


 

 

 

 

 

 

 

 

คูมือการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ปการศึกษา 2552 

(1 มิถุนายน 2552 - 31 พฤษภาคม 2553) 
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คํานํา 

 

สํ า นักงานประ เมินและประ กัน คุณภาพ  ได จั ดทํ า คู มื อการตรวจประ เมิน คุณภาพภายใน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2552 เพื่อใหคณะ/หนวยงานใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมเขารับ

การตรวจประเมินคุณภาพภายในการศึกษาระดับคณะ/หนวยงาน โดยมีเน้ือหาประกอบดวย ปฏิทินการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน ประจําปงบประมาณ 2553 ทําใหทราบถึงข้ันตอน/

กระบวนการ และกําหนดการดําเนินงานกิจกรรม/โครงการตางๆ ที่เก่ียวของ นอกจากน้ีไดกําหนดรูปแบบ      

การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อใหคณะ/หนวยงานเสนอหรือรายงานขอมูลไดครบถวนถูกตอง   

ตามเกณฑ และตัวช้ีวัด ซ่ึงจะสะดวกตอการสืบคนและตรวจสอบขอมูลในการตรวจประเมินฯ ของคณะกรรมการ   

ทั้งน้ีขอมูลที่สําคัญหรือรายงานที่คณะ/หนวยงานตองจัดทํา ไดแก 

1) รายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ PMQA/ECPE 

2) รายงานการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายใน  

3) รายงานกระบวนการดําเนินงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

4) การแตงต้ังคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

5) การเตรียมผูประสานงาน และสถานที่ในการตรวจประเมินฯ 

6) การเตรียมเอกสาร/หลักฐานอางอิง  

 

 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชน และอํานวย   

ความสะดวกใหคณะ/หนวยงานสามารถดําเนินกิจรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ใหบรรลุผล            

ตามวัตถุประสงคไดอยางดียิ่ง หากมีขอบกพรองที่ควรปรับปรุงแกไข คณะผูจัดทําขอนอมรับขอเสนอแนะ         

ที่เปนประโยชนนําไปพัฒนาปรับปรุงคูมือใหมีคุณภาพตอไป และขอขอบคุณทุกทานที่ไดใหคําแนะนํา และขอมูล

ที่เปนประโยชนในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ไว ณ โอกาสน้ีดวย 

 

 

 

 

 

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

มกราคม 2553 
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สารบัญ 

 

 หนา 

คํานํา  

สารบัญ  

ปฏิทินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน 3 

รางวันที่ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2552 4 

หลักสูตรการฝกอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ 2553 5 

บทบาทของคณะ/หนวยงานที่เขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 6 

แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552ตามเกณฑ PMQA/ ECPE 8 

 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ PMQA 10 

 แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ECPE 11 

แบบฟอรมรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  13 

 สวนที่ 1 : สรุปผลการดําเนินงานตามช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  14 

 สวนที่ 2 : รายงานขอมูลพื้นฐาน Common dataset ปการศึกษา 2552 23 

 สวนที่ 3 : ผลงานการปฏิบัติทีดี่ (Good Practices) 33 

 สวนที่ 4 : รายละเอียดผลการดําเนินงานตามชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  34 

ภาคผนวก 35 

 รางกําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ/หนวยงาน 35 

 รายชื่อผูประสานงานสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 37 
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ปฏิทินการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน 

ประจําปงบประมาณ 2553 

 

ลําดับ รายการ/กิจกรรม ชวงเวลา 

1 ทบทวนและจัดทําแผนการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ ประจําปงบประมาณ 2553 ต.ค. 2552 

2 คณะ/หนวยงานนําเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

ประจําปการศึกษา 2551 

5-6 พ.ย. 2552 

3 ประชุม/สัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 12-13 พ.ย. 2552 

4 พัฒนา/ปรับปรุงตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2552 ธ.ค. 2552 

5 ประชุม/สัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือใหนโยบาย กําหนดทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอนแกน และสรางความรูความเขาใจเกณฑการตรวจประเมิน PMQA/TQA/ECPE 

8 ม.ค. 2553 

6 - ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2552 

- ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ปการศึกษา 2552 

- แจงรางกําหนดการวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ใหคณะ/หนวยงานทราบ  

14 ม.ค. 2553 

7 ประชุม/สัมมนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาสถาบันอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 29 ม.ค. 2553 

8 คณะ/หนวยงานยืนยัน และขอเปลี่ยนวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 28 ก.พ. 2553 

9 คณะ/หนวยงานแจงความประสงคในการดําเนินการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ PMQA หรือ ECPE 28 ก.พ. 2553 

10 แจงผลการขอเปลี่ยนวันตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ใหคณะ/หนวยงานทราบ 15 มี.ค. 2553 

11 ฝกอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ใหกับคณะ/หนวยงาน

         - PMQA/ECPE Criteria  และ SAR-WRITING 

ก.พ. – มี.ค. 2553 

12 ฝกอบรมผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน เม.ย. – พ.ค. 2553 

13 คณะ/หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือเตรียมการตรวจประเมินฯ เม.ย. – มิ.ย. 2553 

14 - คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ 

- คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ แจงรายชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

- คณะ/หนวยงานแจงรายชื่อผูประสานงานการตรวจประเมินฯ และสถานท่ีตรวจประเมินฯ 

15 มิ.ย. 2553 

15 สํานักงานประเมินฯ แจงรายช่ือคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และกําหนดการตรวจประเมินฯ ใหคณะ/

หนวยงานทราบ 

25 มิ.ย. 2553 

16 ดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ 1-15 ก.ค. 2553 

17 ดําเนินการตรวจประเมินฯ ระดับหนวยงานสนับสนุน 16-31 ก.ค. 2553 

18 มหาวิทยาลัยจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน เพ่ือเตรียมการตรวจประเมินคุณภาพ

ภายในระดับสถาบัน 

ก.ค. - ส.ค. 2553 

19 ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2552 5-6 ส.ค. 2553 

20 นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน บรรจุเปนวาระพิจารณา เสนอตอท่ีประชุมคณบดี 20 ส.ค. 2553 

21 นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบันบรรจุเปนวาระพิจารณาเสนอตอท่ีประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  

1 ก.ย. 2553 

22 คัดเลือกผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ประจําปการศึกษา 2552 3 ก.ย. 2553 *  

23 จัดประชุม/สัมมนาการนําเสนอผลงานการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) และมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ 

ประจําปการศึกษา 2552 

17 ก.ย. 2553*  

24 สงรายงานผลการตรวจประเมินฯ ใหคณะ/หนวยงาน 30 ก.ย. 2553 

25 สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับสถาบัน ฉบับสมบูรณ เสนอตอ สกอ.  30 ก.ย.  2553 

 

* กําหนดการอาจจะมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม
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ราง วันตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ/หนวยงาน ประจําปการศึกษา 2552 

 

ท่ี วันท่ีตรวจประเมินฯ คณะ/หนวยงาน หมายเหตุ 

1  วันพฤหัสบดีท่ี 1 ก.ค. 2553 บัณฑิตวิทยาลัย  

2  วันพฤหัสบดีท่ี 1 ก.ค. 2553 คณะสัตวแพทยศาสตร  

3  วันศุกรท่ี 2 ก.ค. 2553 คณะวิทยาการจัดการ  

4  วันศุกรท่ี 2 ก.ค. 2553 คณะสาธารณสุขศาสตร  

5  วันจันทรท่ี 5 ก.ค. 2553 คณะเทคนิคการแพทย  

6  วันจันทรท่ี 5 ก.ค. 2553 คณะเภสัชศาสตร  

7  วันอังคารท่ี 6 ก.ค. 2553 คณะสถาปตยกรรมศาสตร  

8  วันอังคารท่ี 6 ก.ค. 2553 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

9  วันพุธท่ี 7 ก.ค. 2553 คณะศึกษาศาสตร  

10  วันพุธท่ี 7 ก.ค. 2553 คณะนิติศาสตร  

11  วันพฤหัสบดีท่ี 8 ก.ค. 2553 คณะศิลปกรรมศาสตร  

12  วันพฤหัสบดีท่ี 8 ก.ค. 2553 คณะเกษตรศาสตร  

13  วันศุกรท่ี 9 ก.ค. 2553 คณะแพทยศาสตร  

14  วันศุกรท่ี 9 ก.ค. 2553 คณะพยาบาลศาสตร  

15  วันจันทรท่ี 12 ก.ค. 2553 คณะเทคโนโลยี  

16  วันจันทรท่ี 12 ก.ค. 2553 วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน  

17  วันอังคารท่ี 13 ก.ค. 2553 คณะทันตแพทยศาสตร  

18  วันอังคารท่ี 13 ก.ค. 2553 คณะวิศวกรรมศาสตร  

19  วันพุธท่ี 14 ก.ค. 2553 คณะวิทยาศาสตร  

20  วันพุธท่ี 14 ก.ค. 2553 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ  

21  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ค. 2553 วิทยาลัยนานาชาติ ตรวจประเมินฯ ครั้งแรก 

22  วันพฤหัสบดีท่ี 15 ก.ค. 2553 วิทยาเขตหนองคาย  

23  วันศุกรท่ี 16 ก.ค. 2553 สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ  

24  วันศุกรท่ี 16 ก.ค. 2553 สํานักนวัตกรรมการเรียนการสอน  

25  วันจันทท่ี 19 ก.ค. 2553 กองคลัง  

26  วันจันทท่ี 19 ก.ค. 2553 กองกลาง  

27  วันอังคารท่ี 20 ก.ค. 2553 สถาบันขงจ้ือ  

28  วันอังคารท่ี 20 ก.ค. 2553 กองกิจการนักศึกษา  

29  วันพุธท่ี 21 ก.ค. 2553 กองแผนงาน  

30  วันพุธท่ี 21 ก.ค. 2553 สํานักงานตรวจสอบภายใน  

31  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ก.ค. 2553 กองอาคารและสถานที่  

32  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ก.ค. 2553 กองการเจาหนาท่ี  

33  วันพฤหัสบดีท่ี 22 ก.ค. 2553 สถาบันภาษา  

34  วันศุกรท่ี 23 ก.ค. 2553 สํานักวิชาศึกษาท่ัวไป  

35  วันศุกรท่ี 23 ก.ค. 2553 ศูนยคอมพิวเตอร หนวยงานเทียบเทาคณะ 

36  วันศุกรท่ี 23 ก.ค. 2553 สํานักวิทยบริการ หนวยงานเทียบเทาคณะ 

37  วันพุธท่ี 28 ก.ค. 2553 ศูนยบริการวิชาการ หนวยงานเทียบเทาคณะ 

38  วันพุธท่ี 28 ก.ค. 2553 สํานักบริหารและพัฒนาวิชาการ (สํานักทะเบียน) หนวยงานเทียบเทาคณะ 

39  วันพุธท่ี 28 ก.ค. 2553 สํานักงานวิเทศสัมพันธ  

40  วันพฤหัสบดีท่ี 29 ก.ค. 2553 ศูนยหัวใจสิริกิต์ิฯ หนวยงานเทียบเทาคณะ 

41  วันพฤหัสบดีท่ี 29 ก.ค. 2553 สถาบันวิจัยและพัฒนา หนวยงานเทียบเทาคณะ 

42  วันพฤหัสบดีท่ี 29 ก.ค. 2553 สํานักบริหารการวิจัย  

43  วันศุกรท่ี 30 ก.ค. 2553 ศูนยประสานงานเขตอุสาหกรรมซอฟแวรภาคอีสาน  

44  วันศุกรท่ี 30 ก.ค. 2553 สถาบันยุทธศาสตรฯ  

45  วันศุกรท่ี 30 ก.ค. 2553 สํานักวัฒนธรรม  

 วันจันทรที่ 26 วนัอาสาฬหบูชา        วันอังคารที่ 27 วันเขาพรรษา 
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หลักสูตรการฝกอบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553 

จัดโดย สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 

ช่ือหลักสูตร/รุนที ่ ระยะเวลา สถานที่ รูปแบบ ผูเขาอบรม/จํานวน 

PMQA/ ECPE  Criteria  :  หลักสูตรเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ( PMQA) และเกณฑคุณภาพการศึกษา

เพ่ือการดําเนินงานที่เปนเลิศ (ECPE) 

รุนท่ี 1 : Full Course 

(หลักสูตร 2 วัน) 

วันพฤหัสบดีท่ี 11 - วันศุกรท่ี 12 

กุมภาพันธ 2553 

(หลักสูตร 2 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยาย - บุคลากรทุกระดับ 

- ไมเคยเขารับการ
ฝกอบรมเกณฑ 

PMQA 

- จํานวน 50 คน 

รุนท่ี 2  วันพฤหัสบดีท่ี 18 กุมภาพันธ 2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยาย - ผูบริหารระดับ
คณะ/ศูนย/

สถาบัน/สํานัก 

- รองคณบดี 

- ผูชวยคณบดี 

- หัวหนาภาควิชา 
- จํานวน 50 คน 

รุนท่ี 3 วันพฤหัสบดีท่ี 25 กุมภาพันธ 2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยาย - หัวหนางาน 

- บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงาน 

- จํานวน 50 คน 

รุนท่ี 4 วันพฤหัสบดีท่ี 4 มีนาคม 2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยาย - บุคลากรทุกระดับ 

- จํานวน 50 คน 

 
SAR- WRITING :  การเขียนรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  

รุนท่ี 1 วันศุกรท่ี 19 กุมภาพันธ2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยายพรอม

ปฏิบัติ 

- ผูบริหารระดับ
คณะ/ศูนย/

สถาบัน/สํานัก 

- รองคณบดี 

- ผูชวยคณบดี 

- หัวหนาภาควิชา 
- จํานวน 50 คน 

รุนท่ี 2 วันศุกรท่ี 26 กุมภาพันธ 2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยายพรอม

ปฏิบัติ 

- หัวหนางาน 

- บุคลากรระดับ
ปฏิบัติงาน 

- จํานวน 50 คน 

รุนท่ี 3 วันศุกรท่ี 5 มีนาคม 2553 

(หลักสูตร 1 วัน) 

หองประชุมดุสิตา

อาคารศูนยวิชาการ

ชั้น 5 

บรรยายพรอม

ปฏิบัติ 

- บุคลากรทุกระดับ 

- จํานวน 50 คน 
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บทบาทของคณะ/หนวยงานที่เขารับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 

1. การเตรียมการกอนวันตรวจประเมินฯ 

 1) จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ PMQA/ECPE และตามคูมือรายละเอียด

ตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2552 

 2) สงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) มายังสํานักงานประเมินฯ ภายในวันท่ี 15 มิ.ย. 2553 

 3) คณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะแจงรายช่ือคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ และที่อยูเพื่อสงเอกสาร 

4) แจงรายชื่อผูประสานงาน สถานที่สําหรับใชในการตรวจประเมิน และประสานงานกับสํานักงาน

ประเมินฯ เพื่อรวมเตรียมแผน/กําหนดการตรวจประเมิน อาทิ การนัดหมายผูที่จะใหสัมภาษณ เปนตน 

 5) จัดทําฐานขอมูลและเอกสาร เพื่อใหคณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบและศึกษาไดสะดวก 

 

2. การเตรียมเอกสารอางอิงประกอบการตรวจประเมินฯ 

 1) ขอมูลที่ นําเสนอในเอกสารอางอิงแตละฉบับ ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับในรายงาน          

การประเมินตนเอง 

 2) ชื่อและหมายเลขเอกสาร ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับช่ือหมายเลข และสาระที่ระบุ          

ในรายงานประเมินตนเอง 

 3) หากเอกสารที่อางอิงเปนสวนหน่ึงของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหน่ึงในการระบุวาเอกสาร หรือ

ขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ทําแถบกระดาษสีแยกหนากระดาษ หรือระบายสีเนนขอความ เปนตน 

 4) เอกสาร ที่เปนแผนปลิว หรือแผนพับ อาจจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว หรือใสแฟมไว เพื่อปองกัน     

การสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอ่ืน 

 5) จัดเตรียมคอมพิวเตอรที่พรอมใชงานไดเปนอยางดี เพื่อสะดวกในการสืบคนเอกสารอางอิงที่อยู     

ในเว็บไซตหรือระบบเทคโนโลยี/สารสนเทศ 

 6) การจัดเอกสารในวันตรวจประเมินฯ สามารถทําไดใน 2 แนวทาง คือ  

  6.1) จัดทําคูมือการสืบคนเอกสารอางอิง โดยระบุใหชัดเจนวาหมายเลขเอกสารอะไร จะเรียกดู

เอกสารไดจากฝายไหน และระบุชื่อผูรับผิดชอบ/เจาของเร่ือง 

  6.2) นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะกรรมการตรวจประเมิน โดยจัดให

สะดวกตอการเรียกใช อาทิ มีการรวบรวมเอกสารแยกตามตัวช้ีวัด และเรียงตามลําดับหมายเลขไวในกลอง/แฟม 

และมีบัญชีรายชื่อเอกสารกํากับชัดเจน 

 

3. การเตรียมพรอมรับการตรวจประเมินฯ 

 1) การสรางความรูความเขาใจดานการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรภายในคณะ/หนวยงาน  

 คณะ/หนวยงานควรดําเนินการอยางตอเน่ือง ผานการประชุม สัมมนา ฯลฯ ทั้งน้ี ควรครอบคลุม

ประเด็นตางๆ ดังตอไปน้ี 

 1.1) ทําความเขาใจเก่ียวกับการตรวจประเมินคุณภาพใน ประเด็นที่สําคัญๆ อาทิ การตรวจ

ประเมินคุณภาพมีความสําคัญตอการพัฒนาคณะ/หนวยงานอยางไร และมีข้ันตอนการตรวจประเมินอยางไร 

      1.2) มีการถายทอดการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานวาสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน 

วัตถุประสงค เปาหมาย และใหผลอยางไร 

      1.3) เปดโอกาสใหบุคลากรมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพื่อสรางความกระจาง     

ในการดําเนินงานของคณะ/หนวยงานในทุกประเด็นเพื่อความรวมมือที่ดี 
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                 1.4) ใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจําของทุกคนที่ตองรวมมือ

กันทําอยางตอเน่ือง และเพื่อพัฒนาองคกรไปในทิศทางเดียวกัน 

 2) การเตรียมบุคลากรของคณะ/หนวยงานเพื่อทําหนาท่ีผูประสานงาน 

 ในระหวางการตรวจประเมิน จําเปนตองมีบุคลากร 1-3 คน คอยประสานงานระหวาง

คณะกรรมการตรวจประเมินกับผูประสานงานจากสํานักงานประเมินฯ และบุคคล/หนวยงานยอยที่เก่ียวของ   

ทั้งน้ีผูประสานงานควรเตรียมตัวดังน้ี 

 2.1) ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผน/กําหนดการตรวจประเมินฯ อยางถองแท 

 2.2) ทําความเขาใจกับภารกิจของคณะ/หนวยงานใหดี เพื่อสารมารถใหขอมูลเพิ่มเติมได และ

ทราบวาตองติดตอใคร หนวยงานยอยใด 

 2.3) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่จะเชิญมาใหขอมูล/สัมภาษณ 

 2.4) ประสานงานลวงหนากับผูที่จะใหขอมูล/สัมภาษณวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใคร 

 2.5) เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวก สามารถประสานงานแกไขไดทันที 

 

4. การเตรียมสถานทีส่ําหรับคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 1) จัดเตรียมหองทํางานและโตะที่กวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก โดยเปนหองที่ปราศจาก     

การรบกวนขณะคณะกรรมการตรวจประเมินทํางาน 

 2) จัดเตรียมคอมพิวเตอรทีพรอมใชงานและอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการตรวจประเมินจําเปน

ตองการใช พรอมอุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางาน 

 3) จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขที่จําเปนไวในหองทํางาน หรือบริเวณใกลเคียง 

 4) หองทํางานควรอยูใกลชิดกับที่เตรียมอาหารวาง/อาหารกลางวัน ตลอดจนบริการสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 

 5) ประสานงานกับผูประสานงานจากสํานักงานประเมินฯ เพื่อทราบขอมูล/ความตองการเพิ่มเติม     

ของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 

5. การดําเนินการระหวางการตรวจประเมิน  

 1) ประชาสัมพันธใหบุคลากรของคณะ/หนวยงานเขารวมรับฟงคณะกรรมการตรวจประเมินช้ีแจง

วัตถุประสงค และวิธีการตรวจประเมิน 

 2) บุคลากรของคณะ/หนวยงานปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจประเมิน แตเตรียมพรอมสําหรับ

การนําเยี่ยมชม หรือตอบคําถามของคณะกรรมการตรวจประเมิน 

 3) จัดใหมี ผูประสานงานทําหนาที่ ระหวางการตรวจประเมิน ทั้ ง น้ี เพื่ออํานวยความสะดวก              

เมื่อคณะกรรมการตรวจประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติม และเขาเยี่ยมชมหนวยงานยอย  

 4) กรณีที่คณะกรรมการตรวจประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานอยูอํานวยความ

สะดวก 

 

6. การดําเนินการหลังการตรวจประเมิน 

 1) ผูบริหารของคณะ/หนวยงาน และผูเก่ียวของ นําผลการตรวจประเมินเขาสูการประชุม สัมมนาระดับ

ตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมตอไป เชน จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนด

วิธีการแกไขจุดออน เสริมจุดแข็ง โดยจัดกิจกรรมที่ตองดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดกิจกรรม การจัดทํา

งบประมาณแตละกิจกรรม กําหนดผูรับผิดชอบ ทั้งน้ีเพื่อใหติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเน่ือง 

 2) พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อแสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานช่ืนชม

ผลสําเร็จที่เกิดข้ึนจากผลการดําเนินงาน และตระหนักวาทั้งหมดมาจากความรวมมือรวมใจของบุคลากรทุกฝาย 

 3) คณะ/หนวยงานพิจารณาใหขอมูลปอนกลับตอมหาวิทยาลัย เพื่อประโยชนในการพัฒนากระบวนการ

ตรวจประเมินคุณภาพภายในตอไป 
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แนวทางการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 

 

 กําหนดใหคณะ/หนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) แยกเปน 2 เลม ดังนี ้

 

เลมที่ 1 ใหจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ PMQA หรือ ECPE โดยตอบคําถาม 

ตามเกณฑในหัวขอตางๆ ใหครบถวน 

  กําหนดสง SAR ใหสํานักงานประเมินฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 

  จํานวนสง 6 เลม พรอมไฟล 

 

เลมที่ 2 ใหจดัทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยมีสวนประกอบ ดังนี ้

- สรุปผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคณุภาพภายใน 

- รายงานขอมูลตามตัวช้ีวัด CHE-IQA 

- รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common dataset  

- รายงานขอมูลพ้ืนฐานการจัดอันดบัมหาวิทยาลัย (THES) 

- เสนอผลงานการปฏิบตัิท่ีดี (Good Practices) 

- รายงานรายละเอียดผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

 - แจงกําหนดการ สถานท่ี รายช่ือผูทรงคุณวุฒิ และท่ีอยู รายซื่อผูประสานงานคณะ/หนวยงาน 

  กําหนดสง SAR ใหสํานักงานประเมินฯ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2553 

จํานวนสง 6 เลม พรอมไฟล 

 

* เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคาํรับรองการปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. 2553 ตัวช้ีวัดท่ี 15.5 

 

ตัวช้ีวัดที่ 15.5 ระดับความสําเร็จในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 

 เกณฑการใหคะแนน 

คะแนน 1 คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 1–15 ก.ค. 2553 

คะแนน 2 คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 26-30 มิ.ย. 2553 

คะแนน 3 คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 21-25 มิ.ย. 2553 

คะแนน 4 คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 16-20 มิ.ย. 2553 

คะแนน 5 คณะ/หนวยงานสงรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ฉบับสมบูรณ ภายในวันท่ี 1-15 มิ.ย. 2553 
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessments Report : SAR) 

 

 

ประจําปการศึกษา 2552 

(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553) 

 

 

 

 

 

คณะ/หนวยงาน .................................................... 

 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

หรือ 

ตามเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดําเนินการที่เปนเลิศ (ECPE) 

 

 

 

 

แบบฟอรมเลมท่ี 1 
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แบบฟอรม 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ PMQA 

 

โดยตอบคาํถามตามเกณฑในหัวขอตางๆ  ใหครบถวน ซึ่งมีสวนประกอบดังนี ้

 

บทสรุปจากผูบริหาร  

สารบัญ  

สารบัญตาราง  

สารบัญแผนภาพ  

ลักษณะสําคญัขององคกร  

 1. ลักษณะองคกร  

 2. ความทาทายตอองคกร  

หมวดที่ 1    การนําองคกร  

 1.1 การนําองคกร  

 1.2 ความรับผิดชอบตอสังคม  

หมวดที่ 2    การวางแผนเชิงยุทธศาสตร  

 2.1 การจัดทํายุทธศาสตร  

 2.2 การถายทอดกลยุทธหลักเพ่ือนําไปปฏิบัต ิ  

หมวดที่ 3   การใหความสําคัญกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 3.1 ความรูเก่ียวกับผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

 3.2 ความสัมพันธและความพึงพอใจของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย  

หมวดที่ 4    การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

 4.1 การวัดและวิเคราะหผลการดําเนินการขององคกร  

 4.2 การจัดการสารสนเทศและความรู  

หมวดที่ 5    การมุงเนนทรัพยากรบุคคล  

 5.1 ระบบงาน  

 5.2 การเรียนรูของบุคลากร และการสรางแรงจูงใจ  

 5.3 การสรางความผาสุกและความพึงพอใจแกบุคลากร  

หมวดที่ 6    การจัดการกระบวนการ  

 6.1 กระบวนการที่สรางคุณคา  

 6.2 กระบวนการสนับสนนุ  

หมวด 7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  

   

ภาคผนวก   
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 แบบฟอรม 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ ECPE 

โดยตอบคาํถามตามเกณฑในหัวขอตางๆ  ใหครบถวน ซึ่งมีสวนประกอบดังนี ้

 

บทสรุปจากผูบริหาร  

สารบัญ  

สารบัญตาราง  

สารบัญแผนภาพ  

บทนํา : โครงรางองคการ    

 สวนท่ี 1 ลักษณะองคการ   

 สวนท่ี 2 ความทาทายตอองคการ  

หมวด 1 การนําองคการ  

 1.1 การนําองคการโดยผูนาํระดับสูง  

 1.2 ธรรมาภบิาลและความรับผิดชอบตอสังคม  

หมวด 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ  

 2.1 การจัดทํากลยุทธ  

 2.2 การนํากลยุทธไปปฏิบัต ิ  

หมวด 3 การมุงเนนลูกคา  

 3.1 ความผูกพันของลูกคา  

 3.2 เสียงของลูกคา  

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห และการจัดการความรู  

 4.1 การวัด การวิเคราะห และการปรับปรุงผลการดําเนนิการขององคการ  

 4.2 การจัดการสารสนเทศ ความรู และเทคโนโลยีสารสนเทศ   

หมวด 5 การมุงเนนผูปฏิบัติงาน  

 5.1 ความผูกพันของผูปฏิบตัิงาน  

 5.2 สภาพแวดลอมของผูปฏิบัติงาน  

หมวด 6 การจัดการกระบวนการ  

 6.1 ระบบงาน  

 6.2 กระบวนการทํางาน  

หมวด 7 ผลลัพธ  

 7.1 ผลลัพธดานการเรียนรูของผูเรียน  

 7.2 ผลลัพธดานการมุงเนนลูกคา  

 7.3 ผลลัพธดานงบประมาณ การเงิน และการตลาด  

 7.4 ผลลัพธดานการมุงเนนผูปฏิบตัิงาน  

 7.5 ผลลัพธดานประสิทธผิลขององคการ  

 7.6 ผลลัพธดานการนําองคการ  

ภาคผนวก   
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รายงานการประเมินตนเอง 

(Self Assessments Report : SAR) 

 

 

 

ประจําปการศึกษา 2552 

(มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553) 

 

 

 

 

คณะ/หนวยงาน ................................ 

 

 

 

ตามรายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ระดับคณะ/หนวยงาน มหาวิทยาลัยขอนแกน ปการศึกษา 2552 

 

แบบฟอรมเลม 2
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แบบฟอรม 

รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

ตามรายละเอียดตัวชีว้ัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

และรายงานผลการประเมินฯ ดานอื่นๆ ทีเ่กี่ยวของ 

 

สารบัญ  

สวนท่ี 1 สรุปผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  

สวนท่ี 2 รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common dataset ปการศึกษา 2552  

สวนท่ี 3 ผลงานการปฏิบัตท่ีิดี (Good Practices) ปการศึกษา 2552  

สวนท่ี 4 รายละเอียดผลการดําเนนิงานตามตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  

ภาคผนวก  

 รางกําหนดการ สถานท่ี รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และท่ีอยู รายซื่อผูประสานงานของคณะ/หนวยงาน  

  

 



 14 
สวนที่ 1 

สรุปผลการดําเนินงานตามรายละเอียด 

ตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 

 

ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน     (รอยละ 5) 

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงานและมี

การกําหนดตัวบงชี้เพ่ือวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน

ตามแผน 

1.67       

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมาย

ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 

1.67   
 

  

X100 
 

  

    

3 1.3 กระบวนการวางแผน  1.66       

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน  

4 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนา

และบริหารหลักสูตร 

1       

5 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ี

เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

1       

6 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ี

สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 

องคกร และชุมชนภายนอกมีสวน

รวม 

1       

7 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทาตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

1     

 

  

 

8 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทียบเทาตออาจารย

ประจํา 

1   
  

 

  

 

9 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารง

ตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย 

และศาสตราจารย 

1   
   

  

  
  

10 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารยและบุคลากร  

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

11 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนให

อาจารยทําการวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน 

1   

  

  

12 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

1     

 

  

 

13 2.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไป

ตามเกณฑ 

1   
  

 

  

 

14 2.11 ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิต

ของผูใชบัณฑิต 

1   
  

  

15 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกา

ท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี

ผานมาท่ีไดรับการประกาศ

เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ

รางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1   

  

 

  

 

16 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมี

คุณสมบัติเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ 

1   

  

 

  

 

17 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับ

ปริญญาตรี 

1   
  

  

18 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับ

บัณฑิตศึกษา 

1   
  

  

19 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนไป

ตางประเทศ 

1   
  

  

20 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก

ตางประเทศ 

1   
  

  

21 2.18 รอยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลา 

1     
 

  

 

22 2.19 รอยละของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโทท่ีจบตามกําหนดเวลา 

1     
 

  

 

23 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญา

ตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

24 2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนา

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

1   

  

  

25 2.22 จํานวนวิทยานิพนธและงาน

วิชาการของนักศึกษาที่ไดรับ

รางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติภายในรอบปท่ีผานมา 

1   

  

  

26 2.23 รอยละของบทความวิทยานิพนธ

ปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ัง

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ท้ังหมด 

1   
  

 

  

 

27 2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธ

ปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ัง

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญา

เอกท้ังหมด 

1   

  

 

  

 

28 2.25 รอยละของหลักสูตรท่ีได

มาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 

1     
 

  

 

29 2.26 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพการ

สอนของคณาจารย 

1   

  

  

30 2.27 ระดับความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีตอปจจัยสนับสนุน

การเรียนรูและสิ่งอํานายความ

สะดวก  

1   

  

  

31 2.28 รอยละของหลักสูตรท่ีได

มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

ตอหลักสูตรท้ังหมด 

1   

  

  

32 2.29 ระบบและกลไกการจัดการเรียน

การสอน 

1   
  

  

33 2.30 ระบบและกลไกการพัฒนา

ศักยภาพความเปนบัณฑิต 

1   
  

  

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (รอยละ 5) 

34 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา 

1   
  

  



 17 

ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

35 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ี

ครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึง

ประสงค 

1   

  

  

36 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา 1       

37 3.4 มีการจัดการบริการแกนักศึกษา

และศิษยเกา 

1   
  

  

38 3.5 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  1       

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  (รอยละ 10) 

39 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกใน

การสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

1   

  

  

40 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการ

ความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

1   

  

  

41 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบันตออาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด 

   

  

  

 4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

ตออาจารยและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

1   

 

 

  

 

 4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน ตออาจารยและนักวิจัย

ประจําท้ังหมด 

1   

 

 

  

 

42 4.4 รอยละของงานวิจัย และงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร 

ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน

ทางปญญา หรือนําไปใช

ประโยชนท้ังในระดับชาติ และใน

ระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

   

  

  

 4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงาน

สรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร 

หรือนําไปใชประโยชนใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยและนักวิจัยประจํา 

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

 4.4.2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

1   

  

  

43 4.5 รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับ

การอางอิง(Citation) ในrefereed  

journal หรือในฐานขอมูล

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยและนักวิจัยประจํา 

1   

  

 

  

 

44 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจัย

ประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายใน

มหาวิทยาลัยตออาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด 

0.5   

  

 

  

 

45 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัย

ประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอก

มหาวิทยาลัยตออาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด 

0.5   

  

 

  

 

46 4.8 ระบบและกลไกการพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

1   
  

  

47 4.9 ระบบและกลไกจัดการความรู

จากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  

1   
  

  

องคประกอบที่ 5 การบริการวชิาการแกสังคม (รอยละ7)  

48 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

1   

  

  

49 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวน

รวมในการใหบริการทางวิชาการ

แกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอก

สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

1   

  

 

  

 

50 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการ

บริการวิชาการและวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของ 

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

  สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

   
  

  

51 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจ

ของผูรับบริการ 

1   
  

  

52 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการ

และวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

1   

  

  

53 5.6 มีระบบและกลไกในการบริการ

ทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

1   

  

  

54 5.7 ประโยชนของการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

1 

 

  
  

  

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอยละ 5) 

55 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

1   
  

  

56 6.2 รอยละของโครงการหรือ 

กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ 

และวัฒนธรรมตอจํานวน

โครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

ท้ังหมด 

1   

  

 

  

 

57 6.3 รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาที่เขา

รวมโครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

1   

  

 

  

 

58 6.4 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ี

ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ

วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

1   
  

 

  

 

59 6.5 ระบบและกลไกการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม  

1   
  

  

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (รอยละ20) 

60 7.1 กรรมการบริการสูงสุดของ

สถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ใน

การบริหารจัดการและสามารถ

ผลักดันใหสถาบันใหแขงขันได

ในระดับสากล 

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

61 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ

ของคณะ/หนวยงาน 

1   
  

  

62 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 1       

63 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและ

ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

1   

  

  

64 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล

เพ่ือการบริหาร การเรียนการ

สอน การวิจัย 

1   

  

  

65 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปด

โอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็น

และรวมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ 

1   

  

  

66 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับ

รางวัลของผลงานทางวิชาการ หรือ

วิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

1   
  

 

  

 

67 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยง

มาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

1   

  

  

68 7.9 ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมาย

ของระดับองคกรสูระดับบุคคล 

1   

  

  

69 7.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบ

หองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา 

1   
  

 

  

 

70 7.11 ระดับความสําเร็จของการบริหาร

จัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองท่ีดี 

1   

  

  

71 7.12 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขา

รวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ 

1   

  

 

  

 

72 7.13 รอยละของบุคลากรประจําสาย

สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพ ท้ัง

ในประเทศและตางประเทศ 

1   
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ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

73 7.14 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ

ของสถาบัน 

1   
  

  

74 7.15 การพัฒนาสถาบันสูสถาบัน

เรียนรู 

1   
  

  

75 7.16 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1       

76 7.17 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

และการตัดสินใจ 

1   
  

  

77 7.18 การนําระบบบริหารความเสี่ยงมา

ใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

 

1   

  

  

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  (รอยละ 5) 

78 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

1.67   

  

  

79 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและ

ภายนอกสถาบันรวมกัน 

1.67   
  

  

80 8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรร 

การวิเคราะหคาใชจาย  การ

ตรวจสอบการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.66   

  

  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคณุภาพ (รอยละ  10) 

81 9.1 มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพภายในท่ีเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการบริหาร

การศึกษา  

2.5   

  

  

82 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรู

และทักษะดานการประกัน

คุณภาพ แกนักศึกษา 

2.5   

  

  

83 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน

คุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

2.5   

  

  

84 9.4 ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

2.5   
  

  



 22 

ที่ 

 

                            ตัวช้ีวัด 
นํ้าหนัก 

ขอมูลยอนหลัง 

(ป ศษ.) 
ผลการดําเนินงานป 2552 

กรรมการ

ประเมิน 
2550 2551 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ประเมิน 

ตนเอง 
ตัวหาร สัดสวน 

 

องคประกอบที่ 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) และอัตลักษณของสถาบัน (รอยละ 5) 

 

85 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 

ดี (3D) 

1.67   
  

  

86 10.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตาม

นโยบาย 3 ดี (3D) 

1.67   
  

  

87 10.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุ

เปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  

ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนน

รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะของ

หนวยงาน 

1.66   

  

  

 
 

หมายเหตุ : สํานักงานประเมินจะสงไฟล EXCEL ซึ่งจะใชในการคํานวณคะแนน 
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 สวนที่ 2 

รายงานขอมูลพ้ืนฐาน Common Data Set ปการศึกษา 2552 

ตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

ที่ รายการ หนวย จํานวน หมายเหต ุ

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 1 

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

ท้ังหมด 

ตัว   

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปท่ีบรรลุ

เปาหมาย  

ตัว   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 2 

3 จํานวนหลักสูตรท่ีเปดสอนท้ังหมด หลักสูตร   

 - -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาตรี  หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท (แผน ก ) หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท (แผน ข ) หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก  หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท (แผน ก และแผน ข ) หลักสูตร   

4 จํานวนหลักสูตรท่ีมีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  และแนว
ปฏิบัติท่ี 

หลักสูตร   

 - -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารยมีภาระงานท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติตาม

เกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   
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7 จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา คน   

8 จํานวนวิทยานิพนธท้ังหมด เร่ือง   

 - -ระดับปริญญาโท เร่ือง   

 - -ระดับปริญญาเอก เร่ือง   

9 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร เร่ือง   

 - -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท ท่ีตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง   

 - -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

เอก ท่ีตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง   

10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพ

การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

คาเฉลี่ย   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉลี่ย   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉลี่ย   

11 จํานวนหลักสูตรท่ีจัดทําขึ้นใหมหรือท่ีปรับปรุง และ

จํานวนหลักสูตรท่ียังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีบุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร   

 - -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

12 จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 

คน   
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 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันท้ังหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

คน   

 รวมท้ังหมด (ภาคปกติ) คน   

 รวมท้ังหมด (ภาคพิเศษ) คน   

13 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุก
หลักสูตร 

คน   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) FTES   

14 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เม่ือ
ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES   
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 - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรี

ท้ังหมด 

FTES   

 - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโท
และปริญญาเอกท้ังหมดเม่ือปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES   

15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เม่ือ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES   

16 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ท้ังหมด เม่ือ
ปรับคามาเปนปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 

FTES   

17 จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่

เทียบเทาท่ีไดคะแนน 3 คะแนน 

คณะ/หนวยงาน   

18 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด(นับลา ศึกษาตอ) รวมท้ัง

ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน   

19 จํานวนอาจารยประจําท่ีลาศึกษาตอ คน   

20 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิต่ํากวาปริญญาตรี คน   

21 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ
เทียบเทา 

คน   

22 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเทา 

คน   

23 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน   

24 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงอาจารย คน   

25 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

คน   

26 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน   

27 จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย คน   

28 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน
ของคณาจารย 

เร่ือง   

 - จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย เร่ือง   

 - จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย เร่ือง   

29 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีจัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

โครงการ   

30 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท่ีมี

คุณสมบัตคิรบถวน ท่ีจะเปนอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

คน   

31 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ท่ีทําหนาท่ี

เปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน   

32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท้ังหมดท่ีตอบแบบสํารวจ

เร่ืองการมีงานทํา 

คน   
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33 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอน

เขาศึกษา 

คน   

34 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน   

35 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

36 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน   

37 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

38 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน ต่ํากวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

39 ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการประเมิน   

40 จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับ
รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานวิชาการ วิชาชีพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานคุณธรรม จริยธรรม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัล-  ดานกีฬา สุขภาพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาที่ไดรับรางวัล- ดานสิ่งแวดลอม 

คน   

41 จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษย

เกา ระดับบัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี
ผานมาท้ังหมดท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

คน   
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ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

42 จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมา

ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 

 5 ปท่ีผานมา-ระดับอนุปริญญา 
คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปท่ีผานมา-ระดับปริญญาตรี 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปท่ีผานมา-ระดับปริญญาโท 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปท่ีผานมา-ระดับปริญญาเอก 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปท่ีผานมา-ระดับป.บัณฑิต. 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปท่ีผานมา-ระดับป.บัณฑิตชั้นสูง  

คน   

43 (สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา

ท้ังหมดทุกระดับการศึกษา ท่ีไดรับรางวัลประกาศเกียรติ
คุณยกยองระดับชาติและนานาชาติ 

คน   

 - -ดานวิชาการวิชาชีพ คน   

 - -ดานคุณธรรม จริยธรรม คน   

 - -ดานกีฬา สุขภาพ คน   

 - -ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน   

 - -ดานสิ่งแวดลอม คน   

44 (สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ี

นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับ

การศึกษา ท่ีไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา  - ดาน
วิชาการวิชาชีพ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

กีฬา สุขภาพ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รางวัล/ผลงาน   
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 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองท่ีนักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

สิ่งแวดลอม 

รางวัล/ผลงาน   

45 (สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   

รอยละ   

46 (สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ                                                     
รอยละ   

47 (สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทาง

วิชาการหรือดานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปท่ีผานมา 

คน   

48 (สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ

นักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ภายในรอบ 3 ป 

เร่ือง   

49 จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนที่

เทียบเทาท้ังหมด 

คณะ/หนวยงาน   

50 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีจบการศึกษาท้ังหมด คน   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 3 

51 ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการประเมิน   

52 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภท

กิจกรรม 

โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา

สิ่งแวดลอม 

โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

 จํานวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม คน   

 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมวิชาการ คน   

 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมกีฬาและการ

สงเสริมสุขภาพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และรักษาสิ่งแวดลอม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจรรมนันทนาการ คน   

 

 

- -จํานวนนักศึกษาท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

คน   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบที่ 4 

53 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค บาท   

 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท   
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 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท   

54 จํานวนอาจารยประจําท่ีไดรับทุนวิจัย คน   

 - -(สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายนอก

สถาบัน 

คน   

 - -(สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยท่ีไดรับทุน จากภายใน
สถาบัน 

คน   

55 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เร่ือง   

 - -จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานท่ีตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานท่ีจดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุ
สิทธิบัตร 

ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานท่ีนําไปใชประโยชนระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลงาน   

56 จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับอางอิง

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 

เร่ือง 

 

  

57 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีเปนนักวิจัยท้ังหมด คน   

58 จํานวนนักวิจัยท่ีลาศึกษาตอ คน   

59 (สมศ.2.2) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค

ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

บาท   

60 (สมศ.2.3) เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

บาท   

61 (สมศ.2.4) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา 

รอยละ   

62 (สมศ.2.5) รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวน

อาจารยประจํา 

รอยละ   

63 (สมศ.2.1) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี

ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ   

64 (สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ี
ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ

สิทธิบัตรในรอบ 5 ปท่ีผานมา 

เร่ือง   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 5 

65 จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน   

66 จํานวนอาจารยประจําท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน   

67 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ   
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68 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

แหลง   

69 รอยละของผูรับบริการท่ีใหคะแนนความพึงพอใจตั้งแต

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละ   

70 (สมศ.3.2) รอยละของอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

รอยละ   

71 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการ

สํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 6 

72 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการ

สอน  

โครงการ   

73 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

74 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพ่ือ

สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ   

75 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพ่ือ

สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ 

โครงการ   

76 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการวิจัย  
โครงการ   

77 จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีมีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการบริการ

วิชาการ   

โครงการ   

78 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและสราง

มาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 7 

79 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท้ังหมด คน   

80 จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน   

 - -ในประเทศ คน   

 - - ตางประเทศ คน   

81 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน   

 - -ในประเทศ คน   

 - -ตางประเทศ คน   

82 จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวิจัย)ท่ีไดรับรางวัล ผลงาน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

คน   

 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ท่ีไดรับรางวัล

ดานการวิจัย 

คน   
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 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ท่ีไดรับ

รางวัล ดานศิลปและวัฒนธรรม 

คน   

 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ท่ีไดรับ

รางวัล ดานอ่ืนๆ 

คน   

83 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยท้ังในและตางประเทศ บาท   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 8 

84 รายรับท้ังหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) บาท   

85 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท   

86 งบดําเนินการท้ังหมด บาท   

87 คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน (ปการศึกษา) 
บาท   

88 คาใชจายท้ังหมดของสถาบันโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและท่ีดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   

89 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานท่ีและ

ท่ีดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   

90 คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท   

91 คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท   

92 คาใชจายเพ่ือพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ) บาท   

93 คาใชจายท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท   

94 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท   

95 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท   

ขอมูลพ้ืนฐานองคประกอบท่ี 9 

96 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

เกณฑการประเมิน   



 33 

 สวนที่ 3  

ผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) 

 

 ใหคณะ/หนวยงานนําเสนอขอมูลการปฏิบัติท่ีดี (Good Practices) ท่ีคนพบจากการดําเนนิงาน 

ในปการศึกษา 2552 อยางนอย 1 หัวขอ โดยสรุปเนื้อหาท่ีสําคญัตามขอ 1 – 10 ใหครบถวน ดงันี้ 

 

 

คณะ/หนวยงาน.............................................. ช่ือเจาของผลงาน.............................................. 

โทรศัพท................................ โทรสาร .............................อีเมล............................................... 

ที่อยู ...................................................................................................................................... 

ช่ือผลงานการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ................................................................................. 

............................................................................................................................................. 

เปนผลงาน/หัวขอดาน  การผลิตบัณฑิต   การวิจัย   การบริการวิชาการ  

 การทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม   การบริหารจัดการ 

 

 1.  ความเปนมา สภาพปญหา และลักษณะของงาน 

2. เปาหมายของการดําเนินงาน 

3. กระบวนการ/ข้ันตอนการดาํเนินงาน 

4. วิธีการถายทอดเพื่อนําไปปฏิบัต ิ

5. ผลสัมฤทธิ์/ประโยชนท่ีไดรับ  

6. การบูรณาการรวมกับกระบวนงานอ่ืน 

7. ปจจัยท่ีทําใหประสบความสําเร็จ 
8. เทคโนโลยี อุปกรณ และส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสําคญัในการปฏิบัตงิาน 

9. แนวทาง/วิธีการ/เคร่ืองมือท่ีใชในการปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพที่ดีอยางตอเนือ่ง 
10. แผนงานในอนาคต และการนําไปขยายผล (Applicable) ใชกับหนวยงานอ่ืน 
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สวนที่ 4  

รายละเอียดผลการดําเนินงาน 

ตามตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 

  

 องคประกอบที่ ........................................................................... 

 

ตัวช้ีวัดที ่ ........  : ชื่อตัวชี้วัด................................. 

การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ /ปการศึกษา /ป พ.ศ.  

ผลการดําเนินงาน : คะแนน ......   หรือ รายงานขอมูลเชิงปริมาณ 

 

เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

     

 

สูตรการคํานวณ : 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

 

ขอ อธิบาย/รายละเอียดที่ดําเนินการ หลักฐาน 

1.   

2.   

3.   

4   

5.   

..   

..   

 

หรือ 

  

รายละเอียดการดําเนินงาน  

 

รายการ จํานวน 

  

  

คิดเปนรอยละ ......... 

 

หรือ 

 

รายละเอียด จํานวน (คน) หลักฐาน 

จํานวน.................   

จํานวน..............ท้ังหมด  

คิดเปนรอยละ   
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ภาคผนวก 

 

ราง กําหนดการ 

ตรวจประเมินคุณภาพภายในคณะ/หนวยงาน.................................................. 

วันที่  ....... กรกฎาคม 2552 

 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 

08.30 – 08.35 น. - กลาวนํา โดย คณบดี/ผูอํานวยการ/หัวหนาหนวยงาน 

- ชี้แจงวัตถุประสงคการตรวจประเมินฯ โดย ประธานกรรมการตรวจประเมิน 

 

08.35 - 09.00 น. คณะ/หนวยงานนําเสนอขอมูลในภาพรวม และผลลัพธของการดําเนินงาน  

09.00 - 10.00 น. คณะกรรมการประชุม และศึกษาเอกสารอางอิง  

10.00 - 11.00 น. คณะกรรมการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติม โดยการสัมภาษณผูบริหารของคณะ/หนวยงาน  

11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการรวบรวมขอมูลเพ่ิมเติมโดยการสัมภาษณอาจารย  นักศึกษา และบุคลากร  

12.00 -13.00 น. พักรับประทานอาหาร  

13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการตรวจเย่ียมหนวยงานยอย เชน หนวยงานสนับสนุนหองเรียน หองปฏิบัติการ 

ศูนยวิจัย ระบบสารสนเทศ เปนตน 

 

14.00 - 15.30 น. คณะกรรมการประชุม และจัดทํารายงานผลการตรวจประเมินฯ  

15.30 – 16.30 น. คณะกรรมการรายงานผลการตรวจประเมินฯ ดวยวาจาใหคณะ/หนวยงานทราบ  

 

รายช่ือกรรมการผูทรงคุณวุฒิ (เฉพาะคณะ และหนวยงานเทียบเทาคณะ)  

ชื่อ-สกุล ........................................................................................................................................ 

ตําแหนงทางการบริหาร .................................................................................................................... 

ตําแหนงทางวิชาการ  อาจารย ผศ.  รศ.   ศ.   อ่ืนๆ ....................................................... 

วุฒิการศึกษาสูงสุด   ปริญญาตรี   ปริญญาโท  ปริญญาเอก  อ่ืนๆ ......................................... 

อีเมล.................................................. โทรศัพทมือถือ ..................................................................... 

ท่ีอยู (สําหรับสงเอกสาร).................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

  

รายช่ือผูประสานงานการตรวจประเมินฯ ของคณะ/หนวยงาน 

 

ที่ ช่ือ- สกุล คณะ/หนวยงาน e-mail โทรศัพทมือถือ โทรศัพทภายใน 

1.      

2.      

3.      

 



 36 

แบบตอบรับ 

กําหนดวันตรวจประเมินคณุภาพภายใน ปการศึกษา 2552 

 

คณะ/หนวยงาน ...................................................................................................... 

 

       ขอยืนยันเขารับการตรวจประเมินฯ วันท่ี ............ กรกฎาคม 2553 (ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด) 

 ขอเปลี่ยนแปลงวันตรวจประเมินฯ จากวันท่ี ............ กรกฎาคม 2553 เปนวันท่ี .......... กรกฎาคม 2553 

เนื่องจาก ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

         หมายเหตุ : กําหนดใหตรวจประเมินฯ คณะ ระหวางวันท่ี 1-15 ก.ค. 2553   และ  

กําหนดใหตรวจประเมินฯ หนวยงานสนับสนุน ระหวางวันท่ี 16-31 ก.ค. 2553  

 

 

ลงช่ือ ......................................... 

(........................................) 

โทรศัพท..................................... 

วันท่ี ............/.................  2553 

 

กรุณาตอบรับมายังสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2553 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

แบบตอบรับ 

แจงความประสงคเลือกแนวทางการตรวจประเมินฯ ตามเกณฑ PMQA หรือ เกณฑ ECPE 

 

คณะ/หนวยงาน ...................................................................................................... 

 

       เลือกดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ตามเกณฑ PMQA 

 เลือกดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552 ตามเกณฑ ECPE 

 

เนื่องจาก ....................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ ......................................... 

(........................................) 

โทรศัพท..................................... 

วันท่ี ............/.................  2553 

 

กรุณาตอบรับมายังสํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2553 



 37 
  

 

 

 

 1. ชื่อ-สกุล น.ส.ภาวนา  กิตติวิมลชัย 

 ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 อีเมล pawana@kku.ac.th 

2. ชื่อ-สกุล น.ส.สดใส  พิมพทองงาม 

 ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 อีเมล sodsai@kku.ac.th 

3. ชื่อ-สกุล นายวสิษฐพล  จิตละมุน 

 ตําแหนง เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน 

 อีเมล vasitpol@kku.ac.th 

4. ชื่อ-สกุล นายเอกลักษณ  ขาวประภา 

 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

 อีเมล eakakh@kku.ac.th 

5. ชื่อ-สกุล น.ส.อธิษฐาน  ทองเชื้อ 

 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

 อีเมล atitarn@kku.ac.th 

6. ชื่อ-สกุล น.ส.วรลักษ  ศรีอนันต 

 ตําแหนง นักวิชาการศึกษา 

 อีเมล woralaksr@kku.ac.th 

7. ชื่อ-สกุล นายคมสัน  พันธุชัยเพชร 

 ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารขอมูลและสารสนเทศ 

 อีเมล phanch@kku.ac.th 

8. ชื่อ-สกุล น.ส.ขนิษฐา  แนวไธสง 

 ตําแหนง เจาหนาท่ีธุรการ 

 อีเมล Nitcha_99@hotmail.com 

ผูประสานงาน

สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ 

ที่อยู: สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพ ชั้น 3 อาคารศูนยวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแกน 

 โทรศัพท/โทรสาร 043-362103 โทรศัพทภายใน 11342, 11941, 46063 


