยงาน 

• ระดับชาติ หมายถึง ระดับที่เปดรับผูสมัคร/ผูเขารวมแขงขันจากทั่วประเทศ 

• การไดรับรางวัลของนักศึกษา  ใหระบุชื่อนักศึกษา,  ชื่อรางวัล, หนวยงานเจาของรางวัล, ปที่ไดรับรางวัล  

• ผลงานวิชาการ เชน ผลงานการออกแบบชุดประจําชาติ  ผลงานการออกแบบชุดกีฬา ผลงานการสราง
โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ (เรื่อง)      
2. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ (เรื่อง)    
3. ชื่อนักศึกษา/วิทยานิพนธ/ผลงานวิชาการ/ชื่อรางวัล/ปที่ไดรับรางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานขอมูลเชิงปริมาณ  

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 6   6 - 8  > 9 
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ตัวช้ีวัดที่  2.24 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  1.7    ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.   19 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551                     
ที่ไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิต
ทั้งหมด ที่สําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2551 ทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธ  

หมายเหตุ  
1.   ผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2.   การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร           

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4.   บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติหมายถึง บทความ 

(Proceeding) ที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความอื่นๆ โดยมี
คณะกรรมการพิจารณา 

5.   การรายงานขอมูลบทความท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมด ใหระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่                    
และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 

 

สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพร ในปการศึกษา 2551  
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 

 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2551                           
2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       

นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552    
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

 < 30% 30-39% 40-49% 50-59% >60% 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 40%  41 - 59%  > 60% 
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ตัวช้ีวัดที่  2.25 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  1.8   ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.  19 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551  (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย   :   

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ที่ไดตีพิมพ
เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตทั้งหมด                  
ที่สําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2551 ทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธ  

หมายเหตุ  
1.   ผลงานท่ีตีพิมพ เผยแพร และใชประโยชนรวบรวมจากผลงานในปการศึกษานั้นๆ 
2.   การเผยแพรผลงาน 1 เรื่อง ที่เผยแพรมากกวา 1 ครั้ง ใหนับเพียง 1 ครั้ง โดยควรนําเสนอผลการเผยแพร       

ที่มีคุณภาพเชิงวิชาการมากที่สุด 
3.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารนั้นตอบรับ  
4.   บทความที่ไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติหมายถึง            

บทความ (Proceeding) ที่ไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความ
อื่นๆ โดยมีคณะกรรมการพิจารณา 

5.   การรายงานขอมูลบทความที่ไดรับการตีพิมพในวารสารทั้งหมด ใหระบุรายละเอียดดังนี้ ชื่อ เลมที่                 
และ วัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 

 

สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพเผยแพร ในปการศึกษา 2551  
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเรจ็การศึกษาทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2551                           
2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ       

นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2552    
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3        คะแนน  4       คะแนน  5 

< 70% 70-79% 80-89%  90-99% 100 % 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
 < 50%  50 – 74 %  > 75 % 
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ตัวช้ีวัดที่  2.26 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ. 6.1    ก.พ.ร.  22    แผน มข. 8 
ประเภทของ : ปจจัยนําเขา 

การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง รอยละของหลักสูตรที่คณะเปดสอนที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเทียบจากหลักสูตรทั้งหมดท่ีคณะเปดสอน               
ในปการศึกษา 2551 การนับหลักสูตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ. ใหนับสะสม                   
และการแจงนับใหนับตามสาขาวิชาที่เปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา (มาตรฐานหลักสูตร : ภาคผนวก) 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 

จํานวนหลักสูตรที่ไดรับการรบัรองมาตรฐานหลักสูตร สกอ.ทั้งหมด 
 

จํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2551   
 

 
 

X 100 
 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรที่คณะเปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 2551  
2. จํานวนหลักสูตรที่คณะเปดสอนในปการศึกษา 2551 ที่มีการปรับปรุงหลักสูตรต้ังแต 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 

เปนตนมา  
3. ใชขอมูลจากสํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 60 % 60 – 69 % 70 – 79% 80 – 89 % > 90 % 

 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 80% 80 – 99% 100% 
 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

60% 70% 80% 90% 100% 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 3 
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
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ตัวช้ีวัดที่  3.1 : มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ความเช่ือมโยง  : สกอ.  3.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ตัวชี้ วัดนี้ ต องการวัดความครบถวนของการบริการที่ สถาบันจัดใหกับนัก ศึกษาและศิษย เก า                  
สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปนี้เปนอยางนอย ไดแก  
(1) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียน เชน การจัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการ 
      ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  
(2) การบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม  
      หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร        
(3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  
(4) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุน  
      การศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารตางๆ                  
      ความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  
(5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปที่ 1 
2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาเชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและสื่อการเรียน เปนตน 
3. จัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพัก สภาพแวดลอมในสถาบัน                  

สภาพหองเรียน สถานที่ออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน 
4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาทั้งเกี่ยวของและไมเกี่ยวของกับวิชาการ 
5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา การบริการ               

จัดหางาน  การจัดหาแหลงทุนการศึกษาตอ เปนตน 
6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานที่แสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เรื่อง 
ไดแก บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพ
ชีวิต บริการใหคําปรึกษาบริการแหลงขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาและโครงการ              
เพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปนี้  
1.  เอกสารหรอืหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ปที่ 1   
2.  เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
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3.  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก ประกาศ                  
     แผนพับการประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ หรือ website ของสถาบัน 
4.  ขอมูลสถิติเกี่ยวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณที่เกี่ยวของเพื่อการ 
     สืบคนขอมูลที่จัดหาเขาหองสมุดหรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 
5.  หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตางๆในการพฒันาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 
     และศิษยเกา 
6.  ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะและสถาบัน 
7.  รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีแตละหนวยจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเกี่ยวกับการบริการท่ีไดรับ 
    รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปที่ 1  
2.   มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา   
3.   มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   
4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5.   มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   
6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เรื่องขางตนเปนประจําทุกป 
8.   นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1-2 ขอแรก 3-4 ขอแรก 5-6 ขอแรก 7 ขอแรก 8 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ  
7  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่   3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 3.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ตัวชี้วัดนี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา
หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่
ผูเขารวม           จะมีโอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม
สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 5 ประการ ไดแก 1) ความรู  2) ทักษะการคิด  3) ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร 5) การพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม   

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   มีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ทั้งโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา                  

ที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ     
ในแตละระดับการศึกษา 

2.   มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปนี้ 
2.1   กิจกรรมวิชาการ 
2.2   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
2.3   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
2.4   กิจกรรมนันทนาการ 
2.5   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.   มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมทั้งที่ดําเนินการโดยสถาบันและโดยองคการ
นักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเกี่ยวของทุกส้ินปการศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาที่กําหนดแนวทางการสงเสริม          

การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการ
กิจกรรมกีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ 
กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

58 

4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเกี่ยวกับการสงเสริมงานกิจการนักศึกษา              
ของสถาบัน  

5.  คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 
6.  เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา   
7. เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน  

รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต          

ที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอย                   

ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังนี้ 
-    กิจกรรมวิชาการ     
-    กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
-    กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
-    กิจกรรมนันทนาการ 
-    กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา           
ทุกส้ินปการศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

0 ขอ 1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอ 
 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  3.3 : เงินบริจาคจากศิษยเกา 

ความเช่ือมโยง  : THES   25 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย   :   

• จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา แสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับศิษยเกาซึ่งเมื่อ                 
สําเร็จการศึกษาแลวไปประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จ มีความม่ันคง การบริจาคเงินหรือทรัพยสิน           
ใหสถาบันจะชวยสนับสนุนใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได 

• ในกรณีที่บริจาคเปนทรัพยสินใหตีราคาเปนเงินดวย เชน บริจาครถยนต ที่ดิน เครื่องมือทางการแพทย            
เปนตน   

• ตัวชี้วัดนี้ ใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ THES 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   รายการและจํานวนเงินหรือทรัพยสินบริจาคท่ีไดรับจากศิษยเกา ในรอบปการศึกษาที่ผานมา 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   ใหรายงานเปนเชิงปริมาณ  (บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 4 
การวิจัย 
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ตัวช้ีวัดที่  4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  4.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคที่มีคุณภาพโดยมีแนวทาง                  
การดําเนินงาน ที่เปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผน             
ที่กําหนดไว ทั้งการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะ
แกนักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณที่เกี่ยวของตางๆตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 

 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจ

ดานอื่นของคณะ/หนวยงาน เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ /หนวยงาน                  
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ มหาวิทยาลัย และของชาติ 

2.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางครบถวน             
และใชประโยชนไดจริง 

3.   มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอทั้งทรัพยากรการเงิน ทรพัยากร
บุคคล แหลงคนควา หองปฏบิัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4.   มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม                
ในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5.   มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจ    
และยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6.   มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานวิจัยของคณะ/หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของคณะ/หนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ                  

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน                 

ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย           
ขอมูลทุนวิจัยที่คณาจารยไดรับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเกี่ยวกับผลการวิจัยที่ตีพิมพหรือเผยแพร              
ในลักษณะอื่นๆหรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  
เปนตน 

4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 
5. เอกสารหลักฐานความรวมมอืในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ/หนวยงาน         

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 
2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค                        

ที่ใชประโยชน ไดจริง 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน หรือ 

อุตสาหกรรม อยางใดอยางหนึ่งก็ได 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการอยางนอย  
5 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่   4.2 : มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 4.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา                
วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
เปนเรื่องที่มีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมี
ระบบการรวบรวม เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใช              
แตละกลุมโดยส่ิงที่เผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการท้ังในระดับชาติ              

และนานาชาติ 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได                  

และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษาและชุมชนภายนอกสถาบัน 
4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน ทั้งภาครัฐ                  

และเอกชน  ทั้งในและตางประเทศในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย            

หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําส่ังหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะห      

และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมทั้งระบบ intranet, internet และ website ที่

เกี่ยวกับงานวิจัยของสถาบัน 
3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน               

ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  
4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน 
5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน 
6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรวบรวม คัดสรร  เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู                  

ในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมายทั้งคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน  
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8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชน   
และสังคมผานชองทางตางๆ 

9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่สถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 
10. ชื่อ เครือขายหรือหนวยงานที่สถาบันมีความรวมมือทางวิชาการอันเปนผลมาจากผลงานวิจัย                        

และงานสรางสรรคของสถาบัน 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน   :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและการนําไป              

ใชประโยชน 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือได                    

และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงาน             

ไปใชประโยชน 
5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย       

หรือส่ิงประดิษฐหรอืนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ  3  ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  4.3.1 : จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 
ตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา  

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 4.3    สมศ. 2.2   ก.พ.ร. 4.2.2    แผนมข. 39    THES 21 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่คณะไดรับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน               
และเงินงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัย  

• จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสําหรับการวิจัย 
โดยใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือนั้นๆ 

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงานใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย             
กรณีโครงการวิจัยนั้นไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉลี่ยตามสัดสวน            
ในปการศึกษานั้น 

• นักวิจัย หมายถึง บุคลากรท่ีมีตําแหนง“นักวิจัย” ไมนับรวม จนท.บริหารงานวิจัย จนท.วินัย และผูชวยนักวิจัย 
 
 

สูตรการคํานวณ  : 
 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจากคณะและมหาวิทยาลัย 
  ในปงบประมาณ 2551 

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 
 

 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 
2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได 
3. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 50,000  50,000 – 59,999    60,000 - 69,999 70,000 - 79,999 > 80,000 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมทุนจากภายในและภายนอกจึงใชตาม สมศ.) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 54,999  บาท 55,000 - 79,999  บาท มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท  
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 20,000  20,000 - 29,999  > 30,000 
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ตัวช้ีวัดที่  4.3.2 : จํานวนเงนิสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 4.3   สมศ. 2.2  ก.พ.ร. 4.2.2   แผนมข. 39   THES 21 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• จํานวนเงินวิจัยที่ไดรับจากภายนอก หมายถึง เงินนอกงบประมาณซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัย             
จากองคกรภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 

• จําแนกตามแหลงเงินทุน  เชน แหลงทุนในประเทศ เชน สวทช. สกว. สกอ. วช. แหลงทุนตางประเทศ 
หนวยงานภาคอุตสาหกรรม กระทรวง จังหวัด อื่นๆ ที่ไมใชแหลงทุนวิจัย และเอกชน 

• จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับการวิจัย
โดยใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเครื่องมือ  

• อาจารยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน             
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน)  

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉลี่ยตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 
กรณีไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดสวนในปการศึกษานั้น 

• นักวิจัย หมายถึง บุคลากรท่ีมีตําแหนง“นักวิจัย” ไมนับ จนท.บริหารงานวิจัย จนท.วินัย และผูชวยนักวิจัย 
 

สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับจากแหลงทนุภายนอกมหาวิทยาลัย    
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 

 

 

หลักฐานที่ตองใชแสดง : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยที่ไดรับจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกร

ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้ตองเปนหนวยงานภายนอกที่ไมเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
 < 60,000  60,000 – 79,999    80,000 - 99,999 100,000 - 119,999 > 120,000 

 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมทุนจากภายในและภายนอกจึงใชตาม สมศ.) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

อยูระหวาง 1 - 54,999 บาท 55,000 – 79,999 บาท   มากกวาหรือเทากับ 80,000 บาท  
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 35,000  35,000 - 49,999  > 50,000 
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ตัวช้ีวัดที่  4.4.1 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรหรือนําไปใชประโยชน
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.1   ก.พ.ร. 4.2.1   แผน มข.  45   THES 30 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนา              
ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา สมควรสงเสริม
ใหมีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนทั้งในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่ไดมีการศึกษาคนควา                  
ตามกระบวนการระเบียบวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชาหรือการแสดงออกทางศิลปะ อันเปนที่ยอมรับระดับ
นานาชาติและระดับชาติหรืองานที่ไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสราง               
องคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน              
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้งส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรค                  
ทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

•  การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยของอาจารยที่มีสวนชวยในการพัฒนาประเทศหรือเสริมสราง              
องคความรูหลัก หรือใชในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม/องคกร  

• อาจารยประจํา  หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน                  
รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับเฉพาะอาจารยที่
ปฏิบัติงานจริง           

• การแจงนับ จะไมนับซ้ําถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคนั้นจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายครั้งก็ตาม  

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรท่ีมีตําแหนง “นักวิจัย” ไมนับรวม จนท.บริหารงานวิจัย จนท.วินัย                  
และผูชวยนักวิจัย 

 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับ
ตีพิมพเผยแพรฯ  ในปงบประมาณ 2551 

 
 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2551 

 
X 100 
 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 
2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
      ซึ่งระบุถึง ชื่อ เลมที่ และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ี ตีพิมพ/ชื่อบทความ/ชื่อผูเขียน  
 รายงานขอมูลยอนหลงั 3 ป 
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เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

 < 15 % 15-19 % 20-24 % 25-29 % > 30 % 
 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  
 
 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 20%  20 - 29%  > 30% 
 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

16 % 18 % 20 % 25 % 30 % 
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ตัวช้ีวัดที่  4.4.2 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรืออนุสิทธบิัตร 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.7   ก.พ.ร. 4.2.5   แผน มข. 48    
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• งานวิจัยและงานสรางสรรคที่เปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนา                  
ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่องของคณาจารย จึงเปนผลงานที่มีคุณคา การสรางความรู
ความเขาใจ  สรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคา                  
และเกิดมูลคาเพิ่ม 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อไดรับการจดทะเบียนแลวเทานั้น  ไมนับรวมกรณี                     
อยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน 

• จะนับเปนผลงานเมื่อไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

• ไมนับรวมการจดลิขสิทธ์ิ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ขอมูลที่ตองรายงาน ไดแก จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา   

ทั้งในประเทศและตางประเทศ ในปงบประมาณ 2551 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. (รวมขอ 27 และ 28 เปนขอเดียวกัน ) 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 29 รอยละ 30 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40  
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

            คะแนน  1                    คะแนน  2                   คะแนน  3 

1 2  > 3 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. ( จํานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

9 10 11 12 13 
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ตัวช้ีวัดที่  4.5 : รอยละของบทความวิจัยทีไ่ดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal         
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  4.5   สมศ.  2.6   ก.พ.ร.   3.1    แผน มข.  46   THES   31   
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2551 (1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• การเผยแพรผลงานวิจัยที่สถาบันสรางขึ้นมีหลายชองทาง เริ่มต้ังแตการเผยแพรในระดับสถาบัน 
ระดับชาติและระดับนานาชาติ สถาบันอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของสถาบันไดมีโอกาสเผยแพรใน        
ระบบสากลที่ เปนที่ยอมรับมากขึ้น และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน                  
refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย 
รวมทั้งเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางขึ้น 

หมายเหตุ 
1. การนับบทความที่ไดรับการอางอิงใน referred journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     

ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยนั้นจะไดรับการอางอิงหลายครั้งก็ตาม 
2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามที่กําหนด ใหนับเฉพาะที่เปนบทความวิจัยเทานั้น              

ไดแก “research article”  “letter” และ  “review” 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิงในปปฏิทิน 2551     
   จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปปฏิทิน 2551 

 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
สํานักวิทยบริการสืบคนขอมูลเบื้องตนแลวสงใหคณะตรวจสอบและเพิ่มเติมขอมูล 

 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 10% 10-14% 15-19% 20-24%  > 25% 
 

เกณฑการประเมิน   :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 
  

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน  1  คะแนน  2  คะแนน  3  

 < 15% 15 – 19%  > 20% 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  (นับรวมนักวิจัยประจําดวย) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

35 % 36 % 37 % 38%  39 % 
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ตัวช้ีวัดที่ 4.6 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ. 2.4     แผน มข.   40 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย          
ตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไมนับ
ซ้ํา ถึงแมวาอาจารยหรือนักวิจัย ผูนั้นจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่อง และในกรณีที่มีการทําวิจัยเปนคณะ              
ใหแจงนับจํานวนอาจารยในคณะที่ทําวิจัยไดทุกคน ทั้งนี้ ใหสามารถนับรวมทุนสวนตัวที่ใชในการทําวิจัย
ดวย 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําและนักวิจัยประจําทุกระดับ ไดแก               
อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 
เดือน) นับเฉพาะอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริง (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51)  

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”  ไมนับรวม จทน.ที่วิจัย จนท.บริหารงานวิจัย                  
และผูชวยนักวิจัย 

 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯภายในมหาวิทยาลัย 
ในปงบประมาณ 2551  

 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2551 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย      

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 20% 20 – 29 % 30 – 39 % 40 – 49 % > 50 % 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 35% 35 – 49%  > 50% 
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ตัวช้ีวัดที่  4.7 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจัยและงานสรางสรรค 
จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ. 2.5      แผน มข.   40 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะที่ไดรับทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายนอก
มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย              
การแจงนับจะไมนับซ้ําถึงแมวาอาจารยผูนั้นจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเรื่องและในกรณีที่มีการทําวิจัยเปน
คณะใหแจงนับจํานวนอาจารยในคณะที่ทําวิจัยไดทุกคน  

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ                     
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปงบประมาณ (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน) นับ
เฉพาะอาจารยและนักวิจัยประจํา ที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่ 30 ก.ย. 51  

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซ้ําแมวาอาจารย
ประจําหรือนักวิจัยประจําทานนั้นจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรที่มีตําแหนง “นักวิจัย”  ไมนับรวม จทน.ที่วิจัย จนท.บริหารงานวิจัย                  
และผูชวยนักวิจัย 

 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในปงบประมาณ 2551  

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2551 

 
 

X  100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 
2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยฯ จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย      

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 10% 10 – 19 % 20 – 29 % 30-39 % > 40 % 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 25% 25 - 39%  > 40% 
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ตัวช้ีวัดที่  4.8 : รอยละของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : กพร. 4.2.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• งานวิจัย หมายถึงผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีการวิจัย                
ที่เหมาะสมกับสาขาวิชาเพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหมหรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม 

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ที่มีการศึกษา คนควาหรือ
แสดงออกทางศิลปะ ดนตรี  อันเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู                  
หรือวิธีการอันเปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงานหรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น รวมทั้ง ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดาน
ศิลปกรรมการจิตกรรม  

• การนําผลการวิจัยหรืองานสรางสรรคมาใชอันตอใหเกิดประโยชนอยางชัดเจน หมายถึงการมีหลักฐาน           
ที่แสดงไดวามีการนําผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค/ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคหรือขอเสนอแนะ           
ที่ระบุไวในรายงานการวิจัยอยางถูกตองและมีหลักฐานปรากฏชัดเจนถึงการนําไปใชประโยชนไดจริง ประเภท 
ของการใชประโยชนจากงานวิจัยไดแก 

1. การใชประโยชนเชิงวิชาการ  เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (การสอน/
บรรยาย/ฝกอบรม)  การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียน
ตํารา แบบเรียน การใชประโยชนดานการบริการหรือเปนการตอยอดโครงการวิจัย เปนตน 

2. การใชประโยชนเชิงสาธารณ  เชน งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่สรางองคความรู แก
สาธารณชนในเรื่องตางๆ เชน องคความรูดานศิลปวัฒนธรรม  สาธารณสุข การบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจกลางและขนาดยอม (SME) ประชาธิปไตยภาคประชาชน วิถีชีวิตแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงเปนตน  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อันเปนผลมาจากการนํา
ขอความรูจากการวิจัยไปใชเปนส่ิงที่สะทอนถึงการนําผลการวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

3. การใชประโยชนเชิงนโยบายหรือระดับประเทศ  เชน งานวิจัยเชิงนโยบาย ไมวาจะเปน
การนําผลการวิจัยที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ไปเปนขอมูลสวนหนึ่งของการประกาศใช
กฎหมายหรือมาตรการตางๆโดยองคการหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

4. การใชประโยชนเชิงพาณิชย  เชน งานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือ
ผลผลิตซึ่งกอใหรายไดตามมา 

• การแจงนับงานวิจัยหรืองานสรางสรรค ที่นํามาใชอันกอใหประโยชนอยางชัดเจน นับจากวันที่นํา
ผลวิจัยมาใชและเกิดผลอยางชัดเจนภายในปงบประมาณ 2551 โดยไมนําซ้ําแมวางานวิจัยหรืองาน
สรางสรรคดังกลาวจะมีการนําไปใชประโยชนอยางชัดเจนหลายอยาง ใหเลือกคัดสรรผลจากกอใหเกิด
ประโยชนมากท่ีสุด หรือมีคุณคามากที่สุด 
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หลักฐานการนําไปใชประโยชน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําส่ิงประดิษฐอันเปนผลจากงานวิจัยหรืองาน 
สรางสรรคมาใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน บันทึกซึ่งแสดงระยะเวลาที่สามารถลดไดในการปอก
เปลือกกุงเมื่อนําเครื่องปอกเปลือกกุงซึ่งเปนส่ิงประดิษฐจากการวิจัยไปใชเปนตน 

• หลักฐานที่แสดงผลดีทีเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนมาใชในการ 
แกไขปญหาในการจัดการเรียนกานสอน  ตามวัตถุประสงคประสงคี่กําหนดไวในงานวิจัย เชน  ผลจาก
การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา  ผลการจากสัมภาษณอาจารย บันทึกผลการทดสอบความรูทักษะของ
นักศึกษาที่แสดงไดวานักศึกษามีพัฒนาการทางการเรียนที่ดีขึ้นหรือมีพฤติกรรมระหวางการเรียนดีขึ้น  

• หลักฐานที่แสดงผลดีที่เกิดอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย กฎหมาย มาตรการท่ีเปนผลมาจาก
งานวิจัยนโยบายมาใชในองคกร คณะ สถาบัน เชน มีจํานวนคณาจารยหรือในสถาบันอุดมศึกษาท่ี
ทํางานวิจัยดานสหวิทยาการมากขึ้นหลังจากสถาบันไดกําหนดนโยบายที่จําเปนผูนําทางดานการวิจัย 
สหวิทยาการภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยนโยบายดังกลาวเปนผลจากการวิจัยนโยบายเพื่อ
กําหนดทิศทางดานการทําวิจัยของสถาบัน เปนตน 

• หลักฐานที่แสดงถึงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  จากการนําหลักสูตรการสอนทฤษฎีโสตทัศนูปกรณ
ประกอบการเรียนการสอน/ตําราประกอบการสอนเปนตน  ที่เปนผลจากการวิจัยหรืองานสรางสรรค มา
ใชตามวัตถุประสงคของการวิจัย เชน   ผลการจากสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา ผลจากการสัมภาษณของ
อาจารย บันทึก ผลการสอบวัดความรู/ทักษะของนักศึกษาที่ไดแสดงไดวานักศึกษามีพัฒนาการทางการ
เรียนที่ดีขึ้นหรือมีพฤติกรรรมระหวางการเรียนดีขึ้น 

หมายเหตุ: ผลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสรจ็ในปใดก็ไดแตตองมีการทําประโยชนในปที่ประเมิน 
สูตรการคํานวณ  : 

ผลงานวิจัยหรอืงานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัด 
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 
 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2551 

 
 

X  100 
 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 
2. งานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่นํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

16 % 18 % 20 % 25 % 30 % 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

16 % 18 % 20 % 25 % 30 % 
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ตัวช้ีวัดที่  4.9 : จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรบัรองคุณภาพจากหนวยงาน
ที่เชื่อถือไดตออาจารยประจําและ/หรือนกัวิจัยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : กพร. 4.2.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• ลิขสิทธ์ิ หมายถึง  สิทธิแตเพียงเดียวที่จะกระทําการใดๆเกี่ยวกับงานที่สรางสรรคไดริเริม่โดยการใช
สติปญญา ความรู ความสามารถและความวิริยะอุตสาหะของตนเองในการสรางสรรค โดยไมลอกเลียน
งานผูอื่น โดยที่สรางสรรคตองเปนงานตามประเภทที่กฎหมายลิขสิทธ์ิใหคุมครองโดยผูสรางสรรคจะ
ไดรับการคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจดทะเบียน พระราชบัญญติัลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 หมวด 1 
มาตรา 6  ใหไดความคุมครองแกงานสรางสรรค  9 ประเภท ไดแก 
1. งานวรรณกรรม (หนังสือ จุลสาร ส่ิงพิมพ  คําปราศรัย  โปรแกรมคอมพวิเตอร เปนตน) 
2. งานนาฏกรรม (ทารํา ทาเตน เปนตน) 
3. งานศิลปกรรม (จิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ  ภาพถาย  ศิลปะประยุกต ฯลฯ) 
4. งานดนตรี (ทํานอง  ทํานองและเนื้อรอง ฯลฯ) 
5. งานส่ิงบันทึกเสียง (เทป ซีดี) 
6. งานโสตทัศนวัสดุ (วีซีดี  ดีวดี  ที่ภาพหรือมีทั้งภาพและเสียง) 
7. งานภาพยนตร 
8. งานแพรเสียงแพรภาพ 
9. งานอื่นๆในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร หรือศิลป 

• การดําเนินการแจงลิขสิทธ์ิ  เพื่อขอหนังสือรับรองความเปนเจาของลิขสิทธ์ิโดยกรมทรัพยสินทางปญญา   
ใหอาจารยหรือนักวิจัยประจําผูสรางสรรคผลงานวิจัย ยืนขอหนังสือรับรองความเปนเจาของงานลิขสิทธ์ิ
ที่ ไดกรมทรัพย สินทางปญญาและสามารถดําเนินการยื่นคําขอแจงขอมูลลิขสิทธ์ิไดโดยตรง                  
ที่กรมทรัพยสินทางปญญา โดยใชเวลาในการดําเนินการประเมิน  2 สัปดาห 

• การนับจํานวนผลงานวิชาการที่ไดรับการจดลิขสิทธ์ิ  จะนับไดตอเมื่องานมีหลักฐานเปนหนังสือรับรอง  
ความเปนเจาของลิขสิทธ์ิ  ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ที่ออกใหในปงบประมาณ 2551                
จากหนวยงานภายนอกสถาบันอุดมศึกษาที่ เชื่อถือไดแลวเทานั้น โดยไมนับรวมงานวิชาการ                  
ที่อยูระหวางการย่ืนจดลิขสิทธ์ิ  
 

สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรบัรองคุณภาพ 
จากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2551  

 

 
X 100 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2551 (ขอมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 51) 
2. จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 5 
การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวช้ีวัดที่  5.1 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  5.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหนึ่งของสถาบัน อุดมศึกษา คณะ/หนวยงานพึงมีระบบ
และกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมที่เปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการ               
ใหชัดเจนเพ่ือเปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะ/ หนวยงาน              
มีการติดตาม กํากับ สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากร              
ของคณะ/หนวยงานใหสอดคลองกับเปาหมายของสถาบัน 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะ/หนวยงานจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการ

วิชาการแกสังคม 
2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของคณะ/หนวยงาน 
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 
4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ          

แกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 
5. มีการนําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอทั้งสังคมภายนอก   

และภารกิจทุกดานของคณะ/หนวยงาน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงานตาม

แผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับมาตรการและแนว

ปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ
บุคลากร   

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ 
5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 
6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมที่มีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการ

เรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน               

การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 
2. มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 
3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน          

หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวาง             

การบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของคณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1-2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6-7 ขอแรก 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวช้ีวัดที่  5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบรกิารทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรกึษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  5.2    สมศ.   3.2    ก.พ.ร.  4.3.3    แผน มข.  56 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานที่สถาบันกําหนด                  
โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยใหบริการ            
ทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน                  
การใหบริการทางวิชาการ  

 

สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก  
เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในปการศึกษา 2551      

 
 

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2551   

 
 

X 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การนับจํานวนอาจารยที่มีสวนรวมในการ
บริการวิชาการจะไมนับซ้ํา แมวาอาจารยทานนั้นมีสวนรวมในกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย หลายกิจกรรมหรือหลายโครงการหรือเปนที่ปรึกษาหรือกรรมการหลายตําแหนง และสามารถนับ
อาจารยประจําที่ลาศึกษาตอไดดวย ดังนั้นตัวเปรียบเทียบจึงเปนจํานวนอาจารยประจําทั้งหมดทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาตอ 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 20 % 20-24% 25-29% 30-34% > 35% 
 

เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% > 25% 
 

เกณฑการประเมิน  :   สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% > 25% 
 

เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร. 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

30 % 31 % 32 % 33 % 34 % 
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ตัวช้ีวัดที่  5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  5.3    สมศ.   3.1    ก.พ.ร.  4.3.1    แผน มข.  54 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ตัวชี้วัดนี้ตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้นเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน
หรือเพื่อตอบตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

• การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการ
นับโครงการได 

 

สูตรการคํานวณ : 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการการพัฒนา 
     และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติ             

 
 

 จํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปการศึกษา  2551 

 
 

X  100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ปการศึกษา 2551 
2. จํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ณ วันที่  31 พ.ค.  2552 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 24% 25-29% 30-34% 35-39% > 40 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

< 19% 20-29% > 30 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

< 19% 20-29% > 30 
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ตัวช้ีวัดที่  5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบับริการ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  5.4   ก.พ.ร.  6   แผน มข.   51 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริการวิชาการแก สังคมเปนการตอบสนองและแสดงรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาท                  
ของสถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอย
เพียงใด สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ทั้งประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาที่ของรัฐ 
หรือหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยทั่วไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 
1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 
2. ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 
4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ใชขอมูลจากการทําวิจัยสถาบันที่ตองดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2552 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 70% 70 – 74% 75 – 79% 80 – 84% > 85% 
 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 65 - รอยละ 74 รอยละ  75 - รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85  
 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 
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ตัวช้ีวัดที่  5.5 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ      
หรือระดับนานาชาติ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  5.5    สมศ.   3.5    ก.พ.ร.  4.3.4    แผน มข.  53 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันพึงทําหนาที่เปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนที่พึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆหรือทําหนาที่
ใดๆ ที่มีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับ                    
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

• ภาควิชาหรือหลักสูตรตางๆ ของคณะไมถือวาเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพเปนประจํา 
เปนที่พึ่งพาของสังคมจนเปนที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
  
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณและชื่อศูนยการใหบริการวิชาการ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 
 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1 – 2 แหลง   3  แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 
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ตัวช้ีวัดที่  5.6 : จํานวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพ   
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  4.3.2    แผน มข.  55 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2551  (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• เปรียบเทียบจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติหรือนานาชาติกับอาจารย
ประจําและนักวิจัยประจําโดยแสดงในรูปสัดสวน 

• โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง กิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดขึ้น                  
เพื่อใหบริการทางวิชาการแกสังคมและชุมชนหรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
หรือ นานาชาติ รวมถึงการบริการวิชาการท่ีมีคาตอบแทนและบริการวิชาการแบบใหเปลา ทั้งนี้การนับ
อาจารยประจําและนักวิจัยประจําใหนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง                  
ไมนับรวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 

• จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง จํานวนชั่วโมง              
ที่อาจารยประจําตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ           
และนานาชาติที่เปนไปตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ ไมเกิน 7 ชั่วโมง           
ตอสัปดาห  เฉลี่ยทั้งปงบประมาณ ไมเกิน 364  ชั่วโมง กรณีที่มีจํานวนชั่วโมงเฉลี่ยเกิน 364 ชั่วโมงผลการ
ประเมินจะถูกปรับลดการใหคะแนน 

• ลักษณะการบริการวิชาการและวิชาชีพ มีดังนี้   
1) บริการวิเคราะห ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซอม 
2) บริการเครื่องมอืและอุปกรณตางๆ ทางการศึกษา 
3) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบเก็บคาลงทะเบียน 
4) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการแบบใหเปลา 
5) บริการจัดฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะการวาจาง 
6) บริการเกี่ยวกับสุขภาพที่นอกเหนือจากหนาที่ความรับผิดชอบโดยตรงของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
7) บริการศึกษา วิจัย สํารวจ การวางแผน การจัดการ 
8) บริการศึกษาความเหมาะสมของโครงการการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
9) บริการวางระบบ ออกแบบ สราง ประดิษฐ และผลิต 
10) บริการอ่ืน ๆ ทัง้นี้ไมนับรวมการเปนวิทยากรท่ีไมไดอยูในแผนของสถาบันถามีการขอความรวมมือจาก

จังหวัด หรือองคการปกครองสวนทองถิ่น หรือโรงเรียน หรอืสถาบันอุดมศึกษาอื่นใหชวยบริการวิชาการ
และวิชาชีพ แมไมอยูในแผนของสถาบันก็สามารถนําไปนับรวมเปนผลงานได เมื่อมีหนังสือขอความ
รวมมือเปนหลกัฐานประกอบ 

• อาจารยประจําและนักวิจัยประจํา หมายถึง  อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ                  
อาจารยพนักงาน รวมถึงอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา (จางไมตํ่ากวา 9 เดือน)                  
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และนักวิจัยประจําไดแก ขาราชการ หรือพนักงานของมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาการจางทั้งปการศึกษา               
(จางไมตํ่ากวา 9 เดือน)  นับเฉพาะอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ พ.ศ.
2551 (ปฏิบัติงานในปงบประมาณ  พ.ศ. 2550 ไมตํ่ากวา 9 เดือน)  ไมรวมผูลาศึกษาตอ 

• ใชขอมูลที่คณะรายงานผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551  

• นับเฉพาะการใหบริการวิชาการตามโครงการ/กิจกรรมที่ระบุไวในแผนการใหบริการวิชาการของคณะเทานั้น 

• ไมนับรวมการเปนวิทยากรไมไดระบุไวในแผนการใหบริการวิชาการของคณะ 
 
สูตรการคํานวณ :  

 
 

(ผลรวมของจํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพ     
ที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

หรือนานาชาติ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551) 
 (จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําทั้งหมด ในปงบประมาณ พ.ศ. 2551) 

 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนชั่วโมงของอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
     พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ในปงบประมาณ                     
     พ.ศ. 2551 
2.  จํานวนอาจารยประจําในปงบประมาณ พ.ศ. 2551 ใหนับรวมนักวิจัยประจําที่ปฏิบัติงานจริงดวย และไมนับ    
     รวมอาจารยประจําและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
     รายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

56 91 136 182 273 
 
เกณฑการประเมินของ  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

56 91 136 182 273 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 6 
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวช้ีวัดที่  6.1 : มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 6.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม             
ทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรม
ตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :   
1.  คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่สงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม            
    กับวิถีชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโนบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
2.  คณะ/หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่นําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
3.  คณะ/หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
4.  คณะ/หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.  คณะ/หนวยงานมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
6.  คณะ/หนวยงานมีการเผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง 
2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนว

ปฏิบัติ           ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง แตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบหลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                
และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและ
วัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม       
แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน การกําหนด              
หรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงาน  ดานศิลปวัฒนธรรมทั้งระดับชาติ             
และนานาชาติ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ 
2.   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม                

อยางตอเนื่อง 
3.   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา         

ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม 
เสวนาทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง  

5.   มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ                
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.   มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานที่หรือเวทีแสดง
ผลงาน จัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการ               
ดานศิลปะและวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก >5 ขอแรก 
 
เกณฑการประเมิน   :   สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4ขอแรก 
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ตัวช้ีวัดที่  6.2 : รอยละของโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา
ทั้งหมด 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.   4.1    ก.พ.ร.  4.4.1    แผน มข.   72 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมอันรวมถึงศิลปวัฒนธรรม              
และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต 
งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ               
และวัฒนธรรมโดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย    
1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   
2. โครงการ /กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทย               

ทั้งของทองถิ่นและของชาติ  
3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  
4. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม   
5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 

 

สูตรการคํานวณ  :  

 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดขึ้นในปการศึกษา 2551 
 จํานวนโครงการหรอืกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2551   

 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2551  
2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ในปการศึกษา 2551 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3          คะแนน  4         คะแนน  5 

< 15 % 15-19 % 20-24 % 25-29 % > 30% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 15% 15 – 19%  > 20% 
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ตัวช้ีวัดที่  6.3 : รอยละเฉลี่ยของนักศกึษาที่เขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  4.4.2    แผน มข.  73 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 (1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552) 
   
คําอธิบาย   :   

• รอยละของกิจกรรมที่สถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมอันรวมถึงศิลปวัฒนธรรม             
และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ทั้งนี้ในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต 
งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะ               
และวัฒนธรรมโดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย  
1. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกดิความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   
2. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย                    
   ทั้งของทองถิ่นและของชาติ  
3. โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  
4. โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม   
5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย  
6. การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 

• กรณีงานท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 
  
สูตรการคํานวณ : 

(จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณฯ ท้ังหมดในปการศึกษา 2551) 

 

 

 
(จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีต้ังเปาหมายในการเขารวมโครงการในการอนุรักษ 

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณฯ ท้ังหมดในปการศึกษา 2551) 

 
 

X 100 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่เขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ                        
     ในปการศึกษา 2551 
2.  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติที่ต้ังเปาหมายการเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม 
     เอกลักษณ ในปการศึกษา 2551 
3.   จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณที่จัดขึ้นในปการศึกษา 2551 
     รายงานขอมูลดังกลาวยอนหลัง 3 ป   
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

75% 80% 85% 90% 95% 
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ตัวช้ีวัดที่  6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลกัษณ ศลิปะและวัฒนธรรมตองบดาํเนินการ 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  4.2   ก.พ.ร.  4.4.3   แผน มข.   74   THES    42 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึงคาใชจายและมูลคาที่สถาบันใชไปเพื ่อการอนุร ักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ                
ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย ( in-cash) หมายถึง คาใชจายทั้ งหมดในรูปของตัวเงินที่ ใช ในการทํานุบํารุงศิลปะ                  
และวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบัน
จัดให เชน คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี เปนตน 

• งบดําเนินการ หมายถึง งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค                  
เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสราง)งบดําเนินการ                 
ใหคิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ทั้งนี้ใหนับรวมมูลคาดวย 

• คาเส่ือมราคาใชหลักเกณฑตามท่ีกองแผนระบุ 
 

สูตรการคํานวณ :  

        จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ 
   สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม ในปการศึกษา  2551  

 
 

งบดําเนินการในปการศึกษา  2551 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม                  

ในปการศึกษา  2551 
2. คาใชจายที่ไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากการท่ีคณะ/หนวยงานไดใชเพื่ออนุรักษ               

ในปการศึกษา  2551 
3. งบดําเนินการของคณะ/หนวยงาน ในปการศึกษา 2551  

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 0.25 % 0.25-0.49 % 0.50-0.74 % 0.75-0.99 % > 1.0% 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 0.5% 0.5 - 0.9%   > 1% 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 7 
การบริหารและการจัดการ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.1 : กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและ
สามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดในระดับสากล 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.1   สมศ.  5.1     ก.พ.ร. 13    แผน มข.  83 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางที่จะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามีสภาสถาบัน           
และกรรมการประจําคณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบใหความสําคัญและโปรงใส ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษา
อยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของของคณะ/หนวยงาน ดูแลติดตาม
กํากับการดําเนินงาน  มีการประชุมอยางสม่ําเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานที่ผูบริหาร                  
คณะ/หนวยงาน  

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. กรรมการประจําคณะ /หนวยงาน  กําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ /หนวยงาน                  

รวมกับผูบริหารคณะ/หนวยงาน 
2. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญของภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน               

อยางครบถวน 
3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละครั้งมี

กรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วัน
กอนการประชุม 

4. มีการประเมินงานของผูบริหารสูงสุดโดยมีหลักเกณฑที่ ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชน                  

ของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติ
ตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 
เปนตน 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการประจําคณะ/หนวยงานและเปดเผยตอสาธารณชนประจําทุกป 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนการประชุม รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน 
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ รอยละของจํานวนครั้งและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของกรรมการ
ประจําคณะ/หนวยงาน หลักฐานจํานวนวันที่สงเอกสารใหกรรมการ 

3. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล               
เชน การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา                 
การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร                 
การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงาน
ตอสาธารณชน เปนตน 
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4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                  
ของคณะ/หนวยงาน และผูบริหาร เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด รวมท้ังรายงานการนํา
ผลที่ไดไปปรับปรุงการบริหาร 

5. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางกรรมการประจําคณะ/หนวยงานและผูบริหารคณะ/หนวยงาน                   
ในการพัฒนา ยุทธศาสตร  นโยบายและแผนพัฒนาสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของกรรมการประจํา
คณะ/หนวยงาน ไปสูคณะ/หนวยงาน 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. กรรมการประจําคณะ /หนวยงาน มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบาย                     

ของคณะ/หนวยงาน 
2. กรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวาปละ 2 ครั้ง 

หรือกรรมการประจําหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวา             
ปละ 1 ครั้ง 

3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผนในการประชุม แตละครั้งมี
กรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอน             
การประชุม 

4. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกันไวลวงหนา 
5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน            

โดยใชหลักธรรมาภิบาลท่ัวทั้งองคกร 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-3ขอ 4 ขอ 5ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-3 ขอ 4 ขอ > 5 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ปจจัยสนับสนุนที่สําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน
นั้นๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําที่ ดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา                  
ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจ
แกปญหาและกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกตอง จะทําใหสถาบัน                
เจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 

 

แนวปฏิบัติที่ดี 
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศน และสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ         

มีการนําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน   
2. มีความสามารถในการบริหารโดยคํานึงถึงประโยชนของคณะ/หนวยงาน นักศึกษาและผูมีสวนได                 

สวนเสีย 
3. มีธรรมาภิบาล มีความสามารถในการกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของคณะ/หนวยงานและสามารถ

ตัดสินใจแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ  
4. มีความสามารถดานการบริหารงานงบประมาณ บริหารรายได บริหารงานบุคคลและทรัพยากรอื่นๆ 
5. สนับสนุนใหบุคลากรในคณะ/หนวยงานและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการใหอํานาจในการตัดสินใจ               

แกบุคลากรตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบัน 
6. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน      

ทุกระดับของคณะ/หนวยงานและหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมิน        
และปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 
ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน เชน หลักเกณฑ            
การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน 
ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
5. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 
6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภาสถาบันที่มีตอการบริหารงานคณะ/หนวยงาน            

ของผูบริหาร 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 
2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยูโดยคํานึงถึงประโยชน                

ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน และเปนที่ยอมรับในสถาบัน 
4.   มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมินและดําเนินการตามแผน             

อยางครบถวน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

0 ขอ 1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ3 ขอแรก มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.3 : มีการพัฒนาคณะ/หนวยงานสูองคกรเรยีนรู 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.3   สมศ.  5.2   แผน มข.   87 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• มาตรฐานอุดมศึกษาขอที่ 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม                  
แหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรู              
ที่มีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร
สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให
สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร 
ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล                  
และการแลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู
ภายในองคกร การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพ           
การบริหารจัดการความรูในองคกรใหดียิ่งขึ้น 
 

แนวทางปฏิบติัที่ดี 
1.   สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกร              

แหงการเรียนรู รวมทั้งมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบและเขาใจตรงกัน              
อยางทั่วถึง 

2.   สถาบันมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA                 
อยางตอเนื่อง 

3.   สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู            
มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน 

4.   สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบัน              
และสังคม รวมทั้งมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงาน              

ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ          

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ัง

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการ
ความรูฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและสื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธตางๆ    

4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 
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5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  
6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 
7. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบัน เชน จํานวนรางวัลตางๆ                         

ที่บุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานที่เพิ่มขึ้น 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน    :   ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร                 

ใหบุคลากรของคณะ/หนวยงานรับทราบ  
2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 
4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงาน

ปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  
4 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 2 3  > 4 
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ตัวช้ีวัดที่  7.4 : มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงไวให
บุคลากรมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.   7.4 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หนาท่ีตามภาระงานที่กําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ                  
ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนา
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ                  

(มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ ทุกประเภทของสถาบัน) 
2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกิจ               

และสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอตลอดจน
มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จ 

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน  
รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดิน              
ของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน                  
และสรางบรรยากาศที่ดีที่จะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจน              

การประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ                  

และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ                 
และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบันสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร
ทรัพยากรสนับสนุน    

4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรมการศึกษาตอการเขารวมประชุม
วิชาการตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนงวิชาการ 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

106 

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท   
6. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร 
7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว 
8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินไปปรับปรุง 
9. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ              

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรม              
และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการ
ลงโทษรวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดีและสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ        
อยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูงและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 
 
เกณฑการประเมิน IQA-KKU :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
3 – 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
5 ขอแรก 
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ตัวช้ีวัดที่  7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.5  สมศ.  5.5   ก.พ.ร.  18   แผน มข. 98  99 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาขึ้นจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบที่
สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกสถาบันเปนระบบท่ีใชงานไดทั้ง
เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพือ่
การติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ทั้งนี้ระบบดังกลาวตอง
มีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของ
ขอมูลและสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืนตลอดจนเปนระบบที่มีแผนจัดการกับเหตุการณที่ไมคาดคิด 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจทั้ง 3 ดาน ไดแก การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 
3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ 

ผูใชฐานขอมูล 
4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 

เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจทั้ง 3 ดาน ไดแก การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย และผูบริหาร

สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของคณะกับมหาวิทยาลัยผานระบบเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการ              

การอุดมศึกษาตามรูปแบบมาตรฐานท่ีกําหนด 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 2 ขอแรก มีการดําเนินการ 2 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอแรก 
 

เกณฑการประเมิน สมศ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

1 ขอ 2 ขอ >2 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.6 : ระดับความสําเร็จที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาคณะ/หนวยงาน 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.6   ก.พ.ร.  14   แผน มข.  84 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารท่ีสถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม         
ในการ ตัด สินใจทางการบริหารและการ ดํ า เนินกิ จการของสถาบัน ในทางตรงหรื อทางอ อม                        
การท่ีสถาบันอุดมศึกษาจะมีระบบการบริหารท่ีเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นนั้น              
พิจารณาจากการท่ีสถาบันมีระบบการทํางานที่เปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมที่มีการประยุกตใช 
ในระดับสากล 5 ประการ ดังนี้ 
1) มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจที่หนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสาร             

แกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 
2) มีการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกิจของคณะ /หนวยงาน                    

อยางสม่ําเสมอ  
3) มีระบบการจัดเก็บขอมูลที่ไดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ                

การใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการ                
ของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4) มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงานของ  
คณะ/หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ  

5) ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของโดยไดมีการจัดกระบวนการหรือกลไกที่ เปนรูปธรรม                     
ใหภาคประชาชนหรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน
และผลสําเร็จในการทํางานของคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเรื่องการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง                

จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ               
การแถลงขาว  

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น               
ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตู ปณ. เพื่อรับเรื่องรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็น เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังนี้ 
3.1  มีเจาหนาที่รับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลที่ไดจากการรับฟงความคิดเห็น   
3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
3.3  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ที่แสดงวามีการนําเสนอ                    
      ผลจากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

4.   หลักฐานการมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ดังนี้ 
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4.1  คําส่ังแตงต้ังที่ปรึกษาภาคประชาชน   
4.2  รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนที่ปรึกษาภาคประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
4.3  รายงานการประชุมที่แสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 
4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆระหวางสถาบันที่ปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมีการดําเนินงานอยางเปน
รูปธรรม ดังนี้ 
5.1  ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนที่กําหนดไวอยางชัดเจน 
5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเรื่องที่มีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  

 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซต 

นิทรรศการ 
2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยางนอย            

3 ชองทาง 
3. มีการนํ าความคิด เห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงานโดยมี เจ าหน าที่ รั บผิ ดชอบ                  

และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชนท้ังที่เปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน          

อยางตอเนื่องและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 - 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.7 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.7 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง              
เพื่อยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงาน           
ในเวทีตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติเปนการสงเสริม           
ใหอาจารยสรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบันและประเทศชาติ 

• สามารถนับซ้ําไดถาอาจารยและนักวิจัยประจําไดรับหลายรางวัลในปการศึกษา 2551 (ตองไมเปนรางวัล           
จากผลงานวิชาการเรื่องเดิมที่ไดรางวัลจากหลายเวทีการประกวด) 

 

สูตรการคํานวณ :  

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
ในระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา 2551 

 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมดในปการศึกษา 2551    

 
 
 

x 100 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยทั้งหมดในปการศึกษา  2551  นับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําที่ลาศึกษาตอ 
     (ขอมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 52) 
2.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัล โดยระบุชื่อรางวัลที่ไดรับ  ชื่อผลงานวิชาการ หนวยงาน                    
     ที่ใหรางวัล  วัน  เดือน ป ที่ไดรับรางวัล 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน IQA-KKU :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 1.0% 1.0-1.49% 1.50 – 1.99% > 2% 1.มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 
2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับ
รางวัลเปนรางวัลดานการวิจัย 

 

เกณฑการประเมิน : สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.1 - รอยละ 
0.99 

รอยละ 1 – รอยละ 
1.99 

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 
 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูที่ไดรับรางวัลในขอ 1 เปน
รางวัลดานการวิจัย 
หมายเหตุ กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 
ถือวาไดคะแนน 2 
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ตัวช้ีวัดที่  7.8 : มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  7.8 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้ง
กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่องคกรจะเกิดความเสียหาย (ทั้งในรูปของตัว
เงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในอนาคตใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับได ประเมินได ควบคุมได และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดย
คํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี :       
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน โดยองคประกอบของคณะกรรมการ                  

ควรมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 
2. การระบุความเส่ียง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเส่ียงที่ครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังนี้ 

2.1  ความเส่ียงดานงบการเงินและงบประมาณ 
2.2  ความเส่ียงดานกลยุทธ 
2.3  ความเส่ียงดานนโยบาย 
2.4  ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน 

     2.5  ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
3. การจัดลําดับความสําคัญของความเส่ียง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจาก           

สูงมายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงที่สงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายขึ้น 
4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเส่ียงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ 

Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย  Terminate : หยุด หรือ หลีกเลี่ยง 
5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการควบคุมหรือลดโอกาส              

ของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาและหลักฐาน                 

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา           

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบ     
หลักยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน 
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4. รายงานการวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียงที่จะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว           
หรือลดโอกาส ท่ีจะบรรลุ เป าหมายซึ่ ง ได รั บความเห็นชอบจากผู มี อํ านาจ สูง สุดของสถาบัน                      
รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง รายงานขั้นตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน 
รายงานผลการวิเคราะหความเส่ียง ปจจัยเส่ียง และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง                    
เพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสารการประเมินผลการนําระบบ
บริหารความเส่ียงมาใชในสถาบัน 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญ             
ในการกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาส                  
ที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการแกไข                        
ลดหรือปองกันความเส่ียงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะ           

ในการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
 3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด และเปาหมายของระดับองคกร           
สูระดับบุคคล 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 7.9    แผน มข.  93 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ                  
ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด
เปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ      
กําหนดเปนตัวชี้วัดของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรอง                 
การปฏิบัติราชการรวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานที่แสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล

ภายในคณะ/หนวยงาน 
2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 
3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 
4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบัน                 

กับผูบริหารระดับคณะ 
5. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 
6. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลที่กําหนดไวไดครบถวน               

และสม่ําเสมอ 
7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 
8. หลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงกิจกรรมที่มีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนทีไ่ดจากการ

ประเมินผลการดําเนินงานดังกลาว 
9. หลักฐานที่แสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพิจารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3  ป  

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 
2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 
3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค                  

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของคณะ/หนวยงาน 
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5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  
7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอแรก 8 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ  
5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ  5 -  7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.10 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ   
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ความเช่ือมโยง  : สมศ. 6.9    ก.พ.ร. 19    แผน มข.  20   THES 19  
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 2551  (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบคาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศกับจํานวนนักศึกษา  
โดยนําเสนอในรูปของสัดสวน   

• คาใชจายทั้งหมด หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ  ส่ือมัลติมิเดีย คาใชจายในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐานขอมูล คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน และการศึกษาของนักศึกษา            
คาเชา คาใชจายวัสดุอุปกรณ เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศคาเส่ือมราคา 
เงินเดือน คาจาง คาตอบแทนบุคลากร งบลงทุนในการสรางหองหรืออาคาร 

 
สูตรการคํานวณ : 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (บาท) 
ในปงบประมาณ  2551 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  2551 

 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายในการสรางและพัฒนาระบบ หองสมุด คอมพวิเตอร และศูนยสารสนเทศ            

ที่ใชรวมกันและรายงานขอมูลใหคณะ/หนวยงาน 
2. คณะ/หนวยงาน คิดคาใชจายในการสรางและพัฒนาระบบ หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ                

จากคณะ/หนวยงาน   
3. นําขอ 1  และ 2 มารวมกัน 
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  2551 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  ใหรายงานเปนขอมูลเชิงปริมาณ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 4,500 4,500 - 6,999  > 7,000 
 

เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.    

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

< 4,500 4,500-6,999 7,000-7,999 8,000 – 8,999  > 9,000 
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ตัวช้ีวัดที่  7.11 : ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครฐั 

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  21  แผน มข.   85 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมายถึง ความสําเร็จที่คณะ/หนวยงาน  
นําเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปใชเปนกรอบ
แนวทางในการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และเปนบรรทัดฐาน การติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของสวนราชการ เพื่อปรับปรุงองคกรและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสวนราชการสูระดับมาตรฐานสากล 

• การดําเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในคณะ/หนวยงาน ใหดําเนินการครอบคลุม 
ทุกหนวยงานภายใตการกํากับดูแลของคณะ/หนวยงาน 

• พิจารณาการดําเนินการตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งเปนการดําเนินการ
ตอเนื่องจากปการศึกษา 2550 โดยกําหนดเปนระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบงเกณฑการให
คะแนนเปน 5 ระดับ พิจารณาจากความกาวหนาของขั้นตอนการดําเนินงานตามเปาหมายแตละระดับ ดังนี้ 

 

    
ข้ันตอน ท่ี 

5 
 ดําเนินการตามแผนปรับปรุงองคกร   ในขั้นตอนที่ 4 และ
มีรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

ระดับ 5 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3+4+5) 

   
ข้ันตอนท่ี 

4 

จัดทํารายงานผลการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรท่ีสอดคลองกับการจัดลําดับ
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุงองคกรในขั้นตอนที่ 3  อยางนอย 2 
แผน  (สงแผนปรับปรุงองคกรใหสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ
ภายในวันท่ี  30 มิถุนายน 2552)          

ระดับ 4 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3+4) 

  
ข้ันตอนท่ี 

3 
 จัดทํารายงานผลการประเมินองคกรดวยตนเอง (Self-Assessment) และจัดลําดับ 
ความสําคัญของโอกาสในการปรับปรุง 

ระดับ 3 
(ข้ันตอนที่  
1+2+3) 

 
ข้ันตอนท่ี 

2 

 มีการทบทวนรายงานผลการดําเนินการเบ้ืองตนท่ีไดดําเนินการแลวในปการศึกษา 2550 พรอม
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของคณะ/หนวยงาน ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีกําหนดไวแลวครบถวน 

ระดับ 2 
(ข้ันตอนที่ 1+2) 

ข้ันตอนท่ี 
1 

 มีการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรท่ีไดดําเนินการแลวในปการศึกษา 2550 พรอมจัดทํารายงานสรุปผล
ตามแนวทางและแบบฟอรมท่ีกําหนดไวแลวเสร็จครบถวน 

ระดับ 1 
(ข้ันตอนที่ 1) 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. รายงานผลการทบทวนลักษณะสําคัญขององคกรที่ไดดําเนินการไปแลวในปการศึกษา  2550 
2. สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมวด 1-หมวด 7) 
3. แผนพัฒนาองคการ  จํานวน  2  แผน ที่ผานความเห็นชอบของผูบริหารระดับสูงของคณะ/หนวยงานแลว 
4. หลักฐานบันทึกขอความการนําสงแผนปรับปรุงองคกรใหสํานักงานประเมินฯ   ภายในวันที่ 30 มิ.ย.52 
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เกณฑการประเมิน   :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
 
เกณฑการประเมิน  :   ก.พ.ร.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 
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ตัวช้ีวัดที่  7.12 : ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี 

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.9 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• เปาหมายหลักของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดใน 3 ประเด็นหลักซึ่งถือเปน
ตัวชี้วัดท่ีจะบงชี้วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยในระดับดีเลิศของประเทศและเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ คือ ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัด
อันดับในระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & ranking) มีภาพลักษณที่ดีและชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ           
ในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Image & reputation)  เปนองคกรที่บริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล       
(Good governance) 

• หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (Good governance)  ประกอบดวย   
1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย  กฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเปนธรรม เปนที่ยอมรับ             

ทั้งผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม  ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 
2. หลักคุณธรรมไดแก การยึดม่ันในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย  จริงใจ ขยัน  อดทน มีระเบียบ ตลอดจน             

มีความชอบธรรมในการใชอํานาจ  
3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย 

ประชาชนเขาถึงขอมูลไดสะดวก  เปดเผยขอมูลที่ถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือบิดบังบางสวน  
4. หลักความมีสวนรวมไดแกการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมที่เราทําทั้งรวมคิด   

รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 
5. หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสรางกระบวนการ                

ใหหนวยงานตางๆมาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราไมโปรงใสจริง 
6. หลักความคุมคาไดแก การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด                     

คุมเงิน คุมแรงงาน 
   
แนวปฏิบัติที่ดี :  
การบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คือ การบรหิารราชการเพือ่บรรลุเปาหมาย ดังตอไปนี้ 
1.   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
2.   เกิดผลสัมฤทธ์ิตอภารกิจของรฐั 
3.   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
4.   ไมมขีั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
5.   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 
6.   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
7.   มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการใหสาธารณชนรับทราบ 
2. ระบบและกลไกลการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 
3. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
4. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  มติของกรรมการคณะ/หนวยงานท่ีออกในรอบปการศึกษา 2551 
5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  
6. ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเส่ียง  
7. ระบบและกลไกในการเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
8. การรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน อยางนอย 1 ชองทาง 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการใหสาธารณชนไดรับทราบ 
2. มีระบบและกลไกลการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 
3. มีการสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 
4. มีการทบทวน ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ มติของกรรมการคณะ/หนวยงาน คณะกรรมการดําเนินงาน              

ชุดตางๆใหทันสมัย  สอดคลองกับภาวะการณในปจจุบัน 
5. มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  
6. มีระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเส่ียง  
7. มีระบบและกลไกในการเปดโอกาสใหภาคสวนตางๆเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพัฒนา

มหาวิทยาลัย  
8. มีการรายงานผลการดําเนินงานตอสาธารณชน อยางนอย 1 ชองทาง 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1-2 ขอ 3-4 ขอ 5-6 ขอ 7 ขอ  8 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1-2 ขอ 3-4 ขอ 5-6 ขอ 7 ขอ  8 ขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  7.13 : รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  5.9 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ         
ทั้งในและตางประเทศในปการศึกษาใหนับอาจารยประจําเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไมนับรวมอาจารย               
ที่ลาศึกษาตอ 

• การแจงนับอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ ในแตละในปการศึกษา    
จะไมนับซ้ํา ถึงแมวาอาจารยนั้นจะเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานหลายครั้ง ผลงานทางวิชาการ           
ของอาจารยประจํา ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม 
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ 
3. งานท่ีไดรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา                
      หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิด                       
      ของผลงานหรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชา 
5. ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและจิตรกรรม 

 

สูตรคํานวณ  :                            

จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทาง 
วิชาการท้ังในและตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 

 
 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 

 
 

X 100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง (ขอมูล  ณ วันที่ 31 พ.ค. 52) 
2. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษา 2551 
3. จํานวนอาจารยประจําที่นําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 40 % 40 – 49 % 50 – 59 % 60 – 69 % > 70% 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

1-39% 40-59 % > 60% 
 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

121

ตัวช้ีวัดที่  7.14 : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ ไดรับการพัฒนาความรู   
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเช่ือมโยง  : สมศ.  5.11 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึง ขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่สนับสนุนการจัด         
การเรียนการสอนของคณะ/หนวยงาน ศูนย สถาบัน สํานัก ในการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
1) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
2) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
3) การฝกอบรมที่สถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

• ใหแจงนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศ              
และตางประเทศ (ในระหวาง 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552) เปนรายบุคคล 

• บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงาน  
ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ และอื่นๆที่มีสัญญาจางและมีอายุการทํางานต้ังแต 9 เดือน   
ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ : 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะ 
ในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 

 
 

จํานวนบคุลากรสายสนับสนนุทั้งหมด ในปการศึกษา 2551 

 
 

X  100 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพทั้งในและตางประเทศ 
2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด  (ขอมูล  ณ  วันที่  31  พ.ค. 52) 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 50% 50-59% 60-69% 70-79% >80% 
 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 55% 55 - 79%  > 80% 
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ตัวช้ีวัดที่  7.15 : ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน 

ความเช่ือมโยง  : ก.พ.ร. 15    แผน มข. 94 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• บุคลากรของคณะ หมายถึง อาจารยประจําและบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  

• อาจารยประจํา หมายถึง   อาจารยประจําทุกระดับ ไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน รวมถึง
อาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางไมตํ่ากวา 9 เดือน ตอป 

• บุคลากรประจําสายสนับสนุน หมายถึง บุคลากรสายชวยวิชาการ สายการจัดการและธุรการ 

• คุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/หนวยงาน หมายถึง  การที่อาจารยประจําของคณะ/หนวยงาน           
ที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการท้ังในและตางประเทศ  หรือบุคลากรประจํา             
สายสนับสนุนที่ ได รับการพัฒนาความรู  และทักษะในวิชาชีพ  ทั้ ง ในประเทศและตางประเทศ                        
เทียบกับบุคลากรของคณะ/หนวยงานทั้งหมด โดยนับรวมบุคลากรท่ีลาศึกษาตอดวย แตจะ  ไมนับซ้ํา  
แมวาบุคลากรทานนั้นจะไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพหลายครั้งในปการศึกษา 2551 

• ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา  ไดแก 
1. ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการ ระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสมกับสาขาวิชา  
2. การแสดงออกทางศิลปะอันเปนที่ยอมรับระดับนานาชาติและระดับชาติ  
3. งานท่ีไดรับสิทธิบัตร หรอื อนสิุทธิบัตรทั้งในและตางประเทศ 
4. การแสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชา   
      หรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชานั้น 
     ส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรม และจิตรกรรม  

• การพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ไดแก  
 1.  การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 
 2.  การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 
 3.   การฝกอบรมท่ีสถาบนัจัดขึน้เอง โดยมีวัตถปุระสงคเพือ่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนบัสนนุ   

 
สูตรการคํานวณ  : 

จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพฒันาความรู 
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศในปการศึกษา 2551  

 จํานวนบุคลากรท้ังหมดในปการศึกษา 2551 
X 
 

 
100 

 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2551 นบัรวมอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอดวย 
2. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในประเทศ ในปการศึกษา 2551 
3. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่เขารวมประชุมวิชาการในตางประเทศในปการศึกษา 2551 
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4. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ  ในปการศึกษา 2551 
5. จํานวนอาจารยประจําของสถาบันอุดมศึกษาที่นําเสนอผลงานทางวิชาการในตางประเทศ  ในปการศึกษา  

2551 
6. จํานวนบคุลากรประจําสายสนบัสนนุของสถาบันอุดมศึกษาในปการศึกษา  2551 นับรวมบคุลากรประจํา                

สายสนับสนุนทีล่าศึกษาตอดวย 
7. จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ               

ในประเทศ ในปการศึกษา 2551 
8. จํานวนบุคลากรประจาํสายสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ               

ในตางประเทศ ในปการศึกษา 2551 
9. ขอมูลจํานวนอาจารยและบุคลากร  ณ  วันที่   31  พ.ค. 52 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 
เกณฑการประเมิน  IQA-KKU  : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 
 
เกณฑการประเมิน  ก.พ.ร. : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่ 8 
การเงินและงบประมาณ 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.   8.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• คณะ/หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผนกลยุทธทางดาน
การเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุน                  
ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุงการศึกษา รวมทั้งรายไดอื่นๆ ที่สถาบันไดรับ               
มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ          
มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงิน
มาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูล           
ดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
และการพัฒนาบุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
คาใชจายในการวิจัย คาใชจายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา 
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัด
งบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง งบประมาณที่ประหยัดได รอยละเงิน                  
เหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิตรายหลักสูตร 

 
แนวทางปฏิบัติที่ดี  :    
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินของคณะ/หนวยงานท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจในทุกๆ ดาน ทั้งการผลิต

บัณฑิต งานวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของสถาบัน
ใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการท่ีไดมาซึ่งแหลงเงิน 
รวมทั้งวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนําขอมูล               
ใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของคณะ/หนวยงานสามารถปดงบบัญชี                  
ไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมูลใหผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร                
รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหกรรมการคณะ/หนวยงาน ทราบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 

5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานที่แสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
ของสถาบัน 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตามการใชเงินของทุกหนวยงานยอยใหเปนไป       
ตามระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมท้ังเสนอ              
ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน 
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7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของของหนวยงานตรวจสอบภายใน
และภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากกรรมการคณะ/หนวยงาน เพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุง
แกไขอยางตอเนื่อง 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนยุทธศาสตรสถาบันอุดมศึกษาและแผนยุทธศาสตรทางการเงินของสถาบัน 
2. งบประมาณประจําปของสถาบัน 
3. แหลงของงบประมาณรายได จากแหลงตางๆ  
4. การจัดสรร งบประมาณ คาใชจายใหกับหนวยงาน 
5. วิธีการใชเงิน การบันทึกบัญชี การติดตามผลการใชเงินของหนวยงาน 
6. ผลจากการจัดทําระบบบัญชีสามมิติของสถาบัน 
7. ฐานขอมูลทางการเงินของสถาบัน 
8. รายงานทางการเงินของสถาบัน และการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการตัดสินใจ 
9. การคิดคาใชจายตอหัวของนักศึกษา ตนทุนผลผลิต 
10. รายงานฐานะทางการเงินตอสภาสถาบันและขอเสนอแนะจากสภาสถาบัน 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
       
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ

โปรงใส ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ        

ทางการเงิน 
4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคง

ขององคการอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบ                  

และกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไป

ใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอแรก 7 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 
 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวช้ีวัดที่  8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกนั 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 8.2   สมศ. 5.4 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ พ.ศ. 2551 (1 ตุลาคม 2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอกสถาบันใหเกิดประโยชน
สูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานที่สอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน  

 
แนวทางปฏิบติัที่ดี :  
1. คณะ/หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะ/หนวยงานรวมทั้งการใชทรัพยากรภายใน      

และภายนอกรวมกัน 
2. คณะ/หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันที่เปนรูปธรรม อาทิ การแตงต้ัง

คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร  
3. คณะ/หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว 
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 

รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนในสถาบัน 
4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกนักับหนวยงานอ่ืนนอกสถาบัน 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอ 
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เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 
4  ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. (เหมือนเกณฑ สกอ.) 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ  
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย     
4  ขอแรก 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.3.1 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของอัตราการ เบิกจายเงิน
งบประมาณรายจายลงทุน 

ความเช่ือมโยง  : กพร 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ( 1 ตุลาคม  2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจากแบบจัดทําแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสรางประจําป
งบประมาณ พ.ศ.  2551 (สงป 302/1) 

• คณะท่ีไดรับอนุมัติจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสรางประจําปงบประมาณ          
พ.ศ.  2551 (สงป 302/1)  จะตองดําเนินการตามแผน 

• กรณีไมมีรายการจัดซื้อจัดจางครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสราง ในปงบประมาณ พ.ศ.2552  ใหคณะไปวัดผล
การดําเนินงานในขอ 9.2  แทน  

• หรือ กรณีที่มีรายการจัดซื้อจัดจางครุ ภัณฑ ที่ ดิน  ส่ิงกอสราง ในปงบประมาณ  พ .ศ .2551                 
หลายรายการใหพิจารณาผลการดําเนินงานที่เปนไปตามแผนทุกรายงาน ดังนี้ 
ที่ รายการ แผนการดําเนนิงาน ผลการดําเนินงานการตามแผน 
1 รายการ..... เริ่มตน....ส้ินสุด เปนไปตามแผน 
2 รายการ..... เริ่มตน....ส้ินสุด ชากวากําหนด  4 เดือน 
3 รายการ..... เริ่มตน....ส้ินสุด ชากวากําหนด  1 เดือน 

รวม ชากวากําหนดรวม 5 เดือน   
หาคาเฉล่ีย ชากวาแผนการดําเนินงาน (5/2) = 2.5 เดือน 
คะแนนทีไ่ด ระดับคะแนน  2 

• เกณฑการประเมิน 
ระดับคะแนน เกณฑการประเมิน 

0 ไมเปนไปตามแผน  ชากวากําหนดมากกวา 4  เดือนขึ้นไป 

1 ไมเปนไปตามแผน  ชากวากําหนด 4 เดือน 

2 ไมเปนไปตามแผน  ชากวากําหนด 3 เดือน 

3 ไมเปนไปตามแผน  ชากวากําหนด 2 เดือน 

4 ไมเปนไปตามแผน  ชากวากําหนด 1 เดือน 

5 มีการใชจายตามแผน 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 2 3 4 5 
 

ขอมูลที่ตองรายงาน :  
1.   รายการครุภัณฑ ที่ดิน  ส่ิงกอสรางที่ไดรับอนุมัติ และแผนการใชจายและการดําเนินการตามแผนการใชจาย 
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ตัวช้ีวัดที่ 8.3.2 : ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอตัราการเบกิจายเงิน 
งบประมาณ  กรณีที่คณะไมมีงบประมาณรายจายลงทุน จะพิจารณาจาก 
งบประมาณรายจายในภาพรวม 

ความเช่ือมโยง  : กพร 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2551 ( 1 ตุลาคม  2550 – 30 กันยายน 2551) 
   
คําอธิบาย   :   

• การพิจารณาผลสําเร็จของการเบิกจายเงินงบประมาณ จะใชอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย 
ในภาพรวมของคณะเปนตัวชี้วัดความสามารถในการเบิกจายเงินของคณะ ทั้งนี้ ไมรวมงบประมาณ             
ที่ไดรับการจัดสรรเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ  โดยจะใชขอมูลการเบิกจายเงินงบประมาณ             
จากระบบ KKUF-MIS ของมหาวิทยาลัย 

• งบประมาณรายจายในภาพรวม หมายถึง งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได                      
ทั้งนี้ ไมนับรวมงบบุคลากร (ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผนดิน 
พนักงานมหาวิทยาลัยโดยใชงบประมาณเงินรายได ลูกจางชั่วคราว พนักงานในกํากับ)   

• กรณีไมมีงบประมาณเงินแผนดิน  ใหพิจารณาจากงบประมาณเงินรายได  
 

    สูตรการคํานวณ : 

                                 =     ผลการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย    x 100 
                                        วงเงินงบประมาณรายจายในภาพรวม 

 
หมายเหตุ : การคํานวณวงเงินงบประมาณรายจาย จะไมรวมงบประมาณท่ีสวนราชการประหยัดไดและไมไดนํา

เงินดังกลาวไปใชจายในภารกิจหรือโครงการอื่น ๆ ตอ ทั้งนี ้ขอใหคณะรายงานวงเงินงบประมาณที่
ประหยัดไดดังกลาว (งบประมาณเหลือจาย) เพื่อใชประกอบการประเมินผล 

เกณฑการใหคะแนน : 
ชวงปรับเกณฑการใหคะแนน +/- 3  ตอ 1 คะแนน โดยกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี ้

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

87% 90% 93% 96% 99% 
 
แหลงขอมูลอางอิง :  
1.  ขอมูลการรายงานการเบิกจายเงินที่ใชจริง อัตราการเบิกจาย ดําเนินการรายงานเปนรายเดือนโดยกองคลัง 
    และคณะเรงรัดและกํากับการเบิกจายใหเปนไปตามแผนการใชเงินของคณะที่ไดจัดทําและเสนอมหาวิทยาลัย 
    เพื่อรายงานตอสํานักงบประมาณแลว 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคประกอบที่  9 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
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ตัวช้ีวัดที่  9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่ เปนสวนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  9.1    สมศ.  7.1 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม              
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับ
คุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทั้งนี้ถือวาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา                  
ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันสามารถ                  
สรางผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะ/หนวยงาน จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เปนสวนหนึง่ของกระบวนการ

บริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน              

และกฎเกณฑอื่นๆที่เกี่ยวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวชี้วัดท่ีพัฒนาขึ้นตอง
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจน                
เปนตัวชี้วัดท่ีสามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาที่สมบูรณทั้งการตรวจติดตาม การดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพ การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินทั้งภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกรมี
ระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบฐานขอมูลและมีการสงเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน                  

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ 
2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน ต้ังแตการควบคุม 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
3. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

หนวยงานหรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลที่ใชในการประกันคุณภาพ 
หลักฐานการสงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหนึ่ง             
ของกระบวนการบริหารงานโดยการมีสวนรวมของประชาคม ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากร
สนับสนุน กระบวน  การจัดการความรูเรื่องการประกนัคุณภาพของสถาบัน  

     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ/หนวยงาน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย                

และผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอก คณะ/หนวยงาน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ         

ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ                

และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันทั้งระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน                   

และภายนอกคณะ/หนวยงาน 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก > 5 ขอแรก 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
 4 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 4  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  
5 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 2 3  > 4 
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ตัวช้ีวัดที่  9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศกึษา 

ความเช่ือมโยง  : สกอ.  9.2 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมลู  : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 
เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสงเสริม        
การประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษา              
มีการประกันคุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ   

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา 
2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน 
3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ เชน 5ส. PDCA 

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา                  

และที่นักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 

และหลักฐานของการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใชในกิจกรรม

นักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ                
มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2.   มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3.   มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4.   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  
5.   นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6.   มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการและในสวนที่นักศึกษา               
     มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
6. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่เกี่ยวของ 
     กับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก >6 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 
 4  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 
 4 – 5 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 
 6  ขอแรก 
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ตัวช้ีวัดที่  9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความเช่ือมโยง  : สกอ. 9.3    สมศ.  7.2    ก.พ.ร.  8    แผน มข. 78 
ประเภทของตัวช้ีวัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2551 ( 1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม  2552 ) 
   
คําอธิบาย   :   

• ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก             
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กําหนดขึ้นทั้งในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึง                
ในองคการนักศึกษา  ทั้ งนี้  โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ                  
และสาธารณชนมีการนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องและมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูดานการประกันคุณภาพระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอยางที่ดี              
ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน: 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในคณะ/หนวยงานทุกระดับ 
2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน 
3. รายงานความเปลี่ยนแปลงอันสืบเนื่องมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันพัฒนาขึ้น หรือการปฏิบัติที่ เปนเลิศ                

หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added)                  
จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่สงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผล

ของการบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ/หนวยงาน 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3  ป 
 
เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ /หนวยงาน                  

และมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง 
2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 
3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนภายใน              

เวลาที่กําหนด 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
5. มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น  หรือมีการจัดทําแนวปฏิบั ติที่ ดี เพื่ อ                  

การเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ  
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เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนินการ 3  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 2 3  > 4 
 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร. 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

1 ขอ 2 ขอ 3 ขอ 4 ขอ 5 ขอ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)   
ประจําปการศึกษา  2551   

ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
รายการ  หนวยนับ จํานวน หมายเหตุ 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 1     

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551 ตัว  
2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2551 

ที่บรรลุเปาหมาย 
ตัว  

 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  2     

3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมดในปการศึกษา 2551    

 3.1 ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 3.2 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 3.3 ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร   

 3.4 ระดับปริญญาโท (แผน ข) หลักสูตร   

 3.5 ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

4 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนอาจารยและคุณวุฒิอาจารย
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน หลักสูตร  พ.ศ.2548 และ
แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ  

   

 4.1  ระดับอนปุริญญา หลักสูตร   

 4.2  ระดับปรญิญาตร ี หลักสูตร   

 4.3  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 4.4  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารยมีภาระงานท่ี
ปรึกษาวิทยานิพนธและการศึกษาอิสระเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

   

 5.1  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 5.2  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติตาม
เกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวนที่ระบุในเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร(ดูรายละเอียดแนบทายในเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตร) 

   

 6.1  ระดับปรญิญาโท  หลักสูตร   

 6.2  ระดับปรญิญาเอก  หลักสูตร   

 รวม    
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7 จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  คน   

8 ผลการประเมินความพึงพอใจตอประสิทธิภาพการสอน  
(เกณฑ 5 ระดับ)   

   

 8.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.2  ระดับอนปุริญญาตรี (โครงการพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.3  ระดับปรญิญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.4  ระดับปรญิญาตรี (โครงการพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.5  ระดับปรญิญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.6  ระดับปรญิญาโท (โครงการพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 8.7  ระดับปรญิญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 8.8  ระดับปรญิญาเอก (โครงการพิเศษ) คาเฉล่ีย   

9 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาใหม/ปรับปรุงใหม/ยังไมได
ปรับปรุงซึ่งมโีครงการหรือกจิกรรมที่บุคคล  ชุมชน  
องคกรภายนอกมีสวนรวม 

  

 9.1 ระดับปริญญาตรี หลักสูตร  
 9.2 ระดับปริญญาโท (แผน ก) หลักสูตร  
 9.3 ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร  

นับจํานวนหลักสูตรที่
มีบุคคล  ชุมชน  
องคกรภายนอกมีสวน
ในการพัฒนาหลักสูตร 
(ถาไมมีไมตองนับ) 

 รวม    

10 จํานวนหลักสูตรรวมทุกหลักสูตรในปการศึกษา 2551     

 10.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.2  ระดับอนปุริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตร   

 10.3  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.4  ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) หลักสูตร   

 10.5  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.6  ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) หลักสูตร   

 10.7  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) หลักสูตร   

 10.8  ระดับปริญญาเอก (โครงการพิเศษ) หลักสูตร   

 รวม    

11 จํานวนนักศึกษาทั้งหมด ปการศึกษา 2551 รวมทุก
หลักสูตร  

   

 11.1  ระดับอนปุริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES   

 11.2  ระดับอนปุริญญาตรี (โครงการพิเศษ) FTES   

 11.3  ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES    

 11.4  ระดับปริญญาตรี (โครงการพิเศษ) FTES   

 11.5  ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES   

 11.6  ระดับปริญญาโท (โครงการพิเศษ) FTES   
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 11.7  ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES   

 11.8  ระดับปริญญาเอก (โครงการพิเศษ) FTES   

 รวม    

12 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  ทั้งหมด
เมื่อปรับคามาเปนปริญญาตร ี

   

 12.1  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) FTES   

 12.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (โครงการ
พิเศษ) 

FTES   

 รวม    

13 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด คน  นับทุกคน 

14 จํานวนอาจารยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2551 คน   

15 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา  

คน  ขอมูล ณ 31 พ.ค.52 

16 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาโทหรอื
เทียบเทา  

คน  ขอมูล ณ 31 พ.ค.52 

17 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  

คน  ขอมูล ณ 31 พ.ค.52 

 รวม (14+15+16+17) คน  จํานวนเทากับขอ 13 

18 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ  คน  
19 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คน  
20 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงรองศาสตราจารย คน  
21 จํานวนอาจารยประจําที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน  

ขอมูล ณ 31 พ.ค.52 

 รวม (18+19+20+21) คน  จํานวนเทากับขอ 13 

22 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน  นับคนที่มีคุณสมบัติ 

23 จํานวนอาจารยประจําระดับบัณฑิตศึกษาท่ีทําหนาที่เปน
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน  นับคนที่มีคุณสมบัติ 
และไดทําหนาที่จริง 

24 จํานวนผลงานของอาจารย    

 24.1 จํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ เรื่อง   

 24.2 จํานวนนวัตกรรมการเรยีนการสอนของอาจารย ผลงาน  รวม e-leaning ดวย 

25 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษา
ทั้งหมด  

คน   

26 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอน
เขาศึกษาตอ 

คน   

27 
 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา คน   
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28 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน   

29 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑหลัง
สําเร็จการศึกษา 

คน   

30 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนสูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา 

คน   

31 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตนตํ่ากวาตามเกณฑหลัง
สําเร็จการศึกษา 

คน   

32 รอยละความพึงพอใจนายจาง ผูประกอบการและผูใช
บัณฑิต  

รอยละ   

33 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ
ในดานตางๆ   

  

 33.1 ดานวิชาการวิชาชีพ  คน  
 33.2 คุณธรรม จริยธรรม  คน  
 33.3 กีฬา สุขภาพ  คน  
 33.4 ศิลปะและวัฒนธรรม คน  
 33.5 และดานส่ิงแวดลอม คน  
 รวม   

-นับนักศึกษาปจจุบัน    
ปการศึกษา 2551 
-นับศิษยเกาจบ
มาแลว  5 ป 
(2546-2550) 
-แยกรางวัลที่ไดรับ
ออกเปน 5 ดาน 

34 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับ
บัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5ปที่ผานมา ที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติและ
นานาชาติจากผลงานวิจัยหรอืวิทยานิพนธ  

คน  เหมือนขอ 33 แตนับ
เฉพาะบัณฑิตศึกษาที่
ไดรางวัลผลงานวิจัย+
วิทยานิพนธ 

35 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา
ทั้งหมดท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
และนานาชาติ  

  

 35.1  ระดับอนปุริญญา คน  
 35.2  ระดับปริญญาตร ี คน  
 35.3  ระดับปริญญาโท คน  
 35.4  ระดับปริญญาเอก คน  
 รวม คน  

-นับศิษยเกาจบ
มาแลว 5 ป(2546-
2550) 
-แยกศิษยเกาที่ไดรับ
รางวัลออกเปนระดับ
การศึกษาตางๆ 
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36 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติและนานาชาติ 

  

 36.1  ดานวิชาการวิชาชีพ  คน  
 36.2  คุณธรรม จริยธรรม  คน  

นับเฉพาะคนที่ไดรับ
รางวัลในปการศึกษา 
2551 

 36.3  กีฬา สุขภาพ  คน  
 36.4  ศิลปะและวัฒนธรรม คน  
 36.5  ดานส่ิงแวดลอม คน  
 รวม   

นับเฉพาะคนที่ไดรับ
รางวัลในปการศึกษา 
2551 

37 จํานวนรางวัล/ประกาศเกียรติคุณยกยองที่นกัศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาที่ไดรับ
ในระดับชาติและนานาชาติ 

รางวัล/
ผลงาน 

 จํานวนรางวัลที่ไดรับ
ในปการศึกษา 2551 

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  3     

38 ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  
(เทียบจากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการ
ประเมิน 

QA  

39 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท
กิจกรรม 

   

 - จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ   

 - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 - จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ   

 - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 - จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม โครงการ   

 - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม คน   

 - จํานวนกิจกรรมนันทนาการ     โครงการ   

 - จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม  คน   

 - จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม โครงการ   

 - จํานวนศึกษาท่ีเขารวมทุกกิจกรรม  คน   

40 จํานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรม       คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่   4     

41 จํานวนเงินสนบัสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค    

  -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน   บาท   

 -จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบัน บาท   

42 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย    

 -จากภายนอกสถาบัน คน   

 -จากภายในสถาบัน 
 

คน   
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43 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค    

 -ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ เรื่อง   

 -ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ เรื่อง   

 -จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบตัร ผลงาน   

 -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับ ชาติหรือ
นานาชาติ 

ผลงาน   

44 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิงใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูล 

เรื่อง   

45 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัย คน  มีตําแหนงนักวิจัย 

46 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอในปการศึกษา 2551 คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  5     

47 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบรกิารวิชาการ 
(เปนที่ปรกึษาวิทยานิพนธ กรรมการวิชาการวิชาชีพ) 

คน   

48 จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ โครงการ   

49 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

แหลง  ไมนับระดับทองถ่ิน 

50 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ  รอยละ   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  6     

51 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกัษศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

52 จํานวนผลงานหรือชิน้งานการพัฒนาองคความรูและสราง
มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  7     

53  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด  คน  ขอมูล  ณ  31 
พ.ค.52 

54  จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ
นําเสนอผลงานวิชาการ 

   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

55 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรบัการพัฒนา
ความรูและทักษะวิชาชีพ      

   

 - ในประเทศ คน   

 - ตางประเทศ คน   

56 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรบัรางวัลผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

 - ดานการวิจัย คน   

 - ดานศิลปวัฒนธรรม คน   
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 - ดานอื่นๆ คน   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่  8     

57 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) บาท   

58 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท   

59 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครภัุณฑ อาคาร
สถานที่และที่ดิน 

บาท   

60 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที ่และที่ดิน 
(ปงบประมาณ) 

บาท   

61 คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการและวิชาชีพ  บาท   

62 คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  บาท   

63 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (หมายถึงงบพฒันาอาจารย 
เชนสงอาจารยไปประชุม อบรม  สัมมนาและศึกษาตอ 

บาท   

64 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมดุ คอมพิวเตอร และศูนย
สารสนเทศ (ปงบประมาณ 2551) 

   

65 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ 2551) บาท   

66 สินทรัพยถาวร  (ปงบประมาณ  2551) บาท   

ขอมูลพ้ืนฐานขององคประกอบที่ 9     

67 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ  สกอ. 

เกณฑการ
ประเมิน 

  

ขอมูลพ้ืนฐานตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน    

68 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน * 

   

69 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีผ่านการสอบ
ใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด * 

   

70 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพ
เผยแพรทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวน
วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด * 

   

71 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรมเปนนักวิจยัรุนใหม    

72 จํานวนโครงการวิจัยใหม    

73 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยที่อาจารยประจําใหบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ 
และนานาชาติตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา* 

   

74 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขารวมโครงการหรอื
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรม 
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75 ระดับความสําเร็จของการบรหิารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี * 

   

 76 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/
หนวยงาน 

   

 77 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัของอัตรา
การ เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน * 

   

ขอมูลพ้ืนฐานจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES)    

78 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาตรี คาเฉล่ีย   

79 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหมระดับปริญญาโท คาเฉล่ีย   

80 จํานวนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี คน   

81 จํานวนนักศึกษาใหมระดับบัณฑิตศึกษา คน   

82 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี คน   

83 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา คน   

84 จํ า น วนนั ก ศึ กษาแลก เปลี่ ย น ร ะดั บป ริญญาตรี  
ไป ตางประเทศ 

คน   

85 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีจาก 
ตางประเทศ 

คน   

86 จํ านวนนัก ศึกษาแลกเปลี่ ยนระดับบัณฑิต ศึกษา  
ไป ตางประเทศ 

คน   

87 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาจาก 
ตางประเทศ 

คน   

88 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย  บาท   

89 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชาวตางชาติ 

บาท   

90 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา           
ชาวไทย  

บาท   

91 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ชาวตางชาติ 

บาท   

92 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉล่ีย ชั้นเรียน   

93 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษาโดยเฉลี่ย ชั้นเรียน   

94 จํานวนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตาม
กําหนดเวลา 

คน   

95 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา คน   

96 จํานวนทุนการศึกษาที่ใหกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุน  นับทุนที่ให 

97 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดรับทุนการศึกษา คน  นับคนที่ไดรับทุน 
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98 จํานวนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต คน  จบปริญญาเอก 

99 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร   

100 จํานวนหลักสูตรที่มีการใชระบบ e-Learning 
ประกอบการเรยีนการสอน  

หลักสูตร   

101 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและผานการประเมินคุณภาพ หลักสูตร   

102 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร   

103 จํานวนอาจารยชาวตางชาติ คน   

104 จํานวนอาจารยที่มาเยือนจากตางประเทศ  คน   

105 จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ  คน   

106 เงินบริจาคจากศิษยเกา บาท   
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ความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2551 
กับตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพระบบตางๆ  

และการรายงานขอมูลพ้ืนฐาน  (Common Data Set) 
 

ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายใน แบงออกเปน 9 องคประกอบดงันี้ 
ความเชื่อมโยง 

ท่ี 
IQA 
2551 สกอ. สมศ. กพร. 

แผน 
มข. 

THES 

I 
P 
O 

ตัวชี้วัด 
Common 
Data Set  

        องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดําเนินงาน 

 

1 1.1 1.1     P มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมี
การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

- 

2 1.2 1.2     O รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการ
ปฏิบัติงานท้ังหมด 

1-2 

        องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน  
3 2.1 2.1     P มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร - 
4 2.2 2.2 6.6 23 14  P ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  - 
5 2.3 2.3     P มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนา

หลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร 
และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

9 

6 2.4 2.4 6.2    I จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน 
อาจารยประจํา 

11 

7 2.5 2.5 6.3 17.1 28  I สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท 
ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

15-17 

8 2.6 2.6 6.4 17.2 27  I สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย           
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

19-21 

9 2.7 2.7 6.5 16 92  P มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ ของคณาจารย 

- 

10 2.8 2.8     P มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจาํทําการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

- 

11 2.9 2.9 1.1 4.1.1 12 26, 27 O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

28 

12 2.10 2.10 1.3    O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

29-31 

13 2.11 2.11 1.4  5  O ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 32 
14 2.12 2.12 1.5 4.1.4 9  O รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศ เกียรติคุณ
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม 

33-36 



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

153

ความเชื่อมโยง 
ท่ี 

IQA 
2551 สกอ. สมศ. กพร. 

แผน 
มข. 

THES 

I 
P 
O 

ตัวชี้วัด 
Common 
Data Set  

หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเกี่ยวของกับ
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

15 2.13 2.13     I รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ ท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ 

22-23 

16 2.14   3.3 23 6 I จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 84 
17 2.15   3.3 23 6 I จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  85 
18 2.16   3.3  8 

15 
P จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไป ตางประเทศ 86-87 

19 2.17   3.3  7 
14 

P จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก ตางประเทศ  88-89 

20 2.18 -   17  O รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตาม
กําหนดเวลา 

96 

21 2.19 -   17  O รอยละของนักศึกษาระดับปรญิญาโทท่ีจบตาม
กําหนดเวลา 

97 

22 2.20 -     O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรง
สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 

7 

23 2.21 -  3.2.1 1  O ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิต
ท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน * 

68 

24 2.22 -  4.1.3   O รอยละเฉล่ียของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีผานการ
สอบใบประกอบวิชาชีพตอจํานวนผูเขาสอบท้ังหมด * 

69 

25 2.23 - 1.6  18  O จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนกัศึกษาท่ี
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายใน
รอบปท่ีผานมา   

- 

25 2.24 - 1.7 4.1.5 19  O รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพ
เผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด 

- 

27 2.25 - 1.8 4.1.5 19  O รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ี
ตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด * 

70 

28 2.26 - 6.1 22 8  I รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตร
ท้ังหมด 

104 

        องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
29 3.1 3.1     P มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา - 
30 3.2 3.2     P มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และ

สอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
- 

31 3.3 -    25 P เงินบริจาคจากศิษยเกา * 108 
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ความเชื่อมโยง 
ท่ี 

IQA 
2551 สกอ. สมศ. กพร. 
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I 
P 
O 

ตัวชี้วัด 
Common 
Data Set  

        องคประกอบท่ี 4 การวิจัย  
32 4.1 4.1     P มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยและ งานสรางสรรค 
 

33 4.2 4.2     P มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัย
และงานสรางสรรค 

 

34 4.3.1 4.3 2.2 4.2.2 39 21 I จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายในสถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

41 

35 4.3.2 4.3 2.3 4.2.2 39 21 I จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบัน ตออาจารยและนกัวิจัยประจําท้ังหมด 

41 

36 4.4.1 4.4 2.1 4.2.1 45 30  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ 
เผยแพร หรือนําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

43 

37 4.4.2 4.4 2.7 4.2.5 48  O จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

 

38 4.5 4.5 2.6 4.2.4 46 31 O รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) 
ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

44 

39 4.6 - 2.4 4.2.3 40  P รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารย
และนักวิจัยประจาํท้ังหมด 

42 

40 4.7 - 2.5 4.2.3 40  P รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัย
และงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารย
ละนักวิจัยประจําท้ังหมด 

42 

41 4.8   4.2.2    รอยละของงานวจิัย หรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอัน
กอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาต ิตออาจารยประจาํและ/หรือนักวิจัยประจํา 

- 

42 4.9   4.2.3    จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/
หรือไดรับรองคุณภาพจากหนวยงานที่เชื่อถือไดตอ
อาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

- 

 - -   42  I จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม 71 
 - -  3.2.7   P จํานวนโครงการวิจัยใหม 72 
        องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม  

43 5.1 5.1     P มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคม
ตามเปาหมายของสถาบัน 

 

44 5.2 5.2 3.2 4.3.3 56  I รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

47 
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ตัวชี้วัด 
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Data Set  

45 5.3 5.3 3.1 4.3.1 54  O รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาต ิและ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

48 

46 5.4 5.4  6 51  O รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 49 
47 5.5 5.5 3.5 4.3.4 53  O จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการ

ยอมรับในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ* 
50 

48 5.6   4.3.2 55  P จํานวนชั่วโมงเฉล่ียท่ีอาจารยประจําใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจําและ
นักวิจัยประจํา 

73 

        องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

49 6.1 6.1     P มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
50 6.2  4.1 4.4.1 72  P รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอ
จํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

51 

51 6.3   4.4.2 73  P รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือ
กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

74 

52 6.4  4.2 4.4.3 74 20 I รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

62 

        องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
53 7.1 7.1 5.1 13 83  P กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดัน คณะ/หนวยงาน
ใหแขงขันไดในระดับสากล 

- 

54 7.2 7.2     P ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน - 
55 7.3 7.3 5.2 20 87 

88 
 P มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู - 

56 7.4      P มีระบบและกลไกในการบริหารทรพัยากรบุคคลเพ่ือพัฒนา
และธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

- 

57 7.5 7.5 5.5 18 98 
99 

 I ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย 

- 

58 7.6 7.6  14 84  O ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามา
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตาม
ตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

- 
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ตัวชี้วัด 
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Data Set  

59 7.7 7.7     O รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงาน
ทางวิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

56 

60 7.8 7.8     P มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

- 

61 7.9 7.9   93  O ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และ
เปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

- 

62 7.10 - 6.9 19 20 19 I คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และ
ศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  

64 

63 7.11 -  21 85  P ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- 

64 - -  3.2.9   P ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

75 

65 7.12 - 5.9    P รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการ
หรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

54 

66 7.13 - 5.11    P รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการ
พัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศและ
ตางประเทศ 

55 

67 7.15 -  15 94  P ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของคณะ/
หนวยงาน 

54-55 

        องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
68 8.1 8.1     P มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- 

69 8.2 8.2 5.4    P มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน - 
70 8.3 -     P ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักของ

อัตราการ เบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน  
77 

        องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

 

71 9.1 9.1 7.1    P มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปน
สวนหนึ่ง ของกระบวนการบริหารการศึกษา 

- 

72 9.2 9.2     P มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคุณภาพนักศึกษา 

- 

73 9.3 9.3 7.2 8 78  O ระดับความสําเร็จของการประกันคณุภาพภายในท่ีกอใหเกิด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  

- 
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ตัวบงช้ีของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ตัวบงชี้ สกอ. จํานวน  44 ตัว นําไปใชใน  IQA-KKU ทั้งหมดจํานวน  42 ตัวดังนี้  

IQA สกอ. องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่  1  ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและ  
มีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท้ังหมด 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 

67 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
73 2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรยีนเปนสําคัญ 
71 2.3 มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน ซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมสีวนรวม 
55 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
56 2.5 สัดสวนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาตรี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา 
57 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 
59 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
69 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอน 
9 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
11 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
12 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและ ผูใชบณัฑิต 
13 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับการประกาศ 

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คณุธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

72 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ 

องคประกอบที่  3  กิจกรรมพัฒนานักศกึษา 

15 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
70 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิต 

ที่พึงประสงค 
องคประกอบที่  4  การวิจัย 

21 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนนุการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
22 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

23-4 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 
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IQA สกอ. องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

27-8 4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรค ที่ตีพมิพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน 
ทางปญญาหรอือนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

29 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง ( Citation ) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดบัชาติหรือระดบันานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

องคประกอบที่  5  การบริการวิชาการแกสังคม 

32 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
33 5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา 

เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

34 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ การ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประจํา 

41 5.4 รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ 
35 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ  
องคประกอบที่ 6  การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

37 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 6.2 มีผลงานหรือชิน้งาน การพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 
 6.3 ประสิทธิผลในการอนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

องคประกอบที่  7   การบรหิารและการจัดการ 

48 7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขัน
ไดในระดับสากล 

49 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
50 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 
62 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา และธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพ 
51 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
52 7.6 ระดับความสําเร็จ ที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 
53 7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพี ในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
54 7.8 มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
65 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
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IQA สกอ. องคประกอบ/ตัวบงช้ี 

องคประกอบที่   8   การเงนิและงบประมาณ 

46 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงินและงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ 

47 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
องคประกอบที่   9   ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

42 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษา 

43 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคณุภาพแกนักศึกษา 
44 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวบงช้ีของสํานักงานรบัรองมาตรฐาน 
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) รอบที่ 2 

 
สมศ. รอบการประเมินที่ 2 มตัีวบงชี้จํานวน 48 ตัว นําไปใชใน  IQA-KKU  35 ตัว  ดังนี้  

IQA สมศ. มาตรฐาน/ตัวบงช้ี 

มาตรฐานที่  1  ดานคุณภาพบัณฑิต 

9 1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
10 1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
11 1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
12 1.4 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
13 1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบการศึกษาไมเกิน 3 ป ที่ไดรับการประกาศเกียรติ  

คุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่น  
ที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

17 1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

18 1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด 

19 1.8 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

มาตรฐานที่  2  ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

27 2.1 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

23 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
24 2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 
25 2.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 
26 2.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 
29 2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 
28 2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรอือนุ

สิทธิบัตร ตอจํานวนอาจารยประจํา ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
มาตรฐานที่  3  ดานการบริการวิชาการ 

34 3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการของสังคม  
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา 

33 3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับหรือตออาจารยประจํา 
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 3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนา  
การเรียนการสอนและการวิจัย 

 3.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
35 3.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 
 3.6* รายรับของสถาบันในการใชบริการวิชาการและวิชาชีพในนามสถาบันตออาจารยประจํา 
 3.7* ระดับความสําเร็จในการบริการและวิชาชีพตามพันธกิจของสถาบัน 

มาตรฐานที่  4   ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

38 4.1 รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม       
40 4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะ  

และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 
 4.3* มีผลงาน หรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู และสรางมาตรฐานศิลปะและวัฒนธรรม  
 4.4* ประสิทธิผลในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม 

มาตรฐานที่  5   ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

48 5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจและสามารถสะทอนถึงนโยบาย
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการท่ีดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม 
เนนการกระจายอํานาจโปรงใส และตรวจสอบไดรวมทั้งมีความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

50 5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
 5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

47 5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
51 5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
 5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
 5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ 

63 5.9 รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการท้ังในประเทศ  
และตางประเทศ 

 5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
64 5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ  

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
มาตรฐานที่  6  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 

68 6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
55 6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
56 6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
57 6.4 รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
59 6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional  Ethics) 
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73 6.6 กระบวนการเรียนรูที่ เนนผู เรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง 

 6.7 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 6.8 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

58 6.9 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
มาตรฐานที่  7   ดานการประกันคุณภาพ 

42 7.1 มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

44 7.2 ประสิทธิผลของการประกันคณุภาพภายใน 
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ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏบิติัราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 
(ระดับมหาวิทยาลัย)  

 

ตัวช้ีวัด 

มิติที่ 1 มิติดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  

•   ผลสําเร็จตามแผนปฏิบติัราชการ 

  1 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
กระทรวง 

  2 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา 

  3 การบรรลุเปาหมายที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนน  รวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะตาม
พระราชบัญญติัของถาบันอุดมศึกษา(กําหนดให 2 ตัวชี้วัด ม. เลือก 2 ตัวชี้วัด)  กําหนดให 2  
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

  3.1 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรอืในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและนักวิจัยประจํา 

  3.2 จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรบัการจดทะเบียน 
สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   

  3.3 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสถาบันสูความเปนนานาชาติ 

  3.4 ระดับความสําเร็จของการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

•   ผลสําเร็จตามพันธกิจหลัก 

  4 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการบรรลุมาตรฐานคุณภาพ  สมศ. ของสถาบัน 
อุดมศึกษา 

  4.1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 
  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
  4.1.3 รอยละเฉลี่ยของบัณฑิตระดับปริญญาตรีทีส่อบผานไดใบประกอบวิชาชีพในรอบ 3 ปที่ผานมา 

ตอจํานวนผูเขาสอบทั้งหมด 
  4.1.4 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทัง้ในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทหรือเอก 
  4.2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  4.2.1 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคที่ตีพมิพ เผยแพร ในระดับชาติหรอืระดับนานาชาติ ตอ
อาจารยประจําและ/หรือนกัวิจัยประจํา 

 4.2.2 รอยละของงานวิจัย หรืองานสรางสรรคทีน่ํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจําและ/หรือนักวิจัยประจํา 

  4.2.3 จํานวนผลงานวิชาการท่ีไดรับการจดลิขสิทธและ/หรือไดรบัรองคุณภาพจากหนวยงานท่ีเชื่อถือได
ตออาจารยประจําและ/หรือนกัวิจัยประจํา 

  5 ระดับความสําเร็จในการพัฒนาสถาบันสูสากล 
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มิติที่ 2 มิติดานคุณภาพ 

คุณภาพการใหบริการ 

  6 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตและบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา 
การประกันคณุภาพ 

  7 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 
(โดยพิจารณาจากระดับคุณภาพของสถาบันจากผลการประเมินตนเองและผลการประเมิน
คุณภาพภายนอก การปฏิบัติตามขอเสนอจากผลประเมินทั้งภายในและภายนอก รวมทั้ง
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาคณุภาพสืบเนื่องจากการประเมินภายในและภายนอก) 

มิติที่ 3  มิติดานประสิทธิภาพ ของการปฏิบัติราชการ   

การประหยัดพลังงาน 

  8 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา 

การบริหารงบประมาณ 

  9 รอยละของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายลงทุน 

การลดระยะเวลาการใหบรกิาร 

  10 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนกัในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการใหบริการ 

การจัดทําตนทุน ตอหนวย 

  11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต 

มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 

การบริหารการศึกษา 

  12 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 
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เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  : 105 คาถาม 

 

ลําดับ คําถาม 

โครงรางองคกร : PMQA 

1 1 -พันธกิจหรือหนาที่ตามกฎหมายของสวนราชการคืออะไรบาง  
-มีแนวทางและวิธีการอยางไรในการใหบริการแกผูรับบริการ  

2 2 -วิสัยทัศนของสวนราชการคืออะไร  
-เปาประสงคหลักของสวนราชการคืออะไร  
-วัฒนธรรมในสวนราชการคืออะไร 
-คานิยมของสวนราชการที่กําหนดไวคืออะไร  

3 3 ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในสวนราชการเปนอยางไร เชน ระดับการศึกษา  อายุ  สายงาน 
ระดับตําแหนง  ขอกําหนดพิเศษการปฎิบัติงาน เปนตน 

4 4 สวนราชการมีเทคโนโลยี อุปกรณ และสิ่งอาํนวยความสะดวกที่ สําคัญอะไรบาง 
ในการใหบริการและการปฏิบัติงาน  

5 5 สวนราชการดําเนินการภายใตกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับที่สําคัญอะไรบาง  
6 6 โครงสรางองคกรและวิธีการจัดการที่แสดงถึงการกํากับดูแลตนเองที่ดีเปนเชนใด 
7 7  สวนราชการหรือองคกรที่เกีย่วของกันในการใหบริการหรอืสงมอบงานตอกันมีหนวยงาน 

 ใดบาง มีบทบาทอยางไรในการปฏิบัติงานรวมกัน  
- ขอกําหนดทีสํ่าคัญในการปฏิบัติงานรวมกันมีอะไรบาง 
- มีแนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันอยางไร 

8 8 กลุมผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียหลักของสวนราชการคือใครบาง กลุมผูรับบริการและ        
ผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้มีความตองการและความคาดหวังที่สําคัญอะไรบาง  
--  แนวทางและวิธีการส่ือสารระหวางกันคืออะไร   

9 9 -สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการเปน เชนใด 
 ( ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ )   
-ประเภทการแขงขัน และจํานวนคูแขงขนัในแตละประเภทเปนเชนใด  
-ประเด็นการแขงขันคอือะไรและผลการดําเนินการปจจุบันในประเด็นดังกลาวเม่ือเปรียบเทียบ 
กับคูแขงเปนอยางไร  

10 10 -ปจจัยสําคัญที่ทําใหสวนราชการประสบความสําเร็จเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขงขนัคืออะไร  
-ปจจัยแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลตอสภาพการแขงขันของสวนราชการคืออะไร  

11 11 ขอมูลเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขนัมีแหลงขอมูลอยูที่ใดบาง 
12 12 ขอจํากัดในการไดมาซึ่งขอมลูเชิงเปรียบเทียบและขอมูลเชิงแขงขนัมีอะไรบาง (ถามี) 
13 13 ความทาทายเชิงยุทธศาสตรของสวนราชการคืออะไร  

-ความทาทายตามพันธกิจ 
-ความทาทายดานปฏิบัติการ  
-ความทาทายดานทรัพยากรบุคคล 
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14 14 แนวทางและวิธีการในการปรับปรุงประสิทธิภาพของสวนราชการ เพื่อใหเกิดผลการดําเนินการ  
ที่ดีอยางตอเนื่องมีอะไรบาง  

15 15   ภายในองคกรมีแนวทางในการเรียนรูขององคกรและมีการ แลกเปลี่ยนความรูอยางไร  

หมวด หมวด 11      การนําองคกร  การนําองคกร     
16 1 -ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการกําหนดในเรื่องวิสัยทัศน  เปาประสงคระยะ

ส้ันและระยะยาว คานิยม และผลการดําเนินการที่คาดหวังไว รวมทั้งการถายทอดใหบุคลากร
ในสวนราชการนําไปปฏิบัติ  
-ในการกําหนดผลการดําเนินการดังกลาว ผูบริหารของสวนราชการไดคํานึงถึงความตองการ
หรือผลประโยชนของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย โดยยึดหลักความโปรงใสและความ
ชัดเจนอยางไร  
-ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการส่ือสารในเรื่องดังกลาวแบบ 2 ทิศทาง
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรมไปสูบุคลากรทุกคน รวมทั้งผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่
สําคัญ โดยผานระบบการนําองคกร 

17 2 ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการสรางบรรยากาศ 
-เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจในการตัดสินใจนวัตกรรมและความคลองตัวในการปฏิบัติงาน    
-เพื่อใหเกิดการเรียนรู ทั้งในระดับสวนราชการและผูปฏิบัติงาน  
-เพื่อสงเสริมใหบุคลากรทํางานอยางถูกตองตามกฎระเบียบและหลักจรยิธรรม 

18 3 ในการกํากับดูแลตนเองที่ดีสวนราชการและผูบริหารดําเนนิการอยางไรในเรื่องที่สําคัญตอไปนี้ 
-ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงานของสวนราชการ 
-ความรับผิดชอบดานการเงิน และการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-การปกปองผลประโยชนของประเทศและผูมีสวนไดสวนเสีย 

19 4 ผูบริหารของสวนราชการดําเนินการอยางไรในการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ  
-ผูบริหารของสวนราชการใชผลการประเมินและทบทวนดังกลาวมาประเมินความสําเร็จของ 
การบรรลุเปาประสงคระยะส้ันและระยะยาว ของสวนราชการอยางไร  
-ผูบริหารของสวนราชการนําผลการประเมินและทบทวนนี้มาใชในการประเมินความสามารถ     
ในการตอบสนองความตองการท่ีเปลี่ยนแปลงไปของสราชการอยางไร 

20 5 ตัวชี้วัดสําคัญที่ผูบริหารของสวนราชการทบทวนเปนประจํามีอะไรบาง  
-ผลการทบทวนที่ผานมาเปนอยางไร     

21 6 ผูบริหารของสวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนดังกลาวมาจัดลําดับ
ความสําคัญ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงทั้งอยางตอเนื่องและอยางกาวกระโดด รวมทั้งใชเปน
โอกาสในการสรางนวัตกรรม 

-ผูบริหารของสวนราชการใชวิธีการอยางไรในการนําผลการทบทวนไปปรบัปรุงและนําไปสู 
การปฏิบัติทั่วทั้งสวนราชการ รวมถงึผูมีสวนเกี่ยวของ 

22 7 ผูบริหารของสวนราชการในแตละระดับไดรับการประเมินผลงานอยางไร  
-สวนราชการนําผลจากการประเมินผลงานของผูบริหารไปปรับปรุงระบบการนําองคกรของ 
ผูบริหารทุกระดับอยางไร  

23 8 ในกรณีที่การบริการและการปฏิบัติงานมีผลกระทบในทางลบตอสังคมสวนราชการดําเนนิการอยางไร 
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24 9 กระบวนการ เปาประสงค ตัวชี้วัด และเปาหมายของสวนราชการในการจัดการกับผลกระทบ

ในทางลบที่เกิดขึ้นคืออะไร 
25 10 -สวนราชการไดคาดการณลวงหนาถึงผลกระทบในทางลบของการบริการและการปฏิบัติงาน     

ที่อาจเกิดขึ้นตอสังคมทั้งในปจจุบันและอนาคตอยางไร 
-สวนราชการมีการเตรียมการเชิงรุกในประเด็นดังกลาวอยางไร 

26 11 ผูบริหารของสวนราชการไดกําหนดวิธีปฏิบัติเพื่อใหสวนราชการมีการดําเนินการอยางมี 
จริยธรรมอยางไร 

27 12 --สวนราชการดําเนินการอยางไรในการสนับสนุนและเสริมสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน         
ที่สําคัญตอสวนราชการ 
-ชุมชนใดที่สําคัญกับสวนราชการของทาน และมีวิธีเลือกชุมชนดังกลาวอยางไร 
-มีวิธีการอยางไรในการเลือกกิจกรรมที่จะสนับสนุนชุมชน 
-ผูบริหารของสวนราชการและบุคลากรมีสวนรวมในกิจกรรม การพัฒนาชมุชนดังกลาวอยางไร 

หมวด หมวด 22      การวางแผนกลยุทธการวางแผนกลยุทธ  
28 1 สวนราชการมีกระบวนการในการวางแผนยุทธศาสตรโดยรวมอยางไร ใหระบุดังนี้  

-ขั้นตอนและผูเกี่ยวของที่สําคัญในสวนราชการสําหรับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการ 1 ป 
-กรอบเวลาที่ใชในการวางแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการ 1 ป และเหตุผลที่
ใชในการกําหนดกรอบเวลาเชนนัน้ 
-โปรดแสดงใหเห็นถงึกิจกรรมในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรที่สอดคลองกับกรอบเวลา      
ที่กําหนดไว 
-ใหสวนราชการแสดงถึงกระบวนการวางแผนที่สอดคลองกับกรอบเวลาที่ใชทั้งแผน            
ปฏิบัติราชการ  4 ป และแผนปฏิบัติราชการ  1 ป โดยใหเขยีนเปนแผนผังแสดงกระบวนการ
วางแผนพรอมกับอธิบายแผนผังดังกลาวดวย  

29 2 สวนราชการไดนําปจจัยตอไปนี้มาประกอบการวางแผนยุทธศาสตรอยางไร  ใหระบุวิธีการ 
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของ 
-ความตองการ ความคาดหวัง ทั้งระยะสั้นและระยะยาวของผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสียรวมทั้ง
สวนราชการหรือองคกรอืน่ทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวของกัน 
-สภาพการแขงขันทั้งภายในและภายนอกประเทศของสวนราชการ  
- นวัตกรรมและการเปล่ียนแปลงที่สําคัญทางเทคโนโลยแีละดานอื่นๆ ซึง่อาจมีผลตอบริการ
และการดําเนินงานของสวนราชการ 
-จุดแข็งและจุดออนรวมถงึทรพัยากรบุคคลและทรัพยากรอืน่ๆของสวนราชการ 
-การศึกษาวิเคราะหถึงโอกาสในการปรับเปลี่ยนทรัพยากรท่ีมีอยูไปใชกับบริการหรอืกิจกรรม    
ที่มีความสําคัญกวา 
-ความเส่ียงในดานการเงิน สังคมและจริยธรรม กฎหมาย ขอบงัคับ และดานอืน่ๆ 
-การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจระดับประเทศหรือระดับโลก 
-ลักษณะเฉพาะของสวนราชการของทาน 
-จุดแข็ง จุดออนของสวนราชการหรือองคกรอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน (ใหตอบตามความ 
เหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 
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30 3 - ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก มีอะไรบาง 
-ใหระบุเปาหมาย และระยะเวลาที่จะบรรลุเปาประสงคเหลานั้น  
-ใหระบุลําดับความสําคัญของเปาประสงคเหลานั้น 

31 4 --การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธหลักสวนราชการได 
ใหความสําคัญกับความทาทายตอองคกรทีร่ะบุไวในลักษณะสําคัญขององคกร ขอ  2 อยางไร 
-สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตรและกลยุทธ 
-ความสมดุลของโอกาสและความทาทาย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
-มีความสมดุลของความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียที่สําคัญทั้งหมด 

32 5 สวนราชการมีวิธีการอยางไร ในการ  
-ถายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนําไปปฏิบัติใหบรรลุเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธหลัก  
-จัดสรรทรัพยากรเพื่อใหมัน่ใจวาสามารถปฏิบติัการตามแผนไดสําเร็จ   
-ทําใหผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามแผนมีความยั่งยืน 

33 6 -แผนปฏิบัติการท่ีสําคัญของสวนราชการมีอะไรบาง  
-หากมีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในการใหบรกิาร รวมทั้งผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย       
สวนราชการจะดําเนินการอยางไรเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

34 7 -แผนหลักดานทรัพยากรบุคคลท่ีตอบสนองเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร กลยุทธหลักและ 
แผนปฏิบัติการมีอะไรบาง  

35 8 -ตัวชี้วัดท่ีสําคัญที่ใชติดตามความคืบหนาของแผนปฏิบัติการมีอะไรบาง    
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการโดยรวม  
เสริมใหสวนราชการมุงไปในแนวทางเดียวกัน 

36 9 -เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดท่ีระบุในขอ )8(  มอีะไรบาง  
-เปาหมายการดําเนินการของแผนปฏิบัติการเปนเชนใด เมื่อเปรียบเทียบกับ 

• เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  

• ผลการดําเนินการที่ผานมา  

• ผลการดําเนินการที่คาดไวของคูแขง  

• ระดับเทียบเคียงที่สําคัญ  
ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ 

หมวด หมวด 33    การใหความสําคัญ กับผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสียการใหความสําคัญ กับผูรับบรกิาร และผูมีสวนไดสวนเสีย 

37 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดหรือจําแนกกลุมผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
-สวนราชการไดคํานึงถึงผูรับบริการท่ีพึงมีในอนาคตมาประกอบการพิจารณาดังกลาวอยางไร 

38 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรับฟงและเรียนรูความตองการและความคาดหวังหลัก ๆ  
ของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียแตละกลุม 
-สวนราชการไดนําขอมูลดังกลาวมาใชในการวางแผนปฏิบัติงาน และการปรับปรุง 
กระบวนการ รวมถึงการพัฒนาการบริการใหมๆอยางไร 

39 3 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทบทวนและปรับปรุงวิธีการรับฟงและเรียนรูความตองการ 
และความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียใหเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    
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40 4 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพื่อตอบสนองความคาดหวังและสรางความประทับใจใหแกผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
ซึ่งจะสงผลใหสวนราชการมีภาพลักษณที่ดี และมีผูมาใชบริการ เพิ่มขึน้  
(ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 

41 5 -สวนราชการมีวิธีการอะไรบางที่ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียสามารถติดตอขอขอมูล  
ขอรับบริการหรือรองเรียนตอสวนราชการ 
 -สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการกําหนดวิธีปฏิบัติของบุคลากรในสวนราชการในการ 
ติดตอกับผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย 
 -สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาบุคลากรท่ีเกี่ยวของทุกคนไดปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติที่กําหนดไว  

42 6 -สวนราชการมีกระบวนการจัดการขอรองเรยีนอยางไร 
-สวนราชการมั่นใจไดอยางไรวาขอรองเรียนเหลานั้นไดรับการแกไขอยางมีประสิทธิผลและ 
ทันทวงทีตามกระบวนการที่กําหนดไว 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการรวบรวมและวิเคราะหขอรองเรียนทั้งหมดเพื่อใชในการ 
ปรับปรุงการดําเนินการของสวนราชการของทานและสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ 

43 7 -สวนราชการทําอยางไรเพื่อใหวิธีการสรางความสัมพันธกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  
รวมทั้งวิธีการติดตอเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ    

44 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมี 
สวนไดสวนเสียแตละกลุม 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพื่อใหการวัดดังกลาวไดขอมูลซึ่งสามารถนําไปใชสรางความ 
ประทับใจและทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี 
-สวนราชการนําผลการวัดความพึงพอใจและไมพึงพอใจไปปรับปรุงการดําเนินการของสวน
ราชการอยางไร  

45 9 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการติดตามในเรื่องคุณภาพการบริการเพื่อใหไดขอมูล
ปอนกลับอยางทันทวงทีและนาํไปใชดําเนินการตอไปได 

46 10 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาขอมลูและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมสีวนได สวนเสีย 

47 11 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาขอมลูและใชขอมูลเชิงเปรียบเทียบในดานความพึง
พอใจของผูรับบริการและผูมสีวนไดสวนเสีย     

หมวด หมวด 44     การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู การวัด การวเิคราะห และการจัดการความรู 

48 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการเลือกและรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่มีความสอดคลอง
และเชื่อมโยงกนั เพื่อใชในการติดตามผลการปฏิบัติงาน และผลการดําเนินการของสวน
ราชการโดยรวม 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการใชขอมูลและสารสนเทศเหลานี้ มาสนับสนุนการตัดสินใจ    
ในสวนราชการและสนับสนุนใหเกิดนวัตกรรม 

49 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการเลือกขอมูลและสารสนเทศเชิงเปรียบเทียบ มาสนับสนุนการ
ตัดสินใจในสวนราชการ และสนับสนุนใหเกดินวัตกรรม  
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50 3 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการวัดผลการดําเนินการเหมาะสมและทันสมัย 
อยูเสมอ  
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหมั่นใจวาระบบการวัดผลการดําเนินการมีความไวใน
การบงชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วหรือไมไดคาดการณทั้งจากภายในและภายนอกสวนราชการ 

51 4 -สวนราชการมีการวิเคราะหในเรื่องอะไรบาง เพื่อชวยใหผูบริหารของสวนราชการนําผลการ
วิเคราะหมาใชในการทบทวนผลการดําเนินการของสวนราชการ และนําไปใชในการวางแผน     
เชิงยุทธศาสตร  

52 5 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการส่ือสารใหผูปฎิบัติงานในทุกระดับไดรบัทราบถึงผลการ
วิเคราะห เพื่อใชเปนขอมูลสนบัสนุน การตัดสินใจในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิผล 

53 6 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหขอมูลและสารสนเทศที่ตองการมีความพรอมใชงาน 
และทําใหบุคลากร ผูรับบรกิาร ผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวของกัน
สามารถเขาถึงขอมูลและสารสนเทศดังกลาว  

54 7 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหอุปกรณที่เกี่ยวกับสารสนเทศ (ฮารดแวรและ
ซอฟแวร) ที่ใชในสวนราชการมีความ เชื่อถือได ปลอดภัย และใชงานงาย  

55 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการทําใหระบบการจัดการขอมูลและสารสนเทศ และอปุกรณที่
เกี่ยวกับสารสนเทศดังกลาว เหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ 

56 9 สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดการความรูเพื่อใหเรือ่งตอไปนี้ บรรลุผล 
-การรวบรวมและถายทอดความรูของบุคลากรในสวนราชการ  
-การรับการถายทอดความรูที่มีประโยชนจากผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย และองคกรอื่น 
-การแสวงหาและแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติที่เปนเลิศ 

57 10   สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพื่อใหขอมูล สารสนเทศ และความรู ของสวนราชการ               
มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  
- ความครอบคลุม                           - ความรวดเร็ว  
- ความถูกตอง                               - ความทันสมัย 
- ความเชื่อมโยง                             - ความนาเชื่อถือ  
- ความสามารถในการเขาถึง              - ความสามารถในการตรวจสอบ 
- การมีสวนรวมในกระบวนการขอมูล    - ความปลอดภัย 
- การรักษาความลับ 

หมวด 5   การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

58 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดโครงสรางองคกรและระบบการทํางาน  ทั้งที่เปน
ทางการและไมเปนทางการ  เพื่อสงเสริมใหบุคลากรเกิดความรวมมือ ความคิดริเริ่ม การ
กระจายอํานาจในการตัดสินใจ นวัตกรรม  ความคลองตัว และทันตอความตองการของ
ผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียอยูเสมอ 

59 2 -ในการจัดโครงสรางองคกรและระบบการทํางานดังกลาว สวนราชการไดคํานึงถึงวัฒนธรรม 
และความคิดของบุคลากรและของชุมชนซึ่งสวนราชการมีปฏิสัมพันธดวยมาพิจารณาอยางไร   
(ใหตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ) 
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60 3 -สวนราชการทําอยางไรเพื่อใหการส่ือสาร การแลกเปลี่ยนความรูหรือทักษะระหวางบุคลากร
ภายในสวนราชการมีประสิทธิผล  

61 4 - สวนราชการมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร และมีการแจงผลเพื่อใหเกดิการ
พัฒนาและปรับปรุงการทํางานใหแกบุคลากรรายบุคคลอยางไร  
-สวนราชการมวิีธีการอยางไรในการยกยองชมเชย การใหรางวัลและส่ิงจูงใจ เพื่อสนับสนนุให
บุคลากรมีขวัญกําลังใจ มีการทํางานอยางมปีระสิทธิผล มีจิตสํานึกในการทํางานที่มุงเนน
ผลประโยชนและความตองการของผูรับบรกิารและผูมีสวนไดสวนเสีย  

62 5 -สวนราชการมีวิธีการกําหนดคุณลักษณะและทักษะที่จําเปนของบุคลากรในแตละตําแหนง 
อยางไร 

63 6 - สวนราชการมีวิธีการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากรไวอยางไร 
- ในการสรรหา วาจาง และรักษาบุคลากร สวนราชการไดคํานึงถงึวัฒนธรรมและความคดิของ 
บุคลากรและของชมุชนท่ีสวนราชการต้ังอยูอยางไร(ตอบความเหมาะสม) 

64 7 -สวนราชการมีแผนในการเตรยีมบุคลากรสําหรับตําแหนงบริหารหรือตําแหนงที่มีความสําคัญ 
ตอภารกิจหลักของสวนราชการอยางไร  
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการสรางความกาวหนาในหนาที่การงานใหแกบุคลากรทั่วทั้ง 
สวนราชการ 

65 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากรท่ีมาจากทองถิ่นนั้นใหมีโอกาสกาวหนาใน 
หนาที่การงานในการปฏิบัติราชกา(ใหตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)       

66 9  สวนราชการมวิีธีการอยางไรในการพัฒนาบุคลากร เพื่อ 
-ใหแผนปฏิบัติการและผลการดําเนินการเปนไปตามที่กําหนดไว  
-ใหเกิดความสมดุลระหวางเปาประสงคทั้งระยะสั้นและระยะยาว ของสวนราชการ กับความ 
ตองการของบคุลากร ในดานการพัฒนา การเรียนรู และความกาวหนาในหนาที่การงาน 

67 10 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการใหการศึกษาและฝกอบรม ซึ่งครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 
ไดแก การอบรมบุคลากรใหม จริยธรรม การบริหารจัดการ การพัฒนาภาวะผูนํา ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดลอมในการทํางาน  

68 11 สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการหาความจําเปนและความตองการในการฝกอบรม 
จากบุคลากรท่ัวไป หัวหนางานและผูบังคับบญัชา 

69 12 สวนราชการมีวิธีการพัฒนาบุคลาการทั้งเปนทางการและไมเปนทางการอยางไร 
70 13  สวนราชการสงเสริมใหมีการนําความรูและทักษะใหม ๆ ที่ไดจากการศึกษาและฝกอบรม 

 มาใช  ในการปฏิบติังานอยางไร 
71 14 สวนราชการมีวิธีการประเมินประสิทธิผลของการศึกษาและการฝกอบรมของบุคลากรอยางไร     

ทั้งนี ้ใหพิจารณาจากผลการ ปฏิบัติงานของแตละบุคคลและผลการปฏิบัติงานของสวนราชการ
โดยรวม 

72 15 สวนราชการมีวิธีการอยางไรเพื่อชวยใหบุคลากรพัฒนาตนเองใหเกิดความกาวหนาในหนาที่ 
-ผูบริหารและผูบังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาทอยางไรในการชวยใหบุคลากรบรรลุ 
เปาประสงคดังกลาว 
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73 16 -สวนราชการมวิีธีการอยางไรในการสงเสริมสุขอนามัย ความปลอดภัย การปองกนัภัย การ
ปรับปรงุสภาพแวดลอมใน การทํางานและอุปกรณใหเหมาะสม  กับการปฏิบัติงาน 
-สวนราชการกาํหนดเปาหมายหรือตัวชี้วัดในเรื่องดังกลาวอยางไร 
-บุคลากรมีสวนรวมในการสงเสริมและปรับปรุงในเรื่องดังกลาวอยางไร 

74 17 สวนราชการมีวิธีอยางไรในการทําใหสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภาวะฉุกเฉิน 
และภัยพิบัติ เพื่อใหสามารถดําเนินภารกิจไปไดอยางตอเนื่อง 

75 18 สวนราชการมีวิธีการในการกําหนดปจจัยที่มีผลตอความผาสุกความพึงพอใจ และแรงจูงใจ       
ของบุคลากรในแตละระดับและแตละประเภทอยางไร 

76 19 -นอกเหนอืจากระเบียบสวัสดิการกลางท่ีกําหนดไว สวนราชการมีการสนบัสนุนบคุลากรอยางไร  
ในเรื่องนโยบาย สวัสดิการ และการบริการ โดยกําหนดใหตรงกับความตองการของบุคลากรใน 
แตละระดับและแตละประเภท 

77 20 -สวนราชการมีการกําหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินความผาสุก ความพึงพอใจและ
แรงจูงใจของบคุลากรแตละระดับและแตละประเภท ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ
อยางไร 
-สวนราชการไดใชตัวชี้วัดตาง ๆ เชน การสูญเสียบุคลากรการหยุดงาน การรองเรียน          
การรองทุกข ความปลอดภัย และผลิตภาพ เพื่อมาประเมินความผาสุก ความพึงพอใจ         
และการสรางแรงจูงใจของบุคลากรอยางไร 

78 21 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําผลการประเมินความผาสุกความพึงพอใจ และการสราง
แรงจูงใจของบคุลากรมาเชื่อมโยงกับผลลัพธในการดําเนินการ เพื่อจัดลําดับความสําคัญใน
การปรับปรุงความผาสุก ความพึงพอใจ และการสรางแรงจงูใจรวมทั้งบรรยากาศและ
สภาพแวดลอมในการทํางาน      

หมวด หมวด 66      การจัดการกระบวนการการจัดการกระบวนการ 

79 1 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการที่สรางคณุคา     

ตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุพนัธกิจของสวนราชการ 

-กระบวนการท่ีสรางคุณคาที่สําคัญมีอะไรบาง   
80 2 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการที่สรางคุณคาโดย 

นําขอมูลที่ไดจากผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียมาประกอบในการจัดทําขอกําหนดที่ 
สําคัญเหลานั้น 
-ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมีอะไรบาง 

81 3 --สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการที่สรางคุณคา  
-สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้มาประกอบในการออกแบบอยางไร  

•  องคความรูของสวนราชการ และเทคโนโลยใีหม ๆ 

•  ความตองการของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย 

•  ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจายและปจจัย
ประสิทธิภาพประสิทธิผลอื่น ๆ 

•  เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
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-สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการ กระบวนการท่ีสรางคุณคา         
ที่เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น เพื่อใหสงผลตอผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย และการบรรลุ 
พันธกิจของสวนราชการ (ใหสวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวน
ราชการ) 

82 4 --สวนราชการมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญอะไรบางที่ใชในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการที่สราง
คุณคา 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม
ขอกําหนดที่สําคัญเหลานัน้ 

83 5 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบการทดสอบและการ
ตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนนิการ 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาด การทํางานซ้ําและความ
สูญเสียจากผลการดําเนินการ  

84 6 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการที่สราง คุณคา เพื่อใหผลการ
ดําเนินการและการใหบริการดีขึ้น 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําการปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพรแลกเปลี่ยน
ประสบการณภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน 

85 7 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการกําหนดวากระบวนการใดเปนกระบวนการสนับสนุน 
-กระบวนการสนับสนุนที่สําคญัมีอะไรบาง 

86 8 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการสนับสนุน โดยนํา
ขอมูลที่ไดจากผูรับบริการภายในและ ภายนอกมาประกอบในการจัดทําขอกําหนดที่สําคัญเหลานั้น 
-ขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการดังกลาวมีอะไรบาง 

87 9 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการออกแบบกระบวนการสนับสนุน  
-สวนราชการไดนําเรื่องเหลานี้มาประกอบในการออกแบบอยางไร  

• องคความรูของสวนราชการ และเทคโนโลยใีหม ๆ 

• ความตองการของผูรับบริการท้ังภายในและภายนอก 

• ขั้นตอน ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ผลิตภาพ การควบคุมคาใชจาย และปจจัย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอื่น ๆ 

• เปาหมายและผลสัมฤทธ์ิของภารกิจ 
-สวนราชการมีแนวทางอยางไรในการออกแบบและบูรณาการ  กระบวนการสนับสนุนที่
เกี่ยวของกับสวนราชการอื่น (ใหสวนราชการตอบตามความ เหมาะสมของภารกิจของสวน
ราชการ) 

88 10 --สวนราชการมีตัวชี้วัดท่ีสําคัญอะไรบางที่ใชในการควบคมุและปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนํากระบวนการดังกลาวไปปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลตาม 
ขอกําหนดที่สําคัญนัน้ 

89 11 -สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการลดคาใชจายในดานการตรวจสอบ  การทดสอบ               
และการตรวจประเมินกระบวนการหรือผลการดําเนินการ 
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-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปองกันไมใหเกิดขอผดิพลาดการทํางานซ้ําและความ
สูญเสียจากผลการดําเนินการ  

90 12 --สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการปรับปรุงกระบวนการสนับสนุน เพือ่ใหผลการดําเนินการ
และการใหบรกิารดีขึ้น 
-สวนราชการมีวิธีการอยางไรในการนําการปรับปรุงดังกลาวมาเผยแพรแลกเปลี่ยน
ประสบการณ ภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน             

หมวดหมวด  77::  ผลลัพธการดําเนินการผลลัพธการดําเนินการ  

7.1 ดานประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ 

91 1 -ผลการดําเนินการดานการบรรลุความสําเร็จของยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติงาน  
92 2 -ผลการดําเนินการดานการบูรณาการกับสวนราชการที่เกีย่วของกันในการใหบริการหรอื 

การปฏิบัติงาน (ให สวนราชการตอบตามความเหมาะสมของภารกิจของสวนราชการ)        
7.2  ดานคุณภาพการใหบริการ 

93 3 --ผลการดําเนินการดานความพึงพอใจและไมพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

94 4 -ผลการดําเนินการดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
95 5 -ผลการดําเนินการดานการมีสวนรวมของประชาชน  
96 6 -ผลการดําเนินการที่สําคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับผูรบับริการและผูมีสวนไดสวนเสีย        

7.3  ดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 

97 7 -ผลการดําเนินการดานประสิทธิภาพของการใชงบประมาณ  
98 8 --ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการที่สรางคุณคา  
99 9 --ผลการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน  

7.4 ดานการพัฒนาองคกร 

100 10 --ผลการดําเนินการดานการเรียนรูและพัฒนาของบุคลากร   
101 11 --ผลการดําเนินการดานความผาสุก ความพึงพอใจและไมพึงพอใจของบคุลากร 
102 12 -ผลการดําเนินการดานการจัดการความรู   
103 13 -ผลการดําเนินการดานการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ 
104 14 -ผลการดําเนินการดานการพัฒนากฎหมาย 
105 15 -ผลการดําเนินการดานการเปนองคกรที่สนับสนุนชุมชนท่ีสําคัญ    
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ตัวช้ีวัด 
การวิเคราะหระดับความสําเร็จของการดําเนินงานจากการใชจายงบประมาณ 

(Performance Assessment  Rating Tool :  PART) 
 

ที่ คําถาม วัตถุประสงคของคําถาม 

ก. จุดมุงหมายและรูปแบบ 

1 ก-1  ทานมีความเขาใจเปาหมายยุทธศาสตรชาติ  
เปาหมายการใหบริการของกระทรวง  และ
ยุทธศาสตรกระทรวง  ทีห่นวยงานของทานตอง
รับผิดชอบดําเนินการใหบรรลุผลสําเร็จหรือไม  
อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานแสดง
ความเขาใจวาหนวยงานมีสวนรับผิดชอบเปาหมาย
ยุทธศาสตรชาติ  เปาหมายการใหบริการของ
กระทรวง  และยุทธศาสตรกระทรวง  อยางใดบาง 

2 ก-2  เปาหมายการใหบริการของหนวยงานท่ีทาน
กําหนดมีความสอดคลองและเหมาะสมตอการนําสง
เปาหมายระดับสูงหรือไม  อยางไร 

       เพื่อใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุ
ความเชื่อมโยงในการกําหนดเปาหมายการใหบริการ
ของหนวยงานกับเปาหมายของชาติ 

3 ก-3  หนวยงานของทานกําหนดความตองการ  
ปญหาหรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย  หรือไม  
อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุ
ความตองการ  ปญหาหรือเรือ่งที่สนใจของ
กลุมเปาหมายที่ชัดเจน 

4 ก-4  ผลผลิตทีก่ําหนดเปนสวนสําคัญที่ตอบสนอง
ความตองการ  ปญหาหรือเรือ่งที่สนใจของ
กลุมเปาหมาย  และเปาหมายระดับสูง  หรอืไม  
อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานระบุ
ผลผลิต/โครงการที่ตอบสนองความตองการ  ปญหา
หรือเรื่องที่สนใจของกลุมเปาหมาย 

5 ก-5  การกําหนดผลผลิตของหนวยงานมีการ
พิจารณาความซํ้าซอนของผลผลิตของหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนหรือไมกรณีที่หนวยงานมี
ความซ้ําซอนกบัผลผลิตของหนวยงานอื่นสามารถ
จําแนกลักษณะผลผลิตที่แตกตางกันไดหรือไม  
อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานกําหนด
ผลผลิตที่มีลักษณะไมซ้ําซอนกับหนวยงานอ่ืน  หรือ
กรณีมีความซ้ําซอนสามารถแสดงลักษณะเฉพาะ
หรือความแตกตางของผลผลิตได 

6 ก-6  หนวยงานไดคํานึงถึงอปุสรรคและขอจํากัด 
(อาทิ  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  โครงสรางสวน
ราชการ  และปจจัยในกระบวนการปฏิบัติงาน)  ที่มี
ตอการนําสงผลผลิตหรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงของหนวยงานคํานึงถึง
อุปสรรคและขอจํากัด (อาทิ  ดานกฎหมาย  ระเบียบ  
โครงสรางสวนราชการ  และปจจัยในกระบวนการ
ปฏิบัติงาน) ที่มีตอการนําสงผลผลติหรือไม อยางไร 

ข.  การวางแผนกลยุทธ 

7 ข-1  หนวยงานจัดทําแผนกลยุทธที่แสดงความ
เชื่อมโยงและถายทอดภารกิจจากจุดมุงหมายของ
รัฐบาล (เปาหมายเชิงยุทธศาสตรชาติ)  มายัง
ผลลัพธ  ผลผลิตและกิจกรรมตามลําดับหรือไม  
อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ความเชื่อมโยงจุดมุงหมายของรัฐบาลถายทอดลง
มายังผลลัพธและผลผลิตจากการจัดทํากิจกรรมของ
หนวยงาน 
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8 ข-2  แผนกลยทุธกําหนดเปาหมายระดับผลผลิต
ระยะยาวหรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายระยะยาวระดับผลผลิต 

9 ข-3  แผนกลยทุธของหนวยงานกําหนดเปาหมาย
ระยะยาวที่สงผลตอความสําเร็จของผลลัพธ 
(เปาหมายการใหบริการของกระทรวง) ที่ทาทาย (มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น)  หรอืไม  อยางไร   

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายระยะยาวที่มีประสิทธิภาพสูงขั้น 

10 ข-4  แผนกลยทุธของหนวยงานจําแนกเปาหมาย
ผลผลิตเปนรายป  หรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
เปาหมายการทํางานรายปที่ชัดเจน 

11 ข-5  แผนกลยทุธของหนวยงานไดกําหนดวิธีการ
ประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน  หรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญตอการประสานความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีเกีย่วของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

12 ข-6  แผนกลยทุธของหนวยงานกําหนดใหมี
แผนการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ที่มีคณุภาพดาน
ขอบเขตของเนื้อหาที่จําเปนเพื่อการปรับปรุงอยาง
สมํ่าเสมอ  โดยประเมินตนเอง  และโดยผูประเมิน
อิสระ  หรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงาน
กําหนดแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หนวยงานดวยตนเองและประเมินโดยผูประเมิน
อิสระ 

13 ข-7  หนวยงานกําหนดใหมกีระบวนการวิเคราะห
การเปลี่ยนแปลงดานยุทธศาสตรชาติ  ยุทธศาสตร
กระทรวง  และ/หรือ  ขอกฎหมายและระเบียบ
ปฏิบัติที่เกี่ยวของ  เพื่อนํามาทบทวนกลยุทธของ
หนวยงาน  หรอืไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานให
ความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  
กฎหมาย  และระเบียบปฏิบัติ  ซึง่มีผลตอการ
ปฏิบัติงานตามกลยุทธและการปรับกลยุทธของ
หนวยงาน 

ค.ความเช่ือมโยงงบประมาณ 

14 ค-1  หนวยงานกําหนดเปาหมายผลผลิตประจําป  
ซึ่งแสดงใหเหน็ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมาย
ผลผลิตตามแผนงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ  
4  ป  หรือไม  อยางไร 

       เพือ่ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
เปาหมายผลผลิตจําแนกรายป  ซึ่งแสดงใหเห็น
ความกาวหนาในการบรรลุเปาหมายผลผลิตสะสม
ระยะยาว 

15 ค-2  หนวยงานกําหนดกิจกรรมหลักท่ีมีความ
เชื่อมโยงกับทรัพยากรท่ีตองการ  ซึง่สนับสนุนให
บรรลุเปาหมายผลผลิตประจําป  หรือไม  อยางไร 
 
 
 

       เพือ่ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนด
กิจกรรมหลักท่ีมีความเชื่อมโยงกับการบรรลุ
เปาหมายของผลผลิต  และกาํหนดทรัพยากรท่ี
ตองการของแตละกิจกรรมหลักท่ีนําสงผลผลิต 
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16 ค-3  หนวยงานกําหนดตัวชี้วัดความกาวหนาตาม
ระยะเวลาที่กําหนดทุกกิจกรรมหลัก  หรอืไม  
อยางไร 

     เพือ่ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานกําหนดแสดง
ตัวชี้วัดความกาวหนา  ตามระยะเวลาที่กําหนดทุก
กิจกรรมหลัก 

17 ค-4  หนวยงานกําหนดใหมกีิจกรรมเพื่อคาํนวณ
ตนทุนตอหนวยผลผลิต  หรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานจัดทําตนทุน
ตอหนวยผลผลิต 

18 ค-5  หนวยงานมีการพิจารณาผลการปฏิบัติงานท่ี
ผานมา  เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดเปาหมาย
ผลผลิตประจําป  หรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหผูบริหารท่ีรับผิดชอบดานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปของหนวยงานตระหนักถงึ
การทบทวนเปาหมายผลผลิตจากผลการปฏิบัติงาน
ในระยะเวลาที่ผานมา 

ง. การบริหารจัดการ 

19 ง-1  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
จัดทําและบริหารแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช
จายงบประมาณประจําป  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอน
และระยะเวลา  ใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดของแต
ละผลผลิต  หรอืไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจาย
งบประมาณประจําป  ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนและ
ระยะเวลา  ใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดของแตละ
ผลผลิต  ที่ชัดเจน 

20 ง-2  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
จัดทําระบบรายงานขอมูลยอนกลับของแตละผลผลิต  
ที่เชื่อถือไดและตรงตามกําหนดเวลา  หรือไม  
อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
ใหความสําคัญกับระบบขอมูลจากหนวยปฏิบัติของ
แตละผลผลิต  ที่เชื่อถือไดและตรงตามกําหนดเวลา 

21 ง-3  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
นําขอมูลดังกลาวมาใชในการบริหารจัดการ  และ
ปรับปรุงการดําเนินงานใหดีขึ้น  หรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
ใหความสําคัญตอการนําระบบขอมูลและสารสนเทศ
ที่เกี่ยวของไปใชในการปรับแผน 

22 ง-4  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
นําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ไปใชประโยชนใน
บริหารจัดการ  หรอืไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
ใหความสําคัญตอการประหยัดคาใชจายตนทุนตอ
หนวยผลผลิต 

23 ง-5  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี
กระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการดําเนินงาน  
และ/หรือ  ปรบัปรุงการดําเนินงาน  ใหมี
ประสิทธิภาพและความคุมคาหรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
กําหนดกระบวนการจัดการที่ชวยวัดผลการ
ดําเนินงาน  และ/หรือ  ปรับปรุงการดําเนินงาน  ให
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอคาใชจาย 
 

24 ง-6  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมี
รายงานผลการตรวจสอบทางการเงิน  ที่แสดงถึง
ประสิทธิภาพการจัดการทางการเงิน  และเปนไป
ตามกฎขอบังคับที่เกี่ยวของ  หรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
แสดงถึงประสิทธิภาพการจัดการจัดการทางการเงิน 
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25 ง-7  หนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงานมีการ
ประเมินบุคคลผูรับผิดชอบผลผลิตในการนําสง
ผลผลิตวามีประสิทธิภาพ  หรอืไม  อยางไร 

     เพือ่ใหหนวยปฏิบัตินําสงผลผลิตของหนวยงาน
แสดงถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพของบุคลากร      
ที่สัมพันธกับการนําสงผลผลิต 

จ. การประเมินผล ในระดับผลผลิต/ผลลัพธ 

26 จ-1  โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ
ผลลัพธที่ได  กับเปาหมายผลลัพธระยะยาวตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว  (โยงกับขอ ข-3) 

     เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบผลลัพธที่ได   
กับเปาหมายผลลัพธระยะยาว 

27 จ-2  โปรดแสดงความกาวหนาโดยการเปรียบเทียบ
ผลผลิตที่ได  กับเปาหมายผลผลิตประจําปตาม
ตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว (โยงกับขอ ข-4) 

     เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงความกาวหนา  โดยการเปรียบเทียบผลผลิตที่ได  
กับเปาหมายผลผลิตประจําป 

28 จ-3  ผลการดําเนินงานของหนวยงานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  และมีความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ
และ/หรือสังคม  หรือไม  อยางไร  (โยงกับขอ ง-5) 

     เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลตอคาใชจาย          
(Cost-Effectiveness)  สูงขึ้น  โดยองิตามแนวทาง    
ที่ สตช. และ สงป. กําหนด 

29 จ-4  หนวยงานมีการเปรียบเทียบผลผลิตและ
เปาหมายผลผลิตกับสวนราชการฯ  และหนวยงาน
เอกชนอืน่ที่มีลกัษณะเหมือน/คลายคลึงกัน  หรือไม  
อยางไร 

     เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงการวัดประสิทธิภาพเชิงเทียบเคียง (Exlernal 
Benchmark)  กับหนวยงานอืน่ 

30 จ-5  ผลการประเมินจากผูประเมินอิสระ  แสดงให
เห็นวาหนวยงานบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและ
ผลลัพธ  หรือไม  อยางไร 

     เพือ่ใหผูบริหารระดับสูงที่รับผิดชอบดาน
ยุทธศาสตรและดานประเมินผลของหนวยงานแสดง
ถึงการบรรลุผลสําเร็จในระดับผลผลิตและผลลัพธ
จากการประเมินผลของผูประเมินอิสระ 
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ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 

ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกนมีจํานวน  100 ตัว นําไปใชใน IQA-KKU จํานวน  40 ตัว ดังนี ้

IQA 
แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนานักศึกษาที่มุงสงเสริมศักยภาพใหเปนบัณฑิต 
ที่พึงประสงค 

เปาหมายหลัก 1. มีบัณฑิตมีคุณลักษณะเฉพาะ โดดเดน ที่เปนเอกลักษณของ มข. 
ตรงกับความตองการของสังคม (Graduate’s identity) 

14 1 ระดับความสําเร็จของการมีคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแกน 
 2 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  
 3 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 
 4 จํานวนนักศึกษาที่มีความรูภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับที่ใชไดดี 

12 5 ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  
 6 ภาวะของการมีงานทํา  
 7 จํานวนหลักสูตรที่ปรับปรุงและผานการประเมินคุณภาพ  

68 8 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด   
13 9 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

คุณธรรมจริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต  
ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ   

 10 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมหรือโครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา   
 11 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอและหรือมีงานทําภายใน 3-12 เดือนหลังจาก

สําเร็จการศึกษา   
9 12 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ ในระยะเวลา 1 ป  
10 13 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา  
73 14 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  
 15 รอยละของนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนที่เพิ่มขึ้น   
 16 รอยละของนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร

สุขภาพของมหาวิทยาลัยขอนแกนที่เพิ่มขึ้น  
7, 8 17 รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด  
17 18 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนาชาติ  

ในรอบ 3 ปที่ผานมา  
18, 
19 

19 รอยละของจํานวนบทความวิทยานิพนธปริญญาโท/เอก ที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท/เอกทั้งหมด    

58 20 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา  
 21 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร

งบประมาณรายจายประจําปในสวนของผลผลิตผูสําเร็จการศึกษา 
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IQA 
แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด 

เปาหมายหลัก 2. มีหลักสูตรที่สงเสริมการวิจัยระดับปริญญาเอก และความเปนนานาชาติ  
(Study Programs Enhancing Research and International) 

 22 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ  
3, 4 23 จํานวนนักศึกษานานาชาติ  

 24 จํานวนอาจารยชาวตางประเทศ   
 25 การจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ 

เปาหมายหลัก  3. มีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ และมีศักยภาพสูงดาน  
การสอนและวิจัย (High Competencies & Qualified Faculty Staff) 

 26 จํานวนคณาจารยวุฒิปริญญาเอก 
57 27 จํานวนคณาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการท้ังหมด 
56 28 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  
 29 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนไปศึกษาตอทั้งในและตางประเทศตออาจารยประจํา 

เปาหมายหลัก 4. การจัดการศึกษาสูกลุมเปาหมายที่หลากหลาย (Education for all) 

 30 มีระบบการเรียนการสอนผาน Cyber College 
 31 จํานวนหลักสูตรที่มีการใชระบบ e-Learning ประกอบการเรียนการสอน  
 32 จํานวนนักศึกษาที่เรียนผานระบบ cyber college   
 33 จํานวนหลักสูตรที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเปดโอกาสใหมีการ

พัฒนาบุคลากรรวมกัน 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  การวิจัยและพัฒนาที่สรางองคความรูใหเพ่ิมศักยภาพและ ขีดความสามารถ  
ในการแขงขัน 

เปาหมายหลัก 1. ผลงานวิจัยที่ตอบสนองปญหาของชุมชน สังคม และอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  
(Research impact) 

 34 งบประมาณและทุนสนับสนุนการวิจัย  
 35 จํานวนผลงานวิจัยที่นําไปสูการแกไขปญหาพัฒนาสังคมได  
 36 จํานวนนักวิจัยที่มีศักยภาพสูง  
 37 จํานวนมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีผลงานวิจัยตีพิมพในระดับนานาชาติ  

32 38 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการของศูนยวิจัยเฉพาะทาง 
23-4 39 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน และภายนอกตอจํานวนอาจารย

ประจํา  
25-6 40 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในและภายนอกตอ

จํานวนอาจารยประจํา   
 41 สัดสวนจํานวนเงินดานวิจัยทั้งหมด(งบประมาณแผนดิน เงินรายได แหลงทุนภายนอก)  

ตองบประมาณดานวิจัยที่ไดรับจัดสรร (งบประมาณแผนดิน เงินรายได)   
30 42 จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการอบรมเปนนักวิจัยรุนใหม  
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IQA 
แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด 

เปาหมายหลัก 2. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี impact สูงและไดรับการอางอิง  
(Research publications & citations) 

 43 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตออาจารยประจํา 
 44 จํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการอางถึง  

27 45 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ ตีพิมพเผยแพรและ /หรือนําไปใชประโยชน  
ทั้งในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา   

29 46 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

เปาหมายหลัก 3. ผลงานสรางสรรค ผลงานวิจัยที่สรางองคความรูใหม นวัตกรรม และนําไปสูการ  
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและผลิตในเชิงพาณิชย (Innovations, intellectual property  
& commercialization) 

 47 จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การจดลิขสิทธ์ิ ผลงานสรางสรรค  
และการผลิตเชิงพาณิชย  

28 48 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร   

 49 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร
งบประมาณรายจายประจําปในสวนของผลผลิตผลงานวิจัยเพื่อสรางองคความรูและผลงานวิจัย
เพื่อถายทอดเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การบริการวิชาการที่เสริมสรางการพัฒนาที่ย่ังยืน 

เปาหมายหลัก 1. ผลงานการบริการวิชาการที่มีผลกระทบตอชุมชน (Impact on community)  
ทั้งในแงของการแกปญหาและการพัฒนาชุมชน 

 50 โครงการบริการวิชาการท่ีมีผลกระทบตอการแกปญหาและการพัฒนาสังคมภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ  

41 51 รอยละของความพึงพอใจของผูรับบริการ  
 52 งบประมาณและมูลคาที่ใชในการใหบริการแกสังคม  

35 53 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพในมหาวิทยาลัยที่ใหไดรับการยอมรับในระดับชาติ  
34 54 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา  

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา  
36 55 จํานวนชั่วโมงเฉลี่ยของอาจารยที่ใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา   

33 56 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา  

 57 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ขอนแกน  
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IQA 
แผน 
มข. 

ประเด็นยุทธศาสตร/ตัวช้ีวัด 

 58 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของสถาบันยุทธศาสตร ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ   

 59 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนของศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

 60 รอยละเฉล่ียถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย:ผลผลิตการใหบริการวิชาการ  

 61 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตตามเอกสารงบประมาณรายจาย :
ผลผลิตการใหบริการรักษาพยาบาลและสงเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษาและวิจัย 

เปาหมายหลัก 2. ชุมชนตนแบบการพัฒนาโดยใชหลักการมีสวนรวมและหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(Community model) 

 62 จํานวนชุมชนตนแบบ 
เปาหมายหลัก 3. ผลงานการบริการวิชาการที่เกิดจากความรวมมือของชุมชน ภาครัฐ และภาคเอกชน 
(Community participation) 

 63 จํานวนโครงการที่เกิดจากความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยขอนแกนกับหนวยงานภายนอก  
 64 จํานวนหนวยงานภายนอกมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแกน  
 65 จํานวนหนวยงานท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนทํา MOU ดานการบริการวิชาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4  การอนุรักษ พัฒนา ถายทอดและฟนฟูขนบธรรมเนียม ประเพณีและ 
วัฒนธรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เปาหมายหลัก 1. ผลงานดานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่นที่เกิดจากการบูรณาการการ
เรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ และการมีสวนรวมของผูเช่ียวชาญของชุมชน  
(Community integration) 

 66 การมีศูนยวิจัยเฉพาะทางศิลปวัฒนธรรม  
 67 จํานวนผลงานในการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม  
 68 จํานวนเครือขายและศิลปนพื้นบานที่เขามามีสวนรวมในดานการเรียนการสอนและกิจกรรม

ทางดานศิลปวัฒนธรรม 
 69 จํานวนผลงานหรือโครงการทางดานศิลปวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงหรือไดรับรางวัลในระดับชาติ  
 70 จํานวนงานวิจัยและโครงการบริการวิชาการท่ีเกี่ยวของกับงานดานศิลปวัฒนธรรม  
 71 งบประมาณและมูลคาที่ใชในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

38 72 รอยละของโครงการ / กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ/ กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด  

39 73 รอยละของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ/ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด(นักศึกษาระดับปริญญาตรีภาค
ปกติเต็มเวลา) 

40 74 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ  
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ  
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 75 รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการบรรลุเปาหมายตามผลผลิตของมหาวิทยาลัยตามเอกสาร
งบประมาณรายจาย :ผลผลิตการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5  การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิภาพ 

เปาหมายหลัก 1. มีโครงสรางองคกรและระบบบริหารที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลง (Flexible & adaptive 
structure & systems to change) 

 76 ระดับความสําเร็จของการปรับโครงสรางองคกรและระบบบริหารท่ีเอื้อตอการเปลี่ยนแปลง 
 77 ความสําเร็จในการพัฒนามหาวิทยาลัยขอนแกนสูระดับสากล  

44 78 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
45 79 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของอัตราการเบิกจายเงินงบประมาณรายจาย

ลงทุน  
 80 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน   
 81 ระดับความสําเร็จของรอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักในการลดรอบระยะเวลาของขั้นตอนการปฏิบัติ

ราชการของมหาวิทยาลัย ขอนแกน  
 82 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  

48 83 ระดับคุณภาพของการกํากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ขอนแกน  
52 84 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นและ  

รวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ   
60 85 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
 86 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตและ  

ประพฤติมิชอบ 
เปาหมายหลัก 2. เปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง (Learning 
organization) 

50 87 ระดับความสําเร็จของการเปนองคกรแหงการเรียนรูที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง 
50 88 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนการจัดการความรูเพื่อสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร 
เปาหมายหลัก 3. มีบุคลากรที่มีศักยภาพ ความสามารถในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง 
(Human capital competency) 

 89 มีระบบบริหารพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ยอมรับ 
 90 มีระบบบริหารผลงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนที่ยอมรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท 

ไดรับการพัฒนาบนพื้นฐานของความเชี่ยวชาญของงานหลัก (Functional Competency) 
 91 บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกประเภท ไดรับการปลูกฝงทางดานจริยธรรม คุณธรรม  

และจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
59 92 ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
65 93 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายมหาวิทยาลัยขอนแกนสูระดับบุคคล   
66 94 ระดับคุณภาพของการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ขอนแกน 
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เปาหมายหลัก 4. มีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
(Sufficiency economy-based immunity) 

 95 ระดับความสําเร็จของการมีวัฒนธรรมการอยูรวมกันแบบเอื้ออาทร มีภูมิคุมกันโดยยึด  
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาหมายหลัก 5. มีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ใชในการตัดสินใจและประเมินสถานการณเพ่ือรองรับ  
การเปลี่ยนแปลง (Information for decision support and forecasting) 

 96 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและ ใชงานได 
 97 มีระบบสารสนเทศที่ใชในการติดตามและประเมินผลงาน 

51 98 ระดับคุณภาพของการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแกน  
51 99 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลอุดมศึกษาดานนักศึกษา บุคลากร และ

หลักสูตร  
  เปาหมายหลัก 6. มีสภาพแวดลอมที่สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี (Energizing environments) 
 100 ความพึงพอใจดานส่ิงแวดลอมและชีวิตความเปนอยูของประชากรมหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตัวช้ีวัด THES  
( Times  Higher Education Survey) 

 
ตัวชี้วัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ Times มีจํานวน  31 ตัว  ไดนําไปใชใน  IQA-KKU  จํานวน  14 ตัว  

IQA THES ช่ือตัวช้ีวัด 

 1 จํานวนอาจารยชาวตางชาติ 
 2 จํานวนอาจารย 
 3 จํานวนอาจารยที่มาเยือนจากตางประเทศ 
 4 จํานวนอาจารยที่ไดรับเชิญไปโดยสถาบันตางประเทศ 
 5 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 
3 6 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ระดับปริญญาตรี  
6 7 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่มาจากตางประเทศ  

5 8 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับปริญญาตรีที่ไปตางประเทศ  

 9 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวไทย 
 10 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชาวตางชาติ 
 11 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาตรีโดยเฉล่ีย  
 12 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหมด 
4 13 จํานวนนักศึกษานานาชาติ ระดับบัณฑิตศึกษา  
6 14 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษาที่มาจากตางประเทศ  

5 15 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนระดับบัณฑิตศึกษา ที่ไปตางประเทศ  

 16 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย  
 17 คาเลาเรียนเฉลี่ยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาชาวตางชาติ 

 18 ขนาดชั้นเรียนระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา/หลังปริญญา  โดยเฉล่ีย  
58 19 คาใชจายตอปของหองสมุด  

40 20 คาลงทุนทางดานชุมชน  และวัฒนธรรม  
23-4 21 เงินสนับสนุนงานวิจัย  

 22 คาลงทุนทางดานส่ิงปลูกสราง/ส่ิงอํานวยความสะดวก  
 23 เงินสนับสนุนงานวิจัยจากรัฐบาล  
 24 เงินสนับสนุน/ เงินลงทุนจากภาคอุตสาหกรรม  

20 25 เงินบริจาคจากศิษยเกา  
9 26 สัดสวนของบัณฑิตที่ศึกษาตอ  
9 27 สัดสวนของบัณฑิตที่มีงานทํา  
 28 จํานวนผูไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
 29 เกรดเฉลี่ยของนักศึกษาเขาใหม  

27 30 จํานวนผลงานที่ตีพิมพ  
29 31 จํานวนผลงานที่ถูกอางอิง 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2548 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 

--------------------------------- 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพฉะนั้นอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”ดังตอไปนี้ 
 
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548”  

  2.  ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกา    
ที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวันประกาศ                 
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

3. ใหยกเลิก 
       ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542” 

      ลงวันที ่7กรกฎาคม พ.ศ.2542 
  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับตน   

      พ.ศ. 2539”ลงวันที่4กุมภาพันธ พ.ศ.2540 
  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับวิชาชีพ    

      พ.ศ.2539” ลงวันที่ 4กุมภาพันธ พ.ศ.2540  
  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับวิชาชีพ    

      (ตอเนื่อง2ป) พ.ศ. 2539” ลงวันที่4กุมภาพันธ 2540  
4. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา

ระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพของวิชานั้นๆโดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ สามารถนําไป
ประยุกตใชไดอยางเหมาะสม มีความสามารถในการคิดวิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หม่ันแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และสามารถติดตอส่ือสารกับผูอื่นไดเปนอยางดีรวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม  
 5.  ระบบการจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาคโดย  1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ           
1 ภาคการศึกษาปกติ มีระเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห สถาบันอุดมศึกษาที่เปดการศึกษาภาคฤดูรอนให
กําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับการศึกษาภาคปกติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาคหรือระบบจตุรภาคใหถือแนวทางดังนี้ 
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 ระบบไตรภาค  1  ปการศึกษาแบงออกเปน  3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค   1 ปการศึกษาแบงออกเปน  4 ภาคการศึกษาปกติ  1  ภาคการศึกษาปกติ                   
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  10  สัปดาห 
 สถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทยีบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 6.  การคิดหนวยกิต 
      6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปราย..ไมนอยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใหเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ          
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.3  การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ        
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
      6.4  การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงการ        
หรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 7.  จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
     7.1 หลักสูตรปริญญาตร ี (4ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 120 หนวยกิต ใชเวลาศึกษาไม
เกิน 8 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 12 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียน        
ไมเต็มเวลา 
     7.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150 หนวยกิต ใชเวลาศึกษา      
ไมเกิน 10 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและไมเกิน15 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน      
เรียนไมเต็มเวลา 
     7.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา 6 ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 180 หนวยกิต        
ใชเวลาศึกษาไมเกิน12ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 18 ปการศึกษา                
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
              7.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต ใชเวลา
ศึกษา  ไมเกิน 4 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
       หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุ  คําวา “ตอเนื่อง”ในวงเล็บ      
ตอทายชื่อหลักสูตร 
       ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 8. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี    
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกติของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
              8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู สามรถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช
ภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
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              สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป โดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาท่ี
ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ี
ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)                  
ตองไมนอยกวา30หนวยกิต 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุงหมายให 
ผูเรียนมีความรูความเขาใจและปฏิบัติงานไดโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมดังนี้ 

    8.2.1   หลักสูตรปริญญาตรี(4ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา              
                   84 หนวยกิต 

   8.2.2   หลักสูตรปริญญาตรี(5ป)ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวยวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา   
             114 หนวยกิต 

     8.2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา6ป ) ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ               
                   รวมไมนอยกวา 144 หนวยกิต 

    8.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอย 
             กวา 42 หนวยกิต 

                        สถาบันอดุมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียววิชาเอกคูหรือวิชาเอกและ 
วิชาโทก็ไดโดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิต ไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทตองมีจํานวนหนวยกิต          
ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกติของวิชาเอกอีก ไมนอย
กวา30 หนวยกิต และใหมีจํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 150 หนวยกิต 

8.3 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาท่ีมุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรอืสนใจ 
โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 6 หนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาท่ีมีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้
นักศึกษาตองศึกษาใหครบ ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบ
โอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 9.   จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา5คน และในจํานวนนั้นตองเปนผู
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย2คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา1หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไมได 
                 10    คุณสมบัติของผูเขาการศึกษา 
                        10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4ป 5ปและไมนอยกวา6ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
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                         10.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรือระดับอนุปริญญา(3ป)หรือเทียบเทา ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ.
2548 
                 11.  การลงทะเบียนเรียนใหทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา9 หนวยกิตและไมเกิน22หนวยกิต                    
ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาและใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9 หนวยกิต 
ใน  แตละภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา และจะสําเร็จการศึกษาไดดังนี้             
                 11.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 14 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        11.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 8 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 17 ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                        11.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไมนอยกวา6ป) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน 10 ภาคการศึกษา
ปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็ม
เวลา 
                         11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน4ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน8ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                          สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9 หนวยกิต  
                          หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน          
หนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
               12 .   เกณฑการ วัดผลและการสํ า เ ร็ จการ ศึกษา  ให สถา บันอุ ดม ศึกษากํ าหนดเกณฑ                       
การวัดเกณฑขั้นตํ่าของแตละรายวิชา และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยตองเรียนครบตามจํานวน
หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 2.00 จากระบบ 4ระดับคะแนน          
หรือเทียบเทา จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 
                   สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้ จะตองกําหนดให
มีคาเทียบเคียงกันได 
                13. ชื่อปริญญาสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และ
อักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีที่ปริญญาใดยัง
มิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวย
ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

     14. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ 
หลักสูตรใหชัดเจน ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก4ประเด็นคือ                                                                          

14.1   การบรหิารหลักสูตร                                                  
14.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
14.3  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
14.4   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
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                  15. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆอยางนอยทุกๆ5ปและมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก5ป 
                   16.  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษาท่ีจะพิจารณา และใหถือ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

                 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่   21  กุมภาพันธ   พ.ศ. 2548 
                                        
 
                                        
 
     อดิศัย     โพธารามิก 
                                          (นายอดิศัย    โพธารามิก) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2548 
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ประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548 
-------------------------------------- 

 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมย่ิงขึ้น  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยะฐานะ  
และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  
แห งพระราชบัญญั ติ ระ เบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   พ .ศ . 2546  รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2548”  ดังตอไปนี้ 

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้ เรียกวา “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                 
พ.ศ. 2548” 

 2. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลังปริญญาตรี) 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับปริญญา
เอกทุกสาขาวิชา สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและ    หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เปนตนไป 

 3. ใหยกเลิก 
 3.1  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
พ.ศ. 2533”  ลงวันที่  1  มิถุนายน  พ.ศ. 2533 
        3.2   ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542”   
ลงวันที่  7  กรกฎาคม  พ.ศ. 2542 
 4.   ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร   
 4.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง มุงใหมีความ 

สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพเนนการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ เพื่อใหมีความรูความ
เชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จใน
ตัวเอง 

      อนึ่ง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโทใน
สาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ 40  ของหลักสูตรที่จะเขา
ศึกษา 
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 4.2 หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพที่เปนสากล  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่มีความรูความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาตางๆ 
โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ  รวมทั้งมีความสามารถในการ
สรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการเชื่อมโยงและบูรณาการศาสตรที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยาง
ตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 5. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน  2  ภาคการศึกษาปกติ      
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  15  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน   
ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกบัการศึกษาภาคปกติ 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ใหถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา  12  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไมนอยกวา 10 สัปดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
 6.  การคิดหนวยกิต 
 6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  15  ชั่วโมงตอ           
ภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  30  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ     
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.3 การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา  45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด  ตามท่ีไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทําโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไมนอยกวา 45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.5 การคนควาอิสระที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให          
มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 6.6วิทยานิพนธ ที่ใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติใหมีคา        
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค 
 7. โครงสรางหลักสูตร   
               7.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 7.2 ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต โดยแบง
การศึกษาเปน 2 แผน คือ 
  แผน  ก   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
   แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 36 หนวยกิต  
   สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น
ก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอดุมศึกษากําหนด 
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   แบบ  ก2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
 7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน  2 แบบ  โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูงคือ 
 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด ดังนี้ 
 แบบ 1.1 ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา 48 หนวยกิต 

 แบบ 1.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรีจะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา 72  หนวยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 แบบ 2 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่มีคุณภาพสูงและกอใหเกิด
ความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
 แบบ 2.1  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  36  หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 
 แบบ 2.2  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะตองทําวิทยานิพนธ ไมนอยกวา  48  หนวยกิต
และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา 24 หนวยกิต 
 ทั้งนี้  วิทยานิพนธตามแบบ 2.1  และแบบ 2.2  จะตองมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
 8. การรับและเทียบโอนหนวยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาหรือ
วิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหกับนักศึกษา ที่มี
ความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานไดทั้งนี้นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว
ในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาใน
ระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น จํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่ง
หลักสูตรใดเทานั้นและตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 9.1 ปริญญาโท 

 9.1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย  3  คน 

 9.1.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา              
ที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
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 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา   หรอืเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 9.1.4 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม
ตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

 9.2 ปริญญาเอก 

 9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

 9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธกัน และตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.2.4 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  

 9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 

 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
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 10.1 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญา
เอกไดไมเกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษาไดมากกวา 5 คน ให
อยูใน ดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้นแตทั้งนี้ตองไมเกิน 10 คน 

 10.2 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท            
ไดไมเกิน 15 คน  

               หากเปนอาจารยที่ปรึกษาท้ังวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ใหคิดสัดสวนจํานวนนักศึกษา             
ที่ทําวิทยานิพนธ 1 คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ 3 คน ทั้งนี้ ใหนับรวมนักศึกษาที่ยัง             
ไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 10.3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรืออาจารย
ผูสอนวิทยานิพนธและ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย  

 11. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

 11.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 11.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 11.3 ปริญญาโท  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 

 11.4 ปริญญาเอก   จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทาที่มีผลการเรียน ดี
มากหรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 

 12. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษาใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา 15 หนวยกิต            
ในแตละภาคการศึกษาปกติ และใหใชเวลาในแตละหลักสูตร ดังนี้ 

 12.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 3 ป
การศึกษา 

 12.2 ปริญญาโท ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน 5 ปการศึกษา 

 12.3  ปริญญาเอก  ผูที่สําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา        
ไมเกิน 8 ปการศึกษา  สวนผูที่สําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลาศึกษา                
ไมเกิน  6 ปการศึกษา 

               การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดจํานวนหนวย
กิต  ที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต  ที่กําหนดขางตนใน
สัดสวนที่เหมาะสม 

               หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวย กิ
ตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา 

 13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิต   
ที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 
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 13.2 ปริญญาโท 

 13.2.1 แผน ก แบบ ก1 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย          
โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ังและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอย
ดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสาร หรือส่ิงพิมพทางวิชาการหรือ
เสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม(Proceeding) 

 13.2.2 แผน ก  แบบ ก2  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองได 
ระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา พรอมทั้งเสนอวิทยานิพนธและสอบ
ผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแตงต้ังและผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสาร  หรือส่ิงพิมพทางวิชาการ หรือเสนอตอที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 13.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉล่ียไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาและสอบผานการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination) ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 13.3 ปริญญาเอก 

 13.3.1 แบบ 1 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตามหลักเกณฑ และเงื่อนไข    
ที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทํา
วิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย โดยคณะกรรมการซึ่งจะตอง
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรือ
อยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือส่ิงพิมพทาง
วิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา
นั้น 

 13.3.2 แบบ 2 ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับคะแนน
เฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทาสอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา ตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ(Qualifying Examination)     
เพื่อเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธเสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดย
คณะกรรมการ  ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ
จะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพใน
วารสารหรือส่ิงพิมพทางวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปน
ที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

 14. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 

 14.1ประกาศนียบัตรบัณฑิต ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate  Diploma) ”อักษรยอ    
“ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 14.2ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง Higher Graduate 
Diploma)” อักษรยอ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad.Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
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 14.3ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา       
ในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ใน
กรณี  ที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราช
กฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตรใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให
ชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  4  ประเด็น คือ 

 15.1 การบริหารหลักสูตร 

 15.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

 15.3 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

 15.4 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 

 16. การพัฒนาหลักสูตรใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนีดาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ อยางนอยทุกๆ 5 ป  และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก 5 ป 

 17. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจากท่ี
กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ  พ.ศ.  2548 

 

 

 

     (นายอดิศัย    โพธารามิก) 

      รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(Full – time Equivalent Student : FTES ) 

ประจําปการศึกษา  2551 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธิ รวม FTES*สุทธ ิ

คณะเกษตรศาสตร  1,272 1,553 1,553 

ปริญญาตรี (ปกติ) 934 934 1,384 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 58 58 169 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 225 449   

1 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  56 112   
คณะวิศวกรรมศาสตร  2,760 3,034 3,034 

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,912 1,912 2,380 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 574 574 654 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 234 468   

2 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  40 79   
คณะวิทยาศาสตร 3,969 4,321 4,321 

ปริญญาตรี (ปกติ) 3,066 3,066 3,526 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 552 552 795 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 230 459   

3 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  122 243   
คณะเทคโนโลยี 378 442 442 

ปริญญาตรี (ปกติ) 288 288 416 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 26 26 26 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 64 128   

4 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        
คณะสถาปตยกรรมศาสตร 693 693 693 

ปริญญาตรี (ปกติ) 374 374 374 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 281 281 391 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

5 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  39 39   
คณะพยาบาลศาสตร 877 877 877 

ปริญญาตรี (ปกติ) 460 460 610 
ปริญญาตรี (พเิศษ)     267  
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 150 150   

6 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  267 267   
คณะแพทยศาสตร 1,808 1,808 1,808 

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,451 1,451 1,603 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 92 92 205 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 152 152   

7 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  113 113   
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธิ รวม FTES*สุทธ ิ

คณะเทคนิคการแพทย  379 379 379 

ปริญญาตรี (ปกติ) 260 260 287 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 81 81 92 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 27 27   

8 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  11 11   
คณะสาธารณสุขศาสตร 660 660 660 

ปริญญาตรี (ปกติ) 258 258 318 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 199 199 343 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 60 60   

9 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  144 144   
คณะทันตแพทยศาสตร 283 283 283 

ปริญญาตรี (ปกติ) 242 242 268 
ปริญญาตรี (พเิศษ)     15 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 27 27   

10 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  15 15   
คณะเภสัชศาสตร 588 588 588 

ปริญญาตรี (ปกติ) 166 166 257 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 291 291 331 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 91 91   

11 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  39 39   
คณะสัตวแพทยศาสตร 437 437 437 

ปริญญาตรี (ปกติ) 256 256 279 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 151 151  158 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 23 23   

12 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  7 7   
คณะศึกษาศาสตร 2,050 2,381 2,381 

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,327 1,327 1,542 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 62 62 838 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 144 215   

13 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  518 777   
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,825 5,149 5,149 

ปริญญาตรี (ปกติ) 3,404 3,404 3,673 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 1,015 1,015 1,475 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 149 269   

14 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  256 461   
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คณะ รวม FTES FTES* สุทธิ รวม FTES*สุทธ ิ

คณะวิทยาการจัดการ 2,217 2,351 2,351 

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,483 1,483 1,483 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 567 567 868 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

15 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  167 301   
คณะศิลปกรรมศาสตร 375 375 375 

ปริญญาตรี (ปกติ) 360 360 360 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 15 15 15 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

16 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        

วิทยาเขตหนองคาย 2,144 2,144 2,144 

ปริญญาตรี (ปกติ) 548 548 548 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 1,596 1,596 1,596 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

17 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        
คณะนิติศาสตร 683 683 683 

ปริญญาตรี (ปกติ) 70 70 70 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 613 613 613 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

18 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 699 1,258 1,258 

ปริญญาตรี (ปกติ)     84 
ปริญญาตรี (พเิศษ)     1,174 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 47 84   

19 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  652 1,174   
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 1,395 2,344 2,344 

ปริญญาตรี (ปกติ)       
ปริญญาตรี (พเิศษ) 209 209 2,344 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

20 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)  1,186 2,135   
วิทยาลัยนานาชาติ 16 16 16 

ปริญญาตรี (ปกติ) 12 12 12 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 4 4 4 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

21 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        



รายละเอียดตัวชี้วัดการประเมนิคุณภาพภายในปการศึกษา 2551 

 มหาวิทยาลัยขอนแกน  

210 

คณะ รวม FTES FTES* สุทธิ รวม FTES*สุทธ ิ

สํานักวิชาศึกษาทั่วไป 1,288 1,288 1,288 

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,021 1,021 1,021 
ปริญญาตรี (พเิศษ) 267 267 267 
บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       

22 

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        
23 สถาบันภาษา 684 684 684 

 ปริญญาตรี (ปกติ) 497 497 497 
 ปริญญาตรี (พเิศษ) 186 186 186 
 บัณฑิตศึกษา (ปกติ)       
 บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        

24 บัณฑิตวิทยาลัย 56 56 56 

 ปริญญาตรี (ปกติ)    
 ปริญญาตรี (พเิศษ)    
 บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 56 56  56  
 บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)        
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