
 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

คํานํา 
 

             คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 จัดทําข้ึนเพื่อใชเปนกรอบ           

และแนวทางในการตรวจประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552   โดยไดบูรณาการระบบการประกัน

คุณภาพภายในดวยเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) กับตัวชี้วัดการประเมิน

คุณภาพระบบตางๆ ดังนี้ 

1) ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   

2)  รางตัวบงชี้  เกณฑมาตรฐานและเกณฑการประเมิน ปการศึกษา 2553 (สกอ.)  

3) ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา                

4) ตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน   

5) ตัวช้ีวัดการจัดอันดับมหาวิทยาลัย (THES)   

6) ตัวช้ีวัดการบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)    

7)  ตัวช้ีวัดที่สะทอนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและคณะ/หนวยงาน  

8)  ตัวช้ีวัดคํารับรองการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)  

  ตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552  แบงออกเปน  10 องคประกอบ  87 ตัวช้ีวัด  

โดยมหาวิทยาลัยไดมีการจัดสัมมนาเพื่อปรับปรุงตัวช้ีวัดใหมีความเหมาะสมกับบริบทของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งใหความสําคัญกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอกของ สกอ.และสมศ.ที่ไดจัดทํารางตัวช้ีวัดในการ

ประเมินคุณภาพในรอบที่สาม     

             นอกจากนี้  ยังไดมีการกําหนดคาน้ําหนักลงสูตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายในเปนปแรก 

เพื่อนําเอาผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในไปใชรวมกันกับผลการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2553    

คูมือรายละเอียดตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา 2552 ไดแสดงรายละเอียด

คําอธิบายตัวชี้วัด ที่มาของตัวช้ีวัด สูตรการคํานวณ  เกณฑการประเมินคุณภาพตลอดจนแนวการปฏิบัติที่ดี 

เกณฑการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสํานักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และไดปรับปรุงคําอธิบายตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

 

 

             สํานกังานประเมินและประกันคุณภาพ 

มกราคม   2553 

 

 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สารบัญ 
 

 หนา 

ตารางสรุปตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2550-2552 1 

ตารางสรุปคาน้ําหนกัรายองคประกอบและตัวช้ีวัด  2 

ตารางสรุปตัวชี้วัดระดับคณะและหนวยงาน  8 

รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 14 

คําช้ีแจงเกีย่วกับการนับจํานวนบุคลากร 21 

คําช้ีแจงเกีย่วกับเกณฑการประเมินคุณภาพ 23 

รายละเอียดตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 24 
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 25 

ตัวช้ีวัด 1.1 มีการกาํหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ  

แผนดําเนนิงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน

ตามแผน 

26 

ตัวช้ีวัด 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานทัง้หมด 28 

ตัวช้ีวัด 1.3 กระบวนการวางแผน  29 
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 31 

ตัวช้ีวัด 2.1 มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 32 

ตัวช้ีวัด 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 34 

ตัวช้ีวัด 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนนุการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน 

ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

36 

ตัวช้ีวัด 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 38 

ตัวช้ีวัด 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําทีม่ีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  

หรือเทยีบเทาตออาจารยประจํา 

40 

ตัวช้ีวัด 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําทีดํ่ารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

42 

ตัวช้ีวัด 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

และบุคลากร  

44 

ตัวช้ีวัด 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 

การสอน 

46 

 
 
 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สารบัญ 
 

 หนา 

ตัวช้ีวัด 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

48 

ตัวช้ีวัด 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 49 

ตัวช้ีวัด 2.11 ระดับความพงึพอใจตอบัณฑิตของผูใชบณัฑิต 50 

ตัวช้ีวัด 2.12 รอยละของนกัศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่ไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชพี คุณธรรม จริยธรรม หรือ

รางวัลทางวชิาการหรือดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

51 

ตัวช้ีวัด 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึง่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวทิยานพินธทีท่าํหนาที่

อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ 

53 

ตัวช้ีวัด 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 54 

ตัวช้ีวัด 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 55 

ตัวช้ีวัด 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ 56 

ตัวช้ีวัด 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ 57 

ตัวช้ีวัด 2.18 รอยละของนกัศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกาํหนดเวลา 58 

ตัวช้ีวัด 2.19 รอยละของนกัศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกาํหนดเวลา 59 

ตัวช้ีวัด 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 60 

ตัวช้ีวัด 2.21 ระดับความสําเร็จของการพฒันาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่งึประสงคของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

61 

ตัวช้ีวัด 2.22 จํานวนวทิยานพินธและงานวชิาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติภายในรอบปที่ผานมา 

62 

ตัวช้ีวัด 2.23 รอยละของบทความวิทยานพินธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวทิยานพินธปริญญาโททั้งหมด 

63 

ตัวช้ีวัด 2.24 รอยละของบทความวิทยานพินธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพรทัง้ในระดับชาติ 

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวทิยานพินธปริญญาเอกท้ังหมด 

64 

ตัวช้ีวัด 2.25 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 65 

ตัวช้ีวัด 2.26 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 66 

ตัวช้ีวัด 2.27 ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาที่มีตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรู 

และส่ิงอํานายความสะดวก  

69 

 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สารบัญ 
 

 หนา 

ตัวช้ีวัด 2.28 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ตอหลักสูตรทั้งหมด 

71 

ตัวช้ีวัด 2.29 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 73 

ตัวช้ีวัด 2.30 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต  74 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 76 

ตัวช้ีวัด 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 77 

ตัวช้ีวัด 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที่ครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตทีพ่ึงประสงค 

80 

ตัวช้ีวัด 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา 82 

ตัวช้ีวัด 3.4 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 83 

ตัวช้ีวัด 3.5 การสงเสริมกจิกรรมนักศึกษา  84 
องคประกอบที่ 4 การวิจยั  

ตัวช้ีวัด 4.1 มีการพฒันาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยัและงานสรางสรรค 86 

ตัวช้ีวัด 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 88 

ตัวช้ีวัด 4.3 จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 

ตออาจารยและนกัวจิัยประจาํทัง้หมด 

90 

ตัวช้ีวัด 4.3.1 จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารย 

และนักวิจยัประจําทัง้หมด 

90 

ตัวช้ีวัด 4.3.2 จํานวนเงนิสนบัสนนุงานวจิัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตออาจารย 

และนักวิจยัประจําทัง้หมด 

91 

ตัวช้ีวัด 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีตี่พิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญา หรือนาํไปใชประโยชนทัง้ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจํา 

92 

ตัวช้ีวัด 4.4.1 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน 

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

92 

ตัวช้ีวัด 4.4.2 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบตัร 

94 

 
 
 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สารบัญ 
 

 หนา 

ตัวช้ีวัด 4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal  

หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนกัวจิัยประจํา 

95 

ตัวช้ีวัด 4.6 รอยละของอาจารยและนกัวจิัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวจิัยประจําทั้งหมด 

96 

ตัวช้ีวัด 4.7 รอยละของอาจารยและนกัวจิัยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรค 

จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทัง้หมด 

97 

ตัวช้ีวัด 4.8 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  98 

ตัวช้ีวัด 4.9 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  100 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 102 

ตัวช้ีวัด 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 103 

ตัวช้ีวัด 5.2 รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 

เปนทีป่รึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

105 

ตัวช้ีวัด 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ตองการพฒันาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  

และนานาชาติตออาจารยประจํา 

106 

ตัวช้ีวัด 5.4 รอยละของระดับความพงึพอใจของผูรับบริการ 107 

ตัวช้ีวัด 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ 

109 

ตัวช้ีวัด 5.6 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 110 

ตัวช้ีวัด 5.7 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม  111 
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 112 

ตัวช้ีวัด 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 113 

ตัวช้ีวัด 6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  

ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

115 

ตัวช้ีวัด 6.3 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาทีเ่ขารวมโครงการหรือกจิกรรมในการอนุรักษ พัฒนา  

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

116 

ตัวช้ีวัด 6.4 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พฒันาและสรางเสริมเอกลักษณ 

ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนนิการ 

117 

 



 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

สารบัญ 
 

 หนา 

ตัวช้ีวัด 6.5 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  118 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 119 

ตัวช้ีวัด 7.1 กรรมการบริหารสูงสุดของสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและ

สามารถผลกัดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

120 

ตัวช้ีวัด 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับของคณะ/หนวยงาน 122 

ตัวช้ีวัด 7.3 มีการพฒันาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู 124 

ตัวช้ีวัด 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธาํรงไวให
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ตัวช้ีวัด 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามสีวนรวมในการแสดง

ความคิดเหน็และรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

130 

ตัวช้ีวัด 7.7 รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ หรือวชิาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

132 

ตัวช้ีวัด 7.8 มีการนาํระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 133 

ตัวช้ีวัด 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

136 
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137 
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ตัวช้ีวัด 7.12 รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชมุวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

140 

ตัวช้ีวัด 7.13 รอยละของบุคลากรประจําสายสนบัสนนุทีไ่ดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชพี ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

141 

ตัวช้ีวัด 7.14 ภาวะผูนําของผูบริหารทกุระดับของสถาบัน 142 

ตัวช้ีวัด 7.15 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 143 

ตัวช้ีวัด 7.16 การบริหารทรัพยากรบุคคล 144 

ตัวช้ีวัด 7.17 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 145 

ตัวช้ีวัด 7.18 การนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 146 
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ตัวช้ีวัด 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงนิ
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149 
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ตารางสรุปตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2550-2552 
 

ปการศึกษา 2550 (1มิถุนายน 2550-31 พฤษภาคม 2551)   แบงออกเปน 4 มิติ ดังน้ี 

มิต ิ คณะ หนวยงาน 

1 มิติดานประสิทธิผล 40 7 

2 มิติดานคุณภาพ 4 4 

3 มิติดานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 3 3 

4 มิติดานการพัฒนาสถาบัน 26 16 

รวม 73 30 
 

ปการศึกษา 2551 (1มิถุนายน 2551-31 พฤษภาคม 2552) แบงออกเปน 9 องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 2 2 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 26 5 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 3 2 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 11 3 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแกสังคม 6 2 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4 1 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 15 9 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3 3 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 3 3 

รวม 73 30 
 

ปการศึกษา 2552 (1มิถุนายน 2552-31 พฤษภาคม 2553)  แบงออกเปน 10 องคประกอบ ดังน้ี 

องคประกอบ คณะ หนวยงาน 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 3 3 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 30 6 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 5 4 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 9 2 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแกสังคม 7 1 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 1 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 18 15 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 3 3 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4 3 

องคประกอบท่ี 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 3 3 

รวม 87 41 
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ตารางสรุปคาน้ําหนกัรายองคประกอบและตัวชีว้ัด 
 

องคประกอบ 
น้ําหนัก 
(รอยละ) 

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 5 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน 30 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมพฒันานักศึกษา 5 

องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 10 

องคประกอบท่ี 5 การบริการวชิาการแกสังคม 7 

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5 

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 18 

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 10 

องคประกอบท่ี 10 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 5 

รวม 100 
 

การกระจายคาน้ําหนกัลงสูตัวชีว้ัด  
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดาํเนนิงาน      
(รอยละ 5) 

 

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา กลยุทธ แผน

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผน 

1.67 

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานท้ังหมด 1.67 

3 1.3 กระบวนการวางแผน  1.66 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน (รอยละ 30)  

4 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 1 

5 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 1 

6 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง

บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

1 

7 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ 1 

8 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ

เทียบเทาตออาจารยประจํา 

1 

9 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

1 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

10 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยและ

บุคลากร  

1 

11 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพฒันาการเรียนการสอน 1 

12 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ป 

1 

13 2.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 1 

14 2.11 ระดับความพึงพอใจตอบณัฑิตของผูใชบัณฑิต 1 

15 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับ

การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ

รางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

1 

16 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมคุีณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ี

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

1 

17 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 1 

18 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา 1 

19 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ 1 

20 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ 1 

21 2.18 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลา 1 

22 2.19 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบตามกําหนดเวลา 1 

23 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา 1 

24 2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของ

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

1 

25 2.22 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติภายในรอบปท่ีผานมา 

1 

26 2.23 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทท้ังหมด 

1 

27 2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติ

หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกท้ังหมด 

1 

28 2.25 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด 1 

29 2.26 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 1 

30 2.27 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรูและส่ิงอํานาย

ความสะดวก  

1 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

31 2.28 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 1 

32 2.29 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 1 

33 2.30 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต 1 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  (รอยละ 5)  

34 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 1 

35 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 

1 

36 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา 1 

37 3.4 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 1 

38 3.5 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา  1 

องคประกอบที่ 4 การวิจัย  (รอยละ 10)  

39 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 

40 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงานสรางสรรค 1 

41 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน

ตออาจารยและนักวิจัยประจาํท้ังหมด 

 

4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบันตออาจารย

และนักวิจัยประจําท้ังหมด 

1 

4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน ตอ

อาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

1 

42 

  

  

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบยีน

ทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติ และในระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

 

4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือนําไปใชประโยชน

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

1 

4.4.2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุสิทธิบตัร 1 

43 4.5 รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจาํ 

1 

44 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

0.5 

45 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงานสรางสรรคจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 

0.5 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 5 

 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

46 4.8 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  1 

47 4.9 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค  1 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม (รอยละ7)   

48 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 1 

49 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมสีวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม เปน

ท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 

กรรมการวิชาชพีในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

1 

50 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

1 

51 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 1 

52 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือ

ระดับนานาชาติ 

1 

53 5.6 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 1 

54 5.7 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 1 

 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (รอยละ 5)  

55 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม 1 

56 6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา

ท้ังหมด 

1 

57 6.3 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา 

และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม 

1 

58 6.4 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรมตองบดําเนินการ 

1 

59 6.5 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  1 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ (รอยละ20)  

60 7.1 กรรมการบริการสูงสุดของสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการและ

สามารถผลักดันใหสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

1 

61 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 1 

62 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 1 

63 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงไวให 1 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

64 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน การวจิัย 1 

65 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดง

ความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการ 

1 

66 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ หรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

1 

67 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 1 

68 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับองคกรสู

ระดับบุคคล 

1 

69 7.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอ

นักศึกษา 

1 

70 7.11 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี 1 

71 7.12 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานวิชาการ

ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

1 

72 7.13 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะใน

วิชาชีพ ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

1 

73 7.14 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 1 

74 7.15 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 1 

75 7.16 การบริหารทรัพยากรบุคคล 1 

76 7.17 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 1 

77 7.18 การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 1 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ  (รอยละ 5)  

78 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 

1.67 

79 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน 1.67 

80 8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การตรวจสอบการเงิน

และงบประมาณอยางมปีระสิทธิภาพ 

1.66 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (รอยละ  10)  

81 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษา  

2.5 

82 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ แกนักศึกษา 

 

2.5 
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ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(รอยละ)  

83 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางตอเน่ือง 

2.5 

84 9.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2.5 

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

 

85 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 1.67 

86 10.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 1.67 

87 10.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงค

เฉพาะของหนวยงาน 

1.66 

รวม 100 
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ตารางสรุปตัวชี้วัดระดับคณะและหนวยงาน  
ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค และแผนการดาํเนนิงาน   

1 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 

กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

  

2 1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 

  

3 1.3 กระบวนการวางแผน (1)   

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน   

4 2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  วัดเฉพาะ 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

5 2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  วัดเฉพาะ 

ส.นวัตกรรม 

และ 

ส.วิชาศึกษา

ท่ัวไป 

6 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 วัดเฉพาะ 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

7 2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ  - 

8 2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

 - 

9 2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

 - 

10 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารยและบุคลากร  

  

11 2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อพฒันาการ

เรียนการสอน 

 วัดเฉพาะ 

ส.นวัตกรรม 

12 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

 - 

13 2.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป

ตามเกณฑ 

 - 

14 2.11 ระดับความพึงพอใจตอบณัฑิตของผูใชบัณฑิต  - 

15 2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ี

ผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

 - 
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ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นท่ี

เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

16 2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมคุีณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 

 - 

17 2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี  - 

18 2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  - 

19 2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ  - 

20 2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ  - 

21 2.18 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลา  - 

22 2.19 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบตามกําหนดเวลา  - 

23 2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จ

การศึกษา 

 - 

24 2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

 - 

25 2.22 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปท่ีผานมา 

 - 

26 2.23 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ังใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท

ท้ังหมด 

 - 

27 2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพรท้ัง

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจาํนวนวิทยานิพนธปริญญา

เอกท้ังหมด 

 - 

28 2.25 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด  วัดเฉพาะ 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

29 2.26 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของ

คณาจารย 

  

30 2.27 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอปจจัยสนับสนุนการเรียนรู

และส่ิงอํานายความสะดวก  

 - 

31 2.28 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  วัดเฉพาะ 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

32 2.29 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน(3)  - 

33 2.30 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต (4)  - 
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ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   

34 3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา  วัดเฉพาะกอง

กิจการ นศ. 
35 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

 

36 3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา  - 

37 3.4 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา(5)  วัดเฉพาะกอง

กิจการ นศ. 
38 3.5 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา   

องคประกอบที่ 4 การวิจัย   

39 

  

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ

งานสรางสรรค 

 วัดเฉพาะสํานัก

บริหารการวิจัย 

40 4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

 

41 4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบนัตออาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

  

4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตออาจารยและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

 - 

4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน ตออาจารยและนักวจิัยประจําท้ังหมด 

 - 

42 4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน

ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

  

4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ

นักวิจัยประจํา 

 - 

4.4.2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/อนุ

สิทธิบัตร 

 - 

43 4.5 รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ

อาจารยและนักวิจัยประจํา 

 - 

44 4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

 

 - 
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ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 

45 4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวทิยาลัยตออาจารยและนักวิจยั

ประจําท้ังหมด 

 - 

46 4.8 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค (6)   - 

47 4.9 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค (7)  - 

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม   

48 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของสถาบัน 

 วัดเฉพาะ

ศูนยบริการ

วิชาการ 

49 5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมสีวนรวมในการใหบริการทางวชิาการ

แกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

 - 

50 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจาํ 

 - 

51 5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ  - 

52 5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีท่ีไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

 - 

53 5.6 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมาย

ของสถาบัน (8) 

 วัดเฉพาะ

ศูนยบริการ

วิชาการ 

54 5.7 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม (9)  

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

55 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม  วัดเฉพาะสํานัก

วัฒนธรรม 

56 6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวฒันธรรมตอจาํนวนโครงการหรือ

กิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

 - 

57 6.3 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม 

 

 - 

58 6.4 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรมตองบดําเนินการ 

 - 

59 6.5 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (10)  วัดเฉพาะสํานัก

วัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ   

60 7.1 กรรมการบริหารสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจดัการ

และสามารถผลักดันสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

  

61 7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน   

62 7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู   

63 7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

  

64 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 

และการวิจัย 

 - 

65 7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติ

ราชการ 

  

66 7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  

67 7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

  

68 7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของระดับ

องคกรสูระดับบุคคล 

  

69 7.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา 

 - 

70 7.11 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี 

  

71 7.12 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 - 

72 7.13 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู

และทักษะในวชิาชพี ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

  

73 7.14 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน   

74 7.15 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู   

75 7.16 การบริหารทรัพยากรบุคคล   

76 7.17 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ   

77 7.18 การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 
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ตัวชี้วัด คณะ หนวยงาน 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ   

78 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  

79 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน   

80 8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  

การตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

  

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ   

81 9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  

  

82 9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพ 

แกนักศึกษา 

 วัดเฉพาะกอง

กิจการ นศ. 

83 9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

  

84 9.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   

องคประกอบที่ 10 การบรหิารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)   
และอัตลักษณของสถาบัน 

  

85 10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  วัดเฉพาะกอง

กิจการ นศ. 
86 10.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)  

87 10.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนน

รวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยงาน 
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รอบระยะเวลาในการจัดเก็บขอมูล 
 

ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถปุระสงค แผนการ
ดําเนนิงาน      

    

1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณธิาน ตลอดจนมี

กระบวนการพฒันา กลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนด

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 

    

1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ท้ังหมด 

    

1.3 กระบวนการวางแผน      

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน     

2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร     

2.2 ประสิทธิภาพของการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ     

2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

    

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ    ใช FTES 

ในภาคผนวก 

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท 

ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจาํ 

   ขอมูล ณ วันท่ี 

31 พ.ค.53 

จากกองการ

เจาหนาท่ี 
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

   

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของ

คณาจารยและบุคลากร  

    

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยทําการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

    

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําหรือประกอบ

อาชพีอิสระภายในระยะเวลา 1 ป 

   ขอมูลจากกอง

แผนงาน 

2.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตน

เปนไปตามเกณฑ 

   ขอมูลจาก 

สนง.ประเมิน 

2.11 ระดับความพึงพอใจตอบณัฑิตของผูใชบัณฑิต    

2.12 รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป

ท่ีผานมาท่ีไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
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ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่น

ท่ีเก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมคุีณสมบัติเปนท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 

    

2.14 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี     

2.15 จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา     

2.16 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ     

2.17 จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ     

2.18 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลา     

2.19 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบตามกําหนดเวลา     

2.20 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ี

สําเร็จการศึกษา 

   ขอมูลจากกอง

แผนงาน 

2.21 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

    

2.22 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปท่ีผานมา 

    

2.23 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพรท้ัง

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจาํนวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโทท้ังหมด 

   ขอมูลจาก

บัณฑิต

วิทยาลัย 

2.24 รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ท่ีตีพิมพเผยแพร

ท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจาํนวนวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกท้ังหมด 

   

2.25 รอยละของหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานตอหลักสูตรท้ังหมด    ขอมูลจาก 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 

2.26 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอน

ของคณาจารย 

    

2.27 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอปจจัยสนับสนุนการ

เรียนรูและส่ิงอํานายความสะดวก  

    

2.28 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร    ขอมูลจาก 

ส.บริหารและ

พัฒนาวิชาการ 
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ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

2.29 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน     

2.30 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต     

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา       

3.1 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา     

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

    

3.3 เงินบริจาคจากศิษยเกา     

3.4 มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา     

3.5 การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา      

องคประกอบที่ 4 การวิจัย      

4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และงานสรางสรรค 

   1.ใชขอมูล

รวมกันกับการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 

2553 

2.ขอมูลจาก

ฝายวิจัย  

 

 

4.2 มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

   

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

และภายนอกสถาบันตออาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

   

4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายใน

สถาบันตออาจารยและนักวิจยัประจําท้ังหมด 

   

4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน ตออาจารยและนักวจิัยประจําท้ังหมด 

   

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนท้ัง

ในระดับชาติ และในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

   

4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

และนักวิจัยประจํา 

   

4.4.2 ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร/

อนุสิทธิบัตร 

   

4.5 รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยและนักวจิัยประจํา 

   ปปฏิทิน 

2553 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 17

 

ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวจิัย

ประจําท้ังหมด 

   1.ใชขอมูล

รวมกันกับการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 

2553 

2.ขอมูลจาก

ฝายวิจัย  

4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและ

งานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและ

นักวิจัยประจําท้ังหมด 

   

4.8 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค      

4.9 ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค      

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม      

5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

    

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมสีวนรวมในการใหบริการทาง

วิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวทิยานิพนธ

ภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

    

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็

ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย

ประจํา 

    

5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ    ใชขอมูล

รวมกันกับการ

ประเมินผลการ

ปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 

2553 

5.5 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีท่ีไดรับการยอมรับ

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

    

5.6 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

    

5.7 ประโยชนของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
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ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

องคประกอบที่ 6 การทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม      

6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

6.2 รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พฒันา และ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการ

หรือกิจกรรมนักศึกษาท้ังหมด 

    

6.3 รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ พฒันา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวฒันธรรม 

    

6.4 รอยละของคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

    

6.5 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม      

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ      

7.1 กรรมการบริการสูงสุดของสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการ

บริหารจัดการและสามารถผลักดันใหสถาบันใหแขงขันไดใน

ระดับสากล 

    

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน     

7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู     

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

    

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน 

การวิจัย 

    

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในการแสดงความคิดเห็นและรวมติดตามตรวจสอบผลการ

ปฏิบัติราชการ 

    

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงานทาง

วิชาการ หรือวชิาชพีในระดับชาติหรือนานาชาติ 

    

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

    

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัด และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

   1.ใชขอมูลรวมกัน

กับการประเมินผล

การปฏิบัติราชการ

ปงบประมาณ 

2553 
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ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

7.1 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา 

    

7.11 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมอืงท่ีดี 

    

7.12 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

    

7.13 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวชิาชพี ท้ังในประเทศและตางประเทศ 

    

7.14 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน     

7.15 การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู     

7.16 การบริหารทรัพยากรบุคคล     

7.17 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ     

7.18 การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

    

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ      

8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

    

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบนัรวมกัน     

8.3 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

    

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ      

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษา  

    

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพ แกนักศึกษา 

    

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิด

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

    

9.4 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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ตัวชี้วัด 

ปการ 

ศึกษา 

2552 

ปงบประมาณ หมายเหตุ 

2552 2553 

องคประกอบที่ 10 การบรหิารจดัการสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
และอัตลักษณของสถาบัน  

    

10.1 การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D)     

10.2 ผลท่ีเกิดขึ้นกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D)     

10.3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีสะทอนเอกลักษณ

และจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยงาน 

    

รวม 68 7 12  
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Uคําชี้แจงเกีย่วกับการนับจํานวนบุคลากร 
 

การนับจํานวนอาจารยประจํา 

• อาจารยประจาํ  ท่ีเปนขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต 1 เดือนข้ึนไป

ใหนับเปน 1 คน   

• กรณีเปนอาจารยพิเศษ  อาจารยลูกจางชั่วคราว  ลูกจางโครงการ  หรือการจางดวยวิธีการอื่นๆ  ท่ีมี

ระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต  9 เดือนข้ึนไป นับเปน 1 คน    
 
การนับจํานวนบุคลากร 

• นักวิจัย  หมายถึง  บุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีตําแหนงเปน “นักวิจัย” 

• บุคลากรสายสนับสนุน  หมายถึง ขาราชการ  พนักงาน  ลูกจางชั่วคราว  ลูกจางประจาํ  ลูกจางโครงการท่ี

มีระยะเวลาการปฏิบัติงานต้ังแต  9 เดือนข้ึนไป นับเปน 1 คน  

 
ตัวชี้วัดทีห่ารดวยจํานวนอาจารยประจาํที่ปฏิบัติงานจริง   อาจารยประจําทั้งหมด  นักวิจัย  

 

ตัวชี้วัด 

ตัวหาร 

อาจารย

ปฏิบัติงาน

จริง  

อาจารย

ทั้งหมด 

นักวิจัย 

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน    

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจาํ    

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

   

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนง อาจารย ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

   

2.13 รอยละของอาจารยประจําซึ่งมคุีณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ

ท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ 

   

องคประกอบที่ 4 การวิจัย     

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและ

ภายนอกสถาบนัตออาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมด 

   

4.3.1 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

ตออาจารยและนักวิจัยประจาํท้ังหมด 

   

4.3.2 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอก

สถาบัน ตออาจารยและนักวจิัยประจําท้ังหมด 
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ตัวชี้วัด 

ตัวหาร 

อาจารย

ปฏิบัติงาน

จริง  

อาจารย

ทั้งหมด 

นักวิจัย 

4.4 รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการ

จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา หรือนําไปใชประโยชนท้ังใน

ระดับชาติ และในระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

   

4.4.1 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ

นักวิจัยประจํา 

   

4.5 รอยละของบทความวจิัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  

journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารย

และนักวิจัยประจํา 

   

4.6 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา

ท้ังหมด 

   

4.7 รอยละของอาจารยและนักวิจยัประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวทิยาลัยตออาจารยและนักวิจยัประจํา

ท้ังหมด 

   

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสงัคม     

5.2 รอยละของอาจารยประจําท่ีมสีวนรวมในการใหบริการทางวชิาการ

แกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยประจํา 

   

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชพีท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจาํ 

   

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจดัการ     

7.7 รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

   

7.12 รอยละของอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
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Uคําชี้แจงเกีย่วกับเกณฑการประเมินคุณภาพ 
 
เกณฑมาตรฐานในการประเมินแบงออกเปน   2  ประเภท 
1.   กรณีเกณฑมาตรฐานทีเ่ปนระดับ  
      การประเมินผลการดําเนินงานท่ีเปนระดับ  คณะ/หนวยงานจะตองมีผลการดําเนินงานเรียงลําดับเปนข้ันบันได

ต้ังแตระดับท่ี 1 ถึงระดับท่ี  5 (การคิดคะแนนท่ีเปนไปตามลําดับข้ันตอน)   
2.  กรณีเกณฑมาตรฐานทีเ่ปน “ขอ” 
      การประเมนิผลการดําเนินงานท่ีเปนขอ  ใหพิจารณาจากขอท่ีสามารถดําเนินการไดท้ังหมด  โดยไมเรียงลําดับ 
 

 
ความหมายของเกณฑการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

คะแนน หมายถึงมีผลการดําเนินงานอยูในระดับ 

5 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดีเย่ียม” 

4 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ดี” 

3 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ปานกลาง” 

2 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ “พอใช” 

1 มีผลการดําเนินงานอยูในระดับ “ตองปรับปรุง” 
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รายละเอียดตัวชี้วัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  
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องคประกอบที่ 1  

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 
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ตัวชี้วัดที ่ 1.1  : มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธานตลอดจนมีกระบวนการพัฒนา 
กลยุทธแผนการดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสาํเร็จ
ของการดําเนนิงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2552  (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   

คําอธิบาย   :   

            คณะมีภารกิจหลักคือการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะ

และวัฒนธรรม ในการดําเนินภารกิจหลักแตละดานตองคํานึงถึงหลักการของการศึกษาระดับอุดมศึกษา มาตรฐาน

การอุดมศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ  ตลอดจนมาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ รวมถึงยุทธศาสตรดานตางๆ 

ของชาติ ดังน้ัน ในการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนการพัฒนากลยุทธและแผนการดําเนินงานเพ่ือเปน

แนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน จึงจําเปนตองใหสอดคลองกับหลักการและมาตรฐานตางๆ ท่ีเก่ียวของท่ีระบุ

ขางตน อีกท้ังตองคํานึงถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมท้ัง                    

การเปล่ียนแปลงของกระแสโลก ท้ังน้ี เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไปอยางมีคุณภาพในทิศทางท่ีถูกตอง

เหมาะสมและเปนท่ียอมรับของสังคม 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธานและมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ 

ประจําปใหสอดคลองซึ่งกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน หลักการอุดมศึกษา มาตรฐาน

การศึกษาของชาติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) ยุทธศาสตรของชาติในดานตางๆ

ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2. มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ของการดําเนินงานตลอดจนกําหนดเปาหมาย (target) ของแตละตัวชี้วัด              

เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ (การเรียนการสอน/การวิจัย/การบริการ

วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) 

3. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดเปนประจําอยางนอยปละ 2 คร้ัง                      

และรายงานตอผูบริหารระดับสถาบันและตอท่ีประชุมสภาสถาบัน 

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

กับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการนําผลการประเมินและการวิเคราะหในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงาน 

อยางตอเน่ือง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ปรัชญาหรือปณิธานของคณะ/หนวยงาน 

2. แผนกลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/หนวยงาน 
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3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานมีกลไกการดําเนินงานเพื่อกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน               

กลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ/หนวยงาน   

4. รายงานการวิเคราะหความสอดคลองของปรัชญา ปณิธานและกลยุทธกับภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน 

หลักการอุดมศึกษา มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) มาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

5. รายชื่อตัวบงชี้และเปาหมายความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนทุกภารกิจ ไดแก ดานการเรียนการสอน 

ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการและดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

6. เอกสารรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/หนวยงาน 

7. เอกสารหรือรายงานการประชุมท่ีแสดงใหเห็นวาคณะ/หนวยงานมีการรายงานการดําเนินงานตัวบงชี้                     

น้ีตอผูบริหารระดับคณะ/หนวยงานและตอท่ีประชุมสภาคณะ/หนวยงาน 

8. เอกสารการวิเคราะหและปรับปรุงกลยุทธใหทันสมัยและสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและแนวโนมใน

อนาคตอยางสม่ําเสมอ  
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน   

2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกันและสอดคลองกับ

ภารกิจหลักและยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและแผนพัฒนาของชาติ 

3. มีการกําหนดตัวชี้วัดของการดําเนินงานและกําหนดเปาหมายของแตละตัวชี้วัดเพื่อวัดความสําเร็จ               

ของการดําเนินงาน 

4.  มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ   

5.  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด อยางนอยปละ 2 คร้ังและรายงานผล          

ตอผูบริหารและกรรมการคณะ/หนวยงาน (คณะกรรมการสูงสุดของคณะ/หนวยงาน) 

6.  มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคตอยางสม่ําเสมอ 

7.  มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนินงานอยางตอเน่ือง 
 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

U<U 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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ตัวชี้วัดที ่ 1.2  : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานทั้งหมด 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.2    ก.พ.ร.  3.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   
คําอธิบาย  :   

• พิจารณาจากระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายแตละตัวชี้วัดท่ีสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2552   

• ระดับหนวยงานพิจารณาจากการบรรลุเปาหมายตามแผนการปฏิบัติราชการของหนวยงานน้ันๆ 

• พิจารณาตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  Uไมใชตัวชี้วัดตาม           

คํารับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2552U  

• ตัวชี้วัดท่ีUไมไดระบุเปาหมายUใหถือวาไมบรรลุเปาหมาย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552  

2.   คาเปาหมายและตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

3. ผลการดําเนินงานตามแผน 
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดน้ี  คํานวณจาก   

 จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2552  ท่ีบรรลุเปาหมาย  

X 100 
จํานวนตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ท้ังหมด 

 
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 
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ตัวชี้วัดที ่ 1.3 : กระบวนการพัฒนาแผน (1) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 1.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   
คําอธิบาย  :   

           สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการแกสังคม และการ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา

และการดําเนินงานของสถาบัน  เพื่อใหสถาบันดําเนินการสอดคลองกับอัตลักษณหรือจุดเนน มีคุณภาพ มีความ

เปนสากล และเจริญเติบโตอยางย่ังยืน ดังน้ัน สถาบันตองกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน              

กลยุทธและแผนการดําเนินงานเพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน 

ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณหรือจุดเนนของสถาบันแลวสถาบันจะตอง

คํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานการศึกษาของชาติ  มาตรฐานการอุดมศึกษา 

มาตรฐานวิชาชีพท่ีเก่ียวของ  ยุทธศาสตรดานตางๆ ของชาติ   รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  และการเปล่ียนแปลงของกระแสโลก  ท้ังน้ีเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเปนไป

อยางมีคุณภาพ เปนท่ียอมรับ และสามารถตอบสนองสังคมในทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสม 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  

1. มีปรัชญาหรือปณิธาน   

2. มีวิสัยทัศนและแผนกลยุทธท่ีเชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบันท่ีสอดคลองกับ

จุดเนนของกลุมสถาบัน และแผนอุดมศึกษาระยะยาว ท้ังน้ี โดยการมีสวนรวมของบุคลากรภายในสถาบัน 

3. มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 

4. มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

5. มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานประจําป และคาเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ

ของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 

6. มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงานประจําปครบ 4 พันธกิจ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป อยางนอยปละ 2 คร้ัง                     

และรายงานผลตอผูบริหาร 

8. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงานผล              

ตอผูบริหารและสภาสถาบัน 

9. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานประจําป 
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เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4   ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 9 

ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 หรือ 2 ขอ 

มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4   ขอ 

มีการดําเนินการ  

5 หรือ 6  ขอ 

มีการดําเนินการ 

7 หรือ 8 ขอ 

มีการดําเนินการ 

9 ขอ 

 
 

(1)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่  2  การเรียนการสอน 
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ตัวชี้วัดที ่2.1 : มีระบบและกลไกในการพฒันาและบริหารหลักสูตร 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 ( 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม  2553 ) 
   
คําอธิบาย   :   

           คณะมีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ และความพรอมของคณะตลอดจน

สอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอมีการ            

วางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง   

(มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2548 : ภาคผนวก) 
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะมีระบบและกลไกในการเปดหลักสูตรใหมหรือปดหลักสูตรเดิมใหสอดคลองกับวิสัยทัศนและพันธกิจ

ของคณะ ตลอดจนสอดคลองกับกรอบความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม ท้ังน้ีโดยกําหนด

เปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรไวในแผนการผลิตบัณฑิต 

2. คณะมีการจัดเตรียมความพรอมกอนจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรใหมใหอยางนอยเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรและเกณฑมาตรฐานอื่นๆ ท่ีเก่ียวของ  

3. คณะจัดระบบและกลไกการพัฒนาและประกันคุณภาพให เปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

โดยคํานึงถึงประเด็นตอไปน้ี ไดแก การกําหนดทิศทางและวัตถุประสงคหลักสูตร การบริหารกิจการ  

ของหลักสูตร การดูแลใหคําปรึกษาแกนักศึกษา การประเมินและพัฒนาหลักสูตร  การบริหารทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการใชระบบสารสนเทศในการบริหาร

หลักสูตร   

4. มีการรายงานและวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรระดับตางๆ ประจําทุกปการศึกษา เชน  

รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานครบทุกขอ รอยละของบัณฑิตท่ีผลิตไดตรงตามแผน  

รอยละของบัณฑิตท่ีทํางานตรงสาขา ท้ังน้ีเพื่อนํามาปรับปรุงการบริหารกิจการหลักสูตรกอนรับนักศึกษา  

รุนใหม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสาร หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาสถาบันมีแผนการผลิตบัณฑิตและมีระบบและกลไกในการพัฒนาบริหาร

หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และความตองการของสังคม 

ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพบัณฑิต ภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิต 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรใน 4 ประเด็น คือ การบริหารหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน           

การสอน การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา และความตองการของตลาดแรงงาน สังคม                         

และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรทุกเร่ือง 

4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปน                     

ไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร   รอยละของบัณฑิตท่ีทํางาน 

ตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา  

5. มีการนําผลการวิ เคราะหขอมูลการดําเ นินการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร                       

และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุกเร่ืองและมีการประกันคุณภาพหลักสูตร

ครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะแผน (ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอน               

มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมด 

 
เกณฑการประเมิน  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

U<U 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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ตัวชี้วัดที ่2.2 : ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.2   สมศ.  6.6     แผน มข.  14 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึง               

ความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาเปนเ ร่ืองท่ี สําคัญมากตอความกระหายใคร รู และตอสมรรถนะ                         

ในกา รแสวงหาความ รู ข อ งนั ก ศึ กษา  เ ช น  การ เป ด โ อกาส ให นั ก ศึ กษา ได ค นคว า วิ จั ย โดยอิ ส ร ะ                         

ในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การจัดใหมีชั่ ว โมงเรียนในภาคปฏิบั ติในหองปฏิบั ติการ  รวมท้ังมีการ                         

ฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียงมีการจัดสัมมนาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงงานมีการเรียนการ

สอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอท่ีจะศึกษา

หาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 
 
แนวปฏิบัติทีด่ ี : 
1. มีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ พรอมท้ังมีการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน              

การจัดการ เ รี ยนการสอนอาจมี รูปแบบใด รูปแบบห น่ึง  ดั งต อ ไป น้ี  การ เ รียน รู จากกรณีปญหา                     

(Problem-Based Learning : PBL) การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)  การเรียนรูแบบสรรคนิยม 

(Constructivism) การสอนแบบเอส ไอ พี การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง(Self - Study)                  

การเรียนรูจากการทํางาน (Work – Based Learning) การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู      

(Research – Based Learning) การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal – Based  

Approach)  

2. การเรียนการสอนยึดหลักการมีปฏิสัมพันธทางวิชาการระหวางนักศึกษากับอาจารยและระหวางนักศึกษา            

กับนักศึกษาท้ังในและนอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอเพื่อสงเสริมการเรียนรูอยางกระตือรือรน 

3. มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพแตยืดหยุนและหลากหลายสามารถตอบสนองความตองการ

เรียนรูของผูเรียนท้ังความยืดหยุนดานชวงเวลาเรียนและหรือดานตําแหนงและสถานท่ีเรียนและหรือดานวิธีการ

จัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและหรือดานอื่นๆ  

4. มีการติดตามผลการเรียน ความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู                  

เปนรายบุคคลอยางตอเน่ืองและนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนใหสามารถเรียนรูไดเต็มศักยภาพ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. เอกสารหลักสูตร แผนการสอน ประมวลรายวิชา บทเรียน e-learning 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการสงเสริมกระบวนการการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนผูเรียนเปนสําคัญ อาทิ            

ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร งบประมาณสนับสนุน                

ตารางการเปดใหบริการนักศึกษาใชหองสมุดและหองคอมพิวเตอรตอวัน 
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3. แฟมประวัตินักศึกษา ผลงานของนักศึกษาตลอดจนกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. เอกสารการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูและหลักฐานการ

นําผลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 

5. สถิติขอมูลหรือรายงานผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน จํานวนคณาจารยท่ีไดรับความรู

ความเขาใจเก่ียวกับเปาหมายของการจัดการศึกษาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวน

ชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ จํานวนวิชาท่ีทํา senior project วิชาสัมมนาหรือวิชาท่ีมอบหมายใหนักศึกษาคนควา

หาความรูดวยตนเอง จํานวนชั่วโมงภาคสนาม จํานวนโปรแกรมหรือรายวิชาท่ีเปนวิชาเลือกเสรี จํานวนรายวิชา

ท่ีมีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร ผลการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนเปนรายบุคคล เปนตน 

6. รายงานการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการ            

ของผูเรียน 

7. ผลงานอาจารยท่ีเปนงานวิจัยเพื่อพัฒนาส่ือและการเรียนรูของผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 
1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษา                    

ทุกหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 

3. มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร  

4. มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย ท่ีจะสนองตอบตอความตองการของผูเรียน   

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรู ท่ีจัดใหผู เ รียนและอิงพัฒนาการ                  

ของผูเรียนทุกหลักสูตร (มีการประเมินท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของรายวิชาน้ันๆโดยมีการวิเคราะห

พัฒนาการของผูเรียนประกอบ) 

6. มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร   

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเน่ืองทุกหลักสูตร 
 
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 
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ตัวชี้วัดที่ 2.3 : มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545มาตรา 19 ไดระบุถึงการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง มีการเรียนรูจากส่ือการเรียน การสอนและ

แหลงวิทยาการประเภทตางๆ จัดการเรียนรูใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ีมีการประสานความรวมมือกับบิดา

มารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ   คณะจึงควรใหบุคคล องคกร 

และชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนหลักสูตรและการเรียนการสอนโดยจัดโครงการและกิจกรรม

ตางๆ ต้ังแตชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ชวยในการเรียนการสอนและการฝกงาน ตลอดจนเรียนรู

กรณีศึกษาตางๆ 
 
แนวปฏิบัติทีด่ ี: 
1. แสวงหาบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมาสนับสนุนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและการเรียน               

การสอน 

2. จัดหลักสูตรท่ีทันสมัย มีโครงสรางหลักสูตรท่ีทําใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติไดจริงโดย

รวมมือกับบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 

3. ติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและ

การเรียนการสอน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. โครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน การเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่น การเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร การฝกงานและการปฏิบัติงาน

ในองคกรภายนอก 

2. แผนการสอนท่ีระบุการมีสวนสนับสนุนของบุคคล องคกรและชุมชนภายนอก 

3. รายละเอียดการติดตามตรวจสอบการปฏิบั ติงานและประเมินผลการปฏิบั ติ งานของโครงการ                        

หรือกิจกรรมในขอท่ี 1  
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร                    

ทุกหลักสูตร 

2. มีการจัดการเ รียนการสอนท่ีสง เส ริมให ผู เ รียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใช ในการปฏิบั ติ ไดจ ริง                         

โดยผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการ

หรือหนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุน จากผูทรงคุณวุฒิ              

หรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการและชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร

และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

 
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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ตัวชี้วัดที ่ 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจาํนวนอาจารยประจํา (FTES) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.4   สมศ.   6.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           การจัดการศึกษาเพื่อใหเกิดคุณภาพน้ัน  ปจจัยสําคัญประการหน่ึงท่ีจะตองคํานึงถึงคือสัดสวนอาจารย            

ตอนักศึกษา ซึ่งจะตองมีความสอดคลองกับศาสตรในแตละสาขาวิชาและลักษณะการเรียนการสอนท่ีใชดวยสัดสวน

อาจารยตอนักศึกษายังมีความเชื่อมโยงกับการวางแผนตางๆ อาทิ  เปาหมายการผลิตบัณฑิต การวางแผนอัตรากําลัง

และภาระงานอาจารย รวมท้ังทรัพยากรตางๆ ท่ีจําเปนตอการเรียนการสอน ตัวชี้วัดน้ีตองการทราบสัดสวน             

ของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 

 

เกณฑมาตรฐาน FTES 

สาขา 
FTES ระดับปริญญาตรี 

ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1. วิทยาศาสตรสุขภาพ 1 : 8 

2. วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 1 : 20 

3. วิศวกรรมศาสตร 1 : 20 

4. สถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง 1 : 8 

5. เกษตร ปาไมและประมง 1 : 20 

6. บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี    การจัดการ  1 : 25 

7. ครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 1 : 25 

8. ศิลปกรรมศาสตร วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 1 : 8 

9. สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 1 : 25 

 
สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดน้ี  คํานวณจาก   

 (จํานวน FTESตออาจารยประจํา -เกณฑมาตรฐาน FTES ของกลุมสาขา)  

X 100 
เกณฑมาตรฐาน FTES ของกลุมสาขา 

             

            เชน   จํานวน   FTES   ของคณะ  ก   เทากับ  1:28  (เกณฑมาตรฐานเทากับ 1: 25)   

            การคิดคาคะแนน =(28-25)*100/25=12.00%    (ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 คะแนน) 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวน   FTES ปการศึกษา 2552  
            รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

U+U 21 %  

ของเกณฑ 

U+U 16-20 %  

ของเกณฑ 

U+U 11-15 % 

ของเกณฑ 

U+U 6-10 % 

 ของเกณฑ 

U+U 1-5 % ของเกณฑ 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

U>U +10% หรือ U<U -10 % 

ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 

ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99)- 5.99%  

ของเกณฑมาตรฐาน 

 
เกณฑการประเมิน   : สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

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

ของเกณฑ 

U+U 5 % ของเกณฑ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.5   สมศ.   6.3   ก.พ.ร.  17.1    แผน มข.  28 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเปนการศึกษาระดับสูงสุดท่ีตองการบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ                  

และความลุมลึกทางวิชาการเพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตาม

ความกาวหนาทางวิชาการและการพัฒนาองคความรู ดังน้ันสัดสวนคุณวุฒิอาจารยจึงตองมีความเหมาะสมตอ  

พันธกิจ รวมท้ังหลักสูตรท่ีเปดสอนดวย ซึ่งตัวชี้วัดน้ีจะแสดงใหเห็นถึงสัดสวนคุณวุฒิของอาจารยประจําท่ีมีบทบาท

สําคัญในการขับเคล่ือนพันธกิจของสถาบัน  
 
Uหมายเหตุ  
1. ใหคํานวณรอยละของอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก ปริญญาโท  ปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยท้ังหมด 

2. ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 53 (ส้ินปการศึกษา 2552) 

3. ใชขอมูลจากสวนกลาง : กองการเจาหนาท่ี  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

2.   จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก  ปริญญาโท และปริญญาตรี  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    

คะแนน 
1 2 3 4 5 

วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 

1- 39 หรือวุฒิป ริญญาเอก  

อยูระหวางรอยละ 40-59แต 

วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

- 1. วฒุิปริญญาเอกอยูระหวาง 

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 หรือวฒุปิริญญาเอกอยู

ระหวางรอยละ40-59  

แตวฒุิปริญญาตรีมากกวารอยละ 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. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย

กวารอยละ 5 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  
(รอยละของอาจารยประจําท่ีมีวุฒปิริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

< 40% 41 – 59% U>U 60% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจาํที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย            
รองศาสตราจารยและศาสตราจารย 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.6   สมศ.   6.4   ก.พ.ร.  17.2    แผน มข.  27 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           สถาบันอุดมศึกษาถือเปนขุมปญญาของประเทศและมีความรับผิดชอบท่ีจะตองสงเสริมใหอาจารย              

ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองคความรูในศาสตรสาขาวิชาตางๆอยางตอเน่ืองเพื่อนําไปใช 

ในการเรียนการสอน รวมท้ังการแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ การดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนส่ิงสะทอน            

การปฏิบัติงานดังกลาวของอาจารยตามพันธกิจของสถาบัน  

 
Uหมายเหตุ  
1. ใหคํานวณรอยละของอาจารยท่ีมีตําแหนง ศ.  รศ. และ ผศ. ตอจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

2. ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 53 (ส้ินปการศึกษา 2552) 

3. ใชขอมูลจากสวนกลาง : กองการเจาหนาท่ี  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงศาสตราจารย รองศาสตราจารย  ผูชวยศาสตราจารย  

2.  จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด   
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   

คะแนน 
1 2 3 4 5 

ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ .  รวมกันอยู ระหว า ง  

รอยละ  1– 44 หรือ  ผู ดํารง

ตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. 

รวมกันอยูระหวางรอยละ 45 - 

69 แตผูดํารงตําแหนงระดับรศ. 

ขึ้นไปนอยกวา รอยละ 30 

- 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 

45 – 69   

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ขึ้น

ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 

และศ .  รวม กันมากกว าห รือ

เทากับรอยละ 70 และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไปนอยกวารอยละ 30 

- 1. ผูดํารงตําแหนงระดับ 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 .  รวมกันมากกวาห รือ

เทากับ รอยละ70  และ 

2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.  ขึ้น

ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 30 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. (รอยละของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงวิชาการ ) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

< 45% 45 - 69% > 70% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
และบุคลากร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  2.7    สมศ.  6.5   ก.พ.ร.  16  แผน มข.   92  
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           สถาบันพึงกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไว เปนลายลักษณอักษร มีกระบวนการสงเสริม                          

ใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรณยาบรรณ อันแสดงถึงความมีเกียรติศักด์ิแหงวิชาชีพ พรอมท้ังกําหนดกลไกท่ีจะ

กํากับดูแลใหคณาจารยไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมท้ังมีมาตรการในการใหคุณใหโทษกับผลการปฏิบัติ

จรรยาบรรณของคณาจารย 
 
แนวปฏิบัติที่ดี :   
1. มีการแตงต้ังคณะทํางานหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษาวิเคราะหเพื่อกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ

คณาจารยท่ีเหมาะสมกับสถาบันอุดมศึกษา 

2. มีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษรและไดรับอนุมัติจากสภาคณาจารย                  

      หรือท่ีประชุมคณบดี 

3. มีคูมือการปฏิบติัตามจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยพรอมการเผยแพรใหคณาจารยทราบโดยท่ัวกัน 

4. มีระบบการกํากับติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยในดานความสําเร็จ                  

      และมาตรการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

5. มีการนําผลการกํากับติดตามประเมินผลไปใชในการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และการวางแผน

ปองกันการกระทําผิดจรรยาบรรณ รวมท้ังการทบทวนจรรยาบรรณวิชาชีพใหเหมาะสมทันสมัยย่ิงขึ้น 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงาน

ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ 

ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย                

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผู รับผิดชอบดําเนินการกําหนดคูมือจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย            

การกํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริมและกํากับการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

กระบวนการติดตามประเมินผลและมาตรการสําหรับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยขอมูล

การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน   

4. จํานวนคณาจารยท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1.    สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

2.    มีกระบวนการสงเสริมใหผูเก่ียวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3.    มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.    มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

5.    มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

       (หมายถึงมีการวิเคราะหและสรุปปจจัยเส่ียง รวมท้ังจัดทําแผนปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดจาก               

       การ กระทําผิดจรรยาบรรณและดําเนินการตามแผนที่กําหนด) 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก ดําเนินการทุกขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 

3  ขอแรก 

มีการดําเนินการ 

3 ขอแรก 

มีการดําเนินการอยางนอย 

4 ขอแรก 

 
หมายเหตุ : สมศ. ใชเกณฑเดียวกันกับ สกอ. 
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ตัวชี้วัดที่  2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.8 
ประเภทของตัวชี้วัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           โดยท่ีการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามหลักการของกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

อาจารยจึงตองมีการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอยูตลอดเวลา งานวิจัยประเภทน้ีมีวัตถุประสงค

หลักเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรท่ีกําหนด มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความตองการจําเปน

ของผูเรียน สงเสริมทักษะการแสวงหาความรูและการเรียนรู การสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยเพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนจะสงผลใหเกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณคา นวัตกรรมเหลาน้ีอาจเปนเทคนิคการสอนใหมๆ 

แบบฝก ส่ืออุปกรณ หรือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหมๆท่ีชวยเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
แนวปฏิบัติทีด่ี : 
1. คณะพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

2. คณะวางกลไกการบริหารวิชาการที่กระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆตลอดเวลา 

3. คณะจัดใหมีการเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ              

เพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู 

4. คณะสงเสริมการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบันและหลักฐาน                   

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบดําเนินการ กํากับดูแล และประเมินผล กระบวนการสงเสริม 

กระบวนการติดตามประเมินผล ขอมูลการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน เวทีเผยแพรผลงาน เครือขายวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

4. จํานวนอาจารยท่ีไดรับการพัฒนาความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 

5. ขอมูลผลงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย เชน การจัดการเรียนการสอนแบบ                    

e-learning การพัฒนาเคร่ืองมือวินิจฉัยมโนทัศนท่ีคลาดเคล่ือน (misconceptions) ในรายวิชาตางๆ                 

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบโมดูล การสอนแบบ problem - based learning แบบ research-based 

learning 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
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เกณฑมาตรฐาน  :    ระดับ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเก่ียวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม                 

การเรียนการสอน 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหมๆในดานการเรียนการสอน 

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 

4. มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียน               

การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสม่ําเสมอ 

5. มีการสรางเครือขายวิจัยดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก ดําเนินการทุกขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําหรอืประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.9     สมศ. 1.1     ก.พ.ร. 4.1.1    แผน มข. 12    THES  27 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 

 
คําอธิบาย  :   

• จํานวนบัณฑิตท่ีมีงานทํา พิจารณาจากผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร  

•  การไดงานทํา  หมายถึง  การประกอบอาชีพอิสระ (งานสุจริตทุกประเภท)  หรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายได

ประจําภายในระยะเวลา 1 ปนับจากวันท่ีสําเร็จการศึกษา   

• ไมนับรวมผูท่ีศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  

• กรณีนักศึกษาภาคท่ีลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษ/ภาคนอกเวลาใหนับเฉพาะUผูท่ีเปล่ียนงานใหมหลังสําเร็จ

การศึกษาเทาน้ันU ไมนับผูท่ีมีงานทําหรือมีกิจการของตนเองท่ีมีรายไดประจาํอยูแลว 

• การเกณฑทหาร  ศึกษาตอ  และอุปสมบท ไมนับวามีงานทํา  
 
สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําและประกอบอาชพีอิสระ ปการศึกษา 2551   

X 100 
จํานวนบัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2552 ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน 

      ปการศึกษา 2551 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรวันท่ี  22 ธันวาคม  2552 
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 50% 50 – 59% 60 – 69% 70 – 79% U>U 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 % U>U 80 % 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตน 
เปนไปตามเกณฑ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.10   สมศ. 1.3     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• คุณภาพของการผลิตบัณฑิตอาจพิจารณาไดหลายประการ อาทิ คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีเห็นไดอยางชัดแจง

เชิงประจักษ การไดงานทําในระยะเวลาท่ีสมควร  การไดรับการยอมรับจากสังคม การไดงานทําตรงสาขาวิชาท่ี

สําเร็จการศึกษา นอกจากน้ีการไดรับเงินเดือนตรงตามคุณวุฒิหรือสูงกวาคุณวุฒิก็ถือเปนตัวชี้วัดหน่ึงท่ีแสดงถึง

คุณภาพของบัณฑิตดวย   

• พิจารณาจากบัณฑิตท่ีไดงานทํารวมท้ังการประกอบอาชีพอิสระและไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ ก.พ.   

ต้ังแต U7,940U บาท  ขึ้นไป 

• เงินเดือน หมายถึง เงินเดือน หรือรายรับ หรือรายไดท่ีไดรับเปนประจําทุกเดือน 

 
สูตรการคํานวณ : 

 จํานวนบัณฑิตท่ีไดเงินเดือนเร่ิมตนรวมรายไดอื่นๆ เปนไปตามเกณฑ ก.พ. ท้ังหมด  

X 100 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2551ท่ีไดงานทํา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2552 ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน  

      ปการศึกษา 2551 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี 22 ธันวาคม  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  :  สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 1 -  รอยละ  74   รอยละ 75 – รอยละ 99   รอยละ 100  

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 75% 75 – 99 % 100% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.11 : ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 
ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.11    สมศ. 1.4    แผน มข. 5     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   

คําอธิบาย :  
            ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาจากสถาบัน

ถือเปนตัวชี้วัดคุณภาพของบัณฑิตและการตอบสนองความตองการของสังคม  โดยท่ัวไปแลวการประเมินคุณภาพ

ของบัณฑิตจะพิจารณาคุณสมบัติหลัก 3 ดานท่ีสอดคลองกับพระราชบัญญัติแหงชาติ    พ.ศ. 2542 ไดแก ความรู

ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานในสาขาน้ันๆ ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางานและ

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในวิชาชีพโดยอยางนอยตองเก็บขอมูลในรอบการพัฒนาหลักสูตร สําหรับระดับ

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตใหกําหนดเปนคาเฉล่ีย 5 ระดับ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สํานักงานประเมินและประกันคุณภาพเปนผูสํารวจขอมูลจากผูใชบัณฑิต หรือนายจางของผูสํารวจการศึกษาใน

ปการศึกษา 2551  ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี  22 ธันวาคม  2552 
      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 U>U 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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ตัวชี้วัดที ่ 2.12 : รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศ เกียรติคณุยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม หรอืรางวัลทางวิชาการหรอืดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิตในระดับชาติหรอืระดับนานาชาต ิ

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.12    สมศ. 1.5   ก.พ.ร. 4.1.4   แผน มข. 9   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาปจจุบัน  ( ทุกระดับการศึกษา )  และศิษย เกา  ( ทุกระดับการศึกษา )                         

ท่ีไดรับรางวัลในปการศึกษา 2552    

• ตองเปนรางวัลท่ีมอบใหโดยหนวยงานอื่นๆท่ีไมใชหนวยงานสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• สามารถนับซ้ําได หากไดรับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณหลายคร้ัง   

• ถาไดรับรางวัลเปนศิษยเกาหลายสถาบัน สถาบันเหลาน้ันตางก็สามารถนับรางวัลน้ันได 
 
เกณฑการประเมิน :  
1.  เกณฑท่ัวไปสําหรับทุกคณะที่เปดสอนระดับปริญญาตรี 

 จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ท่ีผานมาท้ังหมด 

ทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษา 2552 

 

 

X  100 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบป 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

ทุกระดับการศึกษา 

 

2.   เกณฑเฉพาะคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษา (เกณฑการประเมิน  IQA : ระดับคะแนนท่ี 5 นักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาตองไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060)   

 

 

 

จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาปจจบุันและศิษยเการะดับบณัฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา 

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธในปการศึกษา 2552 

 

 

X  100 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 

หมายเหตุ : 
1.  คณะท่ีเปดสอนเฉพาะระดับปริญญาตรีใหใชเกณฑการประเมินในขอท่ี  1 เทาน้ัน  

2.  คณะท่ีเปดสอนท้ังระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหใชเกณฑการประเมินในขอท่ี 1 และขอท่ี 2 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนนักศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูในปการศึกษา 2552 ทุกระดับการศึกษา ท่ีไดรับรางวัล 

นักศึกษาปจจบุัน ไดรับรางวัลในปการศึกษา 2552 (คน) 

ปริญญาตรี  

บัณฑิตศึกษา (โท/เอก)  

2. จํานวนศิษยเกา (ทุกระดับการศึกษา) ท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท่ีไดรับรางวัล 

ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป  

(สําเร็จการศึกษาป 47-48-49-50-51) 

ไดรับรางวัลในปการศึกษา 2552 (คน) 

ปริญญาตรี   

บัณฑิตศึกษา (โท/เอก)  

3.   จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเการะดับบัณฑิตศึกษาท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ 

ศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป  

(สําเร็จการศึกษาป 47-48-49-50-51) 

ไดรับรางวัลในปการศึกษา 2552 (คน) 

นักศึกษาปจจุบันระดับบัณฑิตศึกษา 

(โท/เอก) 

    นับเฉพาะคนท่ีไดรับรางวัลวิจัยหรือวิทยานิพนธ  

4. จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบปท่ีผานมาท้ังหมดทุกระดับการศึกษา 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน  
1 2 3 4 5 

รอยละ 0.003–

รอยละ 0.015 

- รอยละ 0.016–รอย

ละ 0.029 

- 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 และ 

2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลจาก

ผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 0.060   

Uหมายเหตุ U  กรณีไดตามขอ 1 แตไมไดตามขอ 2   ถือวาได

คะแนน 3 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

รอยละ 0.003–

รอยละ0.015 

รอยละ 0.016 – 

รอยละ 0.029 

1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 2. นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาท่ี

ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธมากกวาหรือเทากับ 

0.060 UหมายเหตุU กรณีไดตามขอ1 แตไมไดขอ 2 ถือวาไดคะแนน 2 
 

เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 
คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 0 1  U>U 2 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.13 : รอยละของอาจารยประจําซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ความเชื่อมโยง : สกอ. 2.13 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจํานวนอาจารยประจําท่ีมีคุณสมบัติในการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และไดทําหนาท่ี                    

ในการเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธในปการศึกษา 2552 

• ไมนับการไปเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาสถาบันอื่นๆ 

• นับไดเฉพาะการทําหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาวิทยานิพนธภายในมหาวิทยาลัยขอนแกนเทาน้ัน   
สูตรการคํานวณ  : 
  จํานวนอาจารยท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ Uที่ไดทําหนาที ่

เปนท่ีปรึกษาวทิยานิพนธภายในสถาบัน   ในปการศึกษา  2552 

 

 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมดท่ีมีคุณสมบัติเปนท่ีปรึกษาวทิยานิพนธในปการศึกษา  2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท้ังหมดท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ               

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รวมทุกหลักสูตรโดย         

นับเฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

2. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีมีคุณสมบัติเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตามเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ Uท่ีทําหนาท่ีอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธในหลักสูตรของสถาบัน  

3.    ขอมูล  ณ วันท่ี   31  พ.ค. 53  
      รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70  –  รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.14 : จํานวนนักศึกษานานาชาตริะดับปริญญาตรี 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.2     แผน มข. 23    THES   6 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   

คําอธิบาย  :   

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ                          

มีการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป 

โดยจัดระบบและกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปล่ียนประสบการณ ทํา

ใหนักศึกษาตางชาติมีความผูกพันและมีความประทับใจระหวางท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน  

• นักศึกษานานาชาติ  หมายถึง นักศึกษาท่ีเปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรี              

ทุกชั้นป ท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆ  ท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนใน                           

ปการศึกษา 2552   

• การนับจํานวนนักศึกษานานาชาติ   ให นับนักศึกษานานาชาติ ท่ีมีสถานะเปนนักศึกษา  (คงอยู )                           

ในปการศึกษา 2552  (ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน  2552-31 พฤษภาคม 2552)   

  

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  รายชือ่นักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรีและสาขาวชิาท่ีศึกษา 

 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คน  2 คน  3 คน  4 คน  5 คน  
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ตัวชี้วัดที ่ 2.15 :  จํานวนนักศึกษานานาชาติระดบับัณฑิตศึกษา 
ความเชื่อมโยง  :  ก.พ.ร.  3.2.2    แผน มข.  23    THES   13 
ประเภทของตัวชี้วัด  :  ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   

คําอธิบาย  :   

• มหาวิทยาลัยมีนโยบายและเปาหมายสงเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอนสูความเปนนานาชาติ                           

มีการจัดต้ังวิทยาลัยนานาชาติ มีการเปดหลักสูตรการเรียนการสอนและรับนักศึกษาชาวตางประเทศเพิ่มขึ้นทุกป

โดยจัดระบบและกลไกการบริการตลอดจนสงเสริมบรรยากาศความเปนนานาชาติเพื่อเสริมสรางความสัมพันธ

ระหวางนักศึกษาชาวตางประเทศและนักศึกษาชาวไทยใหไดมีปฏิสัมพันธและมีการแลกเปล่ียนประสบการณ            

ทําใหนักศึกษาตางชาติมีความผูกพันและมีความประทับใจระหวางท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

• นักศึกษานานาชาติ หมายถึง นักศึกษาท่ีเปนชาวตางประเทศ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับบัณฑิตศึกษา                

ทุกชั้นปท่ีมาศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแกนในหลักสูตรตางๆท่ีมหาวิทยาลัยขอนแกนเปดสอนในปการศึกษา 

2552 

•  การนับจํานวนนักศึกษานานาชาติ   ให นับนักศึกษานานาชาติ ท่ีมีสถานะเปนนักศึกษา  (คงอยู )                           

ในปการศึกษา 2552  (ระหวางวันท่ี 1 มิถุนายน  2552-31 พฤษภาคม 2552)   

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน   :   รายชือ่นักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา และสาขาวิชาท่ีศึกษา 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คน  2 คน  3 คน  4 คน  5 คน  
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ตัวชี้วัดที ่ 2.16 : จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไปตางประเทศ 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.4   3.3.1    แผน มข.  8    THES   5 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย  :   

• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในตางประเทศน้ัน                  

เปนการเพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาท่ีสําคัญประการหน่ึง  สามารถดําเนินการไดในหลากหลายรูปแบบ                  

เชน การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ  การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การฝกทักษะการ

แลก เป ล่ียนประสบการณ  เปนต น  ซึ่ ง เป นแนวทาง ท่ี สํ า นักงานคณะกรรมการการอุดม ศึกษา                         

และมหาวิทยาลัยขอนแกนใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา หมายถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทุกระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษา                         

อยูในมหาวิทยาลัยขอนแกน ในปการศึกษา 2552และแลกเปล่ียนไปตางประเทศ 

• แลกเปลี่ยนไปตางประเทศ  หมายถึง  การไปประชุมสัมมนาวิชาการ  การศึกษาดูงาน  การวิจัย                         

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวของ               

ในดานวิชาการ   

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  :  รายชื่อนักศึกษา กิจกรรมท่ีไปแลกเปล่ียน  สถาบันและประเทศท่ีไปแลกเปล่ียน 

ในปการศึกษา 2552 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คน  2 คน  3 คน  4 คน  5 คน  
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ตัวชี้วัดที ่ 2.17 : จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจากตางประเทศ 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.5   3.3.2   แผน มข.  7   THES  6 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย  :   

• การสงเสริมใหนักศึกษาไดมีโอกาสเดินทางไปแลกเปล่ียนความรูและประสบการณในตางประเทศน้ันเปนการ

เพิ่มคุณคาใหแกนักศึกษาที่สําคัญประการหน่ึง สามารถดําเนินการไดในหลากหลายรูปแบบ เชน การจัด

ประชุมสัมมนาวิชาการ การวิจัย การศึกษาดูงาน การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม การฝกทักษะ การแลกเปล่ียน

ประสบการณ เปนตน ซึ่งเปนแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยขอนแกน          

ใหการสนับสนุน   

• นักศึกษา  หมายถึง นักศึกษาชาวตางชาติ (ไมไดถือสัญชาติไทย) ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา            

ทุกระดับการศึกษาท่ีกําลังศึกษาอยูสถาบันอุดมศึกษาในตางประเทศท่ีมาแลกเปล่ียนในมหาวิทยาลัยขอนแกน 

ในปการศึกษา 2551 

• แลกเปล่ียนจากตางประเทศ หมายถึง การมารวมประชุมสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน การวิจัย                

การแลกเปล่ียนวัฒนธรรม  การฝกทักษะ  การแลกเปล่ียนประสบการณและกิจกรรมอื่นๆท่ีเก่ียวของในดาน

วิชาการ   

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน  : รายชื่อนักศึกษา  กจิกรรมท่ีมาแลกเปลี่ยน  สถาบันและประเทศของนักศึกษา

ท่ีมาแลกเปล่ียนในปการศึกษา 2552 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

1 คน  2 คน  3 คน  4 คน  5 คน  
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ตัวชี้วัดที ่ 2.18 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีจ่บตามกําหนดเวลา 
ความเชื่อมโยง  : แผน มข. 17     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย  :   

• การศึกษาในระดับอุดมศึกษา (higher education) จําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมาก การจัดทําหลักสูตร

ท่ีไดมาตรฐานและการจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียนเปนองคประกอบสําคัญ        

ท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษา การจบการศึกษาตามกําหนดเวลาชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการ

ใชทรัพยากรท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิตตามกําหนดเวลา 

• Uไมนับรวม Uนักศึกษาท่ีลาออกกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเน่ืองจากไมมีความประสงคจะศึกษาตอ 

หรือ  โอน  ยายคณะ/สถาบันการศึกษา  UยกเวนU กรณีถูกใหออกเนื่องจากมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด 
 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดน้ี  คํานวณจาก   

 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2552  

X 100 
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีรับเขาศึกษาตามหลักสูตรท้ังหมด  

 

ตัวอยางการคาํนวณ :  
       คณะ ก. เปดสอน 5 หลักสูตร  เปนหลักสูตรตอเน่ืองระดับปริญญาตรี (2ป) 1 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญา

ตรี (4 ป)  2 หลักสูตร  ปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 ป) ดังน้ันพิจารณาเฉพาะหลักสูตรปริญญาตรี ดังน้ี  

หลักสูตร รับเขา จํานวน 

รับเขา 

จํานวนท่ีจบ 

ในป 2552 

คิดเปน 

รอยละ 

หลักสูตรปริญญาตรีตอเน่ือง 2 ป  2550 49 42 85.71 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  (หลักสูตรท่ี 1) 2548 164 131 79.88 

หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป  (หลักสูตรท่ี2) 2548 137 125 91.24 

รวม 350 298 85.14 

             ดังน้ันนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีจบตามกําหนดเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 85.14 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษา  2552 

2. จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมดท่ีจะตองสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552 

3. จํานวนนักศึกษาท่ีลาออก  โอน  ยาย  กอนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

60% 65% 70% 75% 80% 
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ตัวชี้วัดที ่2.19 : รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่จบตามกําหนดเวลา 
ความเชื่อมโยง  : แผน มข.  17     
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย  :   

• การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจําเปนตองใชทรัพยากรเปนจํานวนมากการจัดทําหลักสูตรท่ีไดมาตรฐานและการ

จัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพและการเรียนรูของผูเรียน เปนองคประกอบสําคัญท่ีจะทําใหบรรลุ

วัตถุประสงคทางการศึกษา  การจบการศึกษาตามกําหนดเวลาชี้ใหเห็นถึงประสิทธิภาพของการใชทรัพยากร          

ท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุดและสังคมไดประโยชนจากผลผลิตตามกําหนดเวลา 

• วัดเฉพาะคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาและมีนักศึกษาจบในปการศึกษา  2551 

• Uไมนับรวม Uนักศึกษาท่ีลาออกกอนท่ีจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเน่ืองจากไมมีความประสงคจะศึกษาตอ 

หรือ  โอน  ยายคณะ/สถาบันการศึกษา  UยกเวนU กรณีถูกใหออกเนื่องจากมีผลการเรียนตํ่ากวาเกณฑท่ีกําหนด 
 

สูตรการคํานวณ :  การคิดรอยละตัวชี้วัดน้ี  คํานวณจาก   

 จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจบตามกําหนดเวลาในปการศึกษา  2552  

X 100 
จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเขาศึกษาตามหลักสูตรท้ังหมด 

 

ตัวอยางการคาํนวณ :   
        คณะ ก. เปดสอน 5 หลักสูตร เปน หลักสูตรตอเน่ืองระดับปริญญาตรี (2 ป) 1 หลักสูตร  หลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี (4 ป) 2 หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร (2 ป)  พิจารณาเฉพาะหลักสูตรปริญญาโท 
 

หลักสูตร 
รับเขาเมื่อ      

ปการศึกษา 

จํานวนรับเขา จํานวนท่ีจบ 

ในป 2552 

คิดเปน 

รอยละ 

หลักสูตรปริญญาโท  (หลักสูตรท่ี 1) 2550 12 7 58.33 

หลักสูตรปริญญาโท  (หลักสูตรท่ี 2) 2550 8 5 62.50 

รวม 20 12 60.00 

ดังน้ันนักศึกษาท่ีจบตามเวลา ของคณะ ก. คิดเปนรอยละ 60 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษา  2552 

2. จํานวนนักศึกษารับเขาท้ังหมดท่ีคาดวาจะจบในปการศึกษา 2552 

3. จํานวน นศ.ท่ีลาออกและหรือส้ินสภาพการเปนนศ.กอนจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 

เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU   
ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 

50% 55% 60% 65% 70% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.20 : รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ความเชื่อมโยง  : สมศ. 1.2     ก.พ.ร. 4.1.2    แผน มข. 13   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• บัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา หมายถึง ผูท่ีสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีท่ีเรียน          

ในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ โครงการพิเศษ/สมทบและตอเน่ือง (ทุกหลักสูตร) ท่ีไดงานทําตรงกับสาขาหรือ

สอดคลองกับสาขาท่ีสําเร็จการศึกษาโดยไดใชความรูความสามารถดานวิชาการและวิชาชีพตามสาขาเรียน 

รอยละ  75           
 

สูตรการคํานวณ : 
 จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําตรงสาขาท่ีสําเร็จการศึกษา           

X 100 
จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552ท่ีไดงานทํา 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   สําหรับปการศึกษา 2552 ใชขอมูลจากการสํารวจภาวะการมีงานทําของบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาใน                        

      ปการศึกษา 2551 ซึ่งมารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันท่ี  22  ธันวาคม  2552 

 
เกณฑการประเมิน :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  

< 60 % 60 – 79 % U>U 80 % 

 
เกณฑการประเมิน :  ก.พ.ร. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

88 % 89 % 90 % 91 % 92 % 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.21 : ระดับความสาํเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคของคณะ 
ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.1   แผน มข. 1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยขอนแกนคือการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ องคประกอบการผลิตบัณฑิต                   

ท่ีมีคุณภาพท่ีสําคัญประการหน่ึงคือการกําหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค  รวมท้ังกระบวนการ                   

จัดการเรียนการสอน  การพัฒนาอาจารย  กิจกรรมนอกหลักสูตร ส่ิงแวดลอมและบรรยากาศท้ังภายใน             

และภายนอกมหาวิทยาลัยและส่ิงสนับสนุนดานวิชาการอื่นๆ ใหสอดคลองกับความตองการกับผูใชบัณฑิต 

สังคมและประเทศชาติ ดังกลาว   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. รายงานการประชุม/รายงานสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะของบณัฑิตท่ีพึงประสงค 

2. คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ 

3. แผนการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงค

ของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

4. การดําเนินการตามแผนการผลิตบัณฑิตและรายงานผลการดําเนินงานตามแผน 
 
เกณฑการประเมิน  :  ระดับคณะ 

ระดับ เกณฑการประเมิน 

1 มีการประชุมระดมความคิดเห็นจากภาคสวนตางๆท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อหา

ขอสรุปเก่ียวกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะ 

2 มีการกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคของคณะท่ีสอดคลองกับกรอบคุณลักษณะ

ของบัณฑิตท่ีพงึประสงคของมหาวิทยาลัย 

3 มีการจัดทําแผนการดําเนินงานดานการผลิตบัณฑิตใหสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

คุณลักษณะบณัฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน   

4 มีการดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวารอยละ  70 

5 มีการดําเนินการตามแผนฯ ไมนอยกวารอยละ  100 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.22 : จํานวนผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล 
ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติ ในปการศึกษา  2552 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.6    แผน มข.  18 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• นับจํานวนผลงานวิทยานิพนธหรือผลงานวิชาการของนักศึกษาทุกระดับท่ีไดรับรางวัลในปการศึกษา  2552 

• Uไมนับซ้ําU แมวาผลงานน้ันๆจะไดรับรางวัลหลายคร้ังก็ตาม 

• การได รับรางวัล ตองเปนรางวัลของหนวยงานท่ีมีพันธกิจหลักในการสงเสริมและสนับสนุนงานวิจัย                  

ของประเทศ เชน สภาวิจัยแหงชาติ สกว. หรือหนวยงาน/องคกรวิชาการ/วิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับ

นานาชาติ เปนตน โดยมีลายลักษณอักษรปรากฏ ซึ่งแสดงถึงการเชิดชูเกียรติสรางชื่อเสียงใหกับบุคลากรและ

หนวยงาน 

• ระดับชาติ หมายถึง ระดับท่ีเปดรับผูสมัคร/ผูเขารวมแขงขันจากท่ัวประเทศ 

• การไดรับรางวัลของนักศึกษา  ใหระบุชื่อนักศึกษา,  ชื่อรางวัล, หนวยงานเจาของรางวัล, ปท่ีไดรับรางวัล  

• Uผลงานวิชาการ Uเชน ผลงานการออกแบบชุดประจําชาติ  ผลงานการออกแบบชุดกีฬา ผลงานการสราง

โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติ (เร่ือง)      

2. จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับนานาชาติ (เร่ือง)    

3. ชื่อนักศึกษา/วิทยานิพนธ/ผลงานวิชาการ/ชื่อรางวัล/ปท่ีไดรับรางวัล/หนวยงานท่ีใหรางวัล 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

1 ผลงาน  2 ผลงาน 3 ผลงาน 4 ผลงาน 5 ผลงาน 

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 6   6 - 8  U>U 9 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.23 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้งในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.7    ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.   19 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง บทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2552                    

ท่ีไดตีพิมพเผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของมหาบัณฑิตท้ังหมดท่ี

สําเร็จการศึกษา  ในปการศึกษา 2552 Uทั้งนี้ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธ  
หมายเหตุ  
1.   การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง มากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง โดยใหเลือกผลงานท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด 

2.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารน้ันตอบรับ  

3.   บทความท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ/ระดับชาติ หมายถึง บทความ 

(Proceeding) ท่ีไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีได รับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความอื่นๆ                       

โดยมีคณะกรรมการพิจารณา 

4 .    การ รายงานข อมู ลบทความ ท่ี ได รั บกา ร ตีพิ มพ ในวา รสาร ท้ั งหมด  ให ร ะบุ ร ายละ เอี ยด ดั ง น้ี                         

ชื่อ เลมท่ี  และวัน/เดือน/ป ของวารสารที่ตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีตีพิมพเผยแพร ในปการศึกษา 2552  

X 100 
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ในปการศึกษา 2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโทของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552                          

2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ            

นับถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553   รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

 < 30% 30-39% 40-49% 50-59% U>U60% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 40%  41 - 59%  U>U 60% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.24 : รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรทั้งใน 
ระดับชาต/ินานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  1.8   ก.พ.ร.  4.1.5   แผน มข.  19 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• บทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ในปการศึกษา 2552ท่ีไดตีพิมพ

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของดุษฎีบัณฑิตท้ังหมดท่ีสําเร็จ

การศึกษา ในปการศึกษา 2552  Uทั้งนี้ ไมนับภาคนิพนธหรือสาระนิพนธU  
Uหมายเหตุ  
1.   การเผยแพรผลงาน 1 เร่ือง มากกวา 1 คร้ัง ใหนับเพียง 1 คร้ัง โดยนําเสนอผลงานท่ีมีคุณภาพมากท่ีสุด 

2.   การตีพิมพในวารสารนับเมื่อกองบรรณาธิการวารสารน้ันตอบรับ  

3.   บทความท่ีไดรับการนําเสนอในการประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับชาติหมายถึง            

บทความ (Proceeding) ท่ีไมใชบทคัดยอสําหรับบทความท่ีไดรับการคัดเลือกตีพิมพรวมเลมกับบทความอื่นๆ 

โดยมีคณะกรรมการพิจารณา 

4 .    การ รายงานข อมู ลบทความ ท่ี ได รั บกา ร ตีพิ มพ ในวา รสาร ท้ั งหมด  ให ร ะบุ ร ายละ เอี ยด ดั ง น้ี                         

ชื่อ เลมท่ี  และ วัน/เดือน/ป ของวารสารท่ีตีพิมพ, ชื่อบทความ, ชื่อผูเขียน, เลขหนา 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร ในปการศึกษา 2552  

X 100 
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมด ในปการศึกษา 2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา 2552                          

2. จํานวนบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาตินับ

ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2553   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 %  U>U 75 % 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 65

ตัวชี้วัดที ่ 2.25 : รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 6.1    ก.พ.ร.  22    แผน มข. 8 
ประเภทของชีวั้ด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

              หมายถึง รอยละของหลักสูตรท่ีคณะเปดสอนท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเทียบจากหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะเปดสอนในปการศึกษา 

2552การนับหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจาก สกอ. ใหนับสะสมและการแจงนับใหนับ                    

ตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน มิใชนับตามชื่อปริญญา (มาตรฐานหลักสูตร : ภาคผนวก) 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร สกอ.ท้ังหมด  

X 100 
 

จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีคณะเปดสอนในปการศึกษา 2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนหลักสูตรท่ีคณะเปดสอนท้ังหมดในปการศึกษา 2552 

2. จํานวนหลักสูตรท่ีคณะเปดสอนในปการศึกษา 2552  ท่ีมีการปรับปรุงหลักสูตรต้ังแต 1 มถิุนายน พ.ศ. 2547 

เปนตนมา  

3. ใชขอมูลจากสํานักบริหารและพัฒนาวชิาการ ฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

< 80% 80 – 99% 100% 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.26 : ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอน 
ของคณาจารย 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.6.7  THES 2010 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย 

• ควรมีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยทุกรายวิชา/ทุกชั้นป 

• ดําเนินการในลักษณะของผลงานวิจัยสถาบัน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารยในภาพรวม 

2. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาฯแยกเปนรายวิชาท้ังในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา 
 
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 U>U 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 

 
Uตัวอยางแบบประเมินการสอนของอาจารยโดยนักศึกษา 

 
รายละเอียด 

1 2 3 4 5 ไมสามารถ

ประเมินได นอย

มาก 

นอย ปาน

กลาง 

ดี ดีมาก 

1. ความรับผิดชอบ 
1.1 ความตรงตอเวลา 

      
      

1.2 การเตรียมการสอน       

1.3 ความต้ังใจและความกระตือรือรนในการสอน       

1.4 ความครบถวนในการสอนตามเนื้อหาของรายวิชา       

2. เทคนิคการสอน 
2.1 เทคนิค และวิธีการถายทอดความรู 

      

      

2.2 การบูรณาการ       
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รายละเอียด 

1 2 3 4 5 ไมสามารถ

ประเมินได นอย

มาก 

นอย ปาน

กลาง 

ดี ดีมาก 

3. ความเปนครู 
3.1 คุณสมบัติของผูสอน 

      

      

3.2 การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม       

3.3 การรับฟงความคิดเห็นและขอวิจารณจากผูเรียน       

4. การสงเสริมใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 
และเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4.1 สงเสริมใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผล 

      

      

4.2 ใหขอมูล ชี้แนะ แหลงคนควาหาความรูเพิ่มเติม       

4.3 จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ 

ความถนัดของผูเรียน 

      

4.4 มีการประเมินผลหลายรูปแบบ ผูเรียนทราบวิธีการประเมิน 

และมีสวนรวมในการกําหนดสัดสวนคะแนน 

      

4.5  บรรยากาศในช้ันเรียนมีความอบอุน เนนความรวมมือ ไม

เนนการแขงขัน ผูเรียนมีความสุขในการเรียน มีความเปน

ประชาธิปไตย ใหคุณคากับความคิดเห็นและกระบวนการคิด

ของผูเรียน  

      

5. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  
5.1 ใชส่ือการสอนที่สงเสริมการเรียนรูที่เหมาะสม 

      

5.2 ใชส่ือการสอนที่สอดคลองกับเนื้อหาวิชา ทําใหนักศึกษา 

เขาใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น 

      

5.3 ใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลาย ทําใหนักศึกษาเกิด

ความสนใจและอยากเรียนรูมากย่ิงขึ้น เชน อุปกรณ  

ตัวอยางของจริง หนังสือ ตํารา คูมือ เว็บไซตหรือการไดเสวนา

กับผูเช่ียวชาญ 

      

       
ผลการประเมินอยูในระดับ 

 

 ดีมาก  (คะแนนเฉลี่ย = 4.21-5.00) หรือ (84 % ขึ้นไป) 

 ดี  (คะแนนเฉลี่ย = 3.41-4.20) หรือ (ระหวาง 68 % ขึ้นไป – 84 %) 

 ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย = 2.61-3.40) หรือ (ระหวาง 52 % ขึ้นไป – 68 %) 

 นอย  (คะแนนเฉลี่ย = 1.81-2.60) หรือ (ระหวาง 36 % ขึ้นไป – 52 %) 

 นอยมาก  (คะแนนเฉลี่ย =นอยกวา 1.81) หรือ (36 % หรือ ตํ่ากวา) 
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คําอธิบายรายการประเมิน 

รายการประเมิน คําอธิบาย 
1. ความรับผิดชอบ 
1.1 ความตรงตอเวลา 

เขาสอนและเลิกสอนตรงตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด (50 นาทีตอคาบ จาก

เวลาที่กําหนดในตารางสอน) 

1.2 การเตรียมการสอน มีการเตรียมการสอนมาเปนอยางดี มีส่ือและเอกสารประกอบการสอนที่เหมาะสม 

1.3 ความต้ังใจและความ 

กระตือรือรน ในการสอน 

มีความต้ังใจในการสอน ชีใ้หผูเรียนเห็นความสําคัญของเนื้อหาท่ีสอน มีความ

กระตือรือรนในการสอน การเต็มใจตอบคําถามและใหความสําคัญแกผูเรียน 

1.4 ความครบถวนในการสอน

ตามเนื้อหาของรายวิชา 

สอนครบถวนตามแผนการสอนท่ีสอดคลองกับเนื้อหาของรายวิชา  

2. เทคนิคการสอน 
2.1 เทคนิค และวิธีการถายทอด

ความรู 

 

มีเทคนิคและวิธีการถายทอดความรูที่เหมาะสม มีความเชือ่มโยง เปนขั้นตอน ไม

วกวน สอดคลองกับวัตถุประสงค และสามารถอธิบายไดตรงประเด็น ยกตัวอยาง

ชัดเจน มีการใชส่ือและอุปกรณ มีการกระตุนความสนใจ และกอใหเกิดการเรียนรู 

รวมทั้งมีการวัดและประเมินผล  

2.3 การบูรณาการ ผูสอนช้ีใหผูเรียนเห็นความสัมพันธของวิชาที่เรียนกับวิชาอื่นที่เก่ียวของ เชน เนื้อหาท่ี

เรียนตองมีพื้นความรูจากวิชาใด หรือเนื้อหาที่เรียนจะเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียน

ในรายวิชาอื่นอยางไร รวมถึงการผสมผสานสาระความรูดานตางๆกับวิชาที่เรียน 

3. ความเปนครู 
3.1 คุณสมบัติของผูสอน 

 

มีคุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพ วุฒิภาวะทางอารมณ ฯลฯ ที่เหมาะสมตอการเปนครู 

3.2 การสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรมและคานิยมที่ดีงาม 

มีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงามในการสอน รวมทั้งการวากลาว

ตักเตือน แนะนํา ยกตัวอยาง ฯลฯ 

3.3 การรับฟงความคิดเห็นและ

ขอวิจารณจากผูเรียน 

เปดโอกาสใหผูเรียนไดแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ และรับฟงความเห็นและขอ

วิจารณของผูเรียน อยางเปนกลาง 

4. การสงเสริมใหผูเรียน
สามารถเรียนรูดวยตนเอง 
4.1 การสงเสริมใหผูเรียน

สามารถคิด วิเคราะหอยางมี

เหตุผล 

 

 

การสงเสริมใหผูเรียนสามารถคิด วิเคราะหอยางมีเหตุผลดวยการคนควาเพิ่มเติมดวย

ตนเอง และแสดงความคิดเห็น วิจารณอยางสรางสรรค รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบการณ

รวมกัน 

4.2 ใหขอมูล ชี้แนะ แหลง

คนควาหาความรูเพิ่มเติม 

ผูสอนใหขอมูล แนะนํา แหลงคนควาหาความรู เพื่อใหผูเรียนสามารถหาความรูเพิ่มเติมได

ดวยตนเอง 

4.3 จัดเนื้อหาและกิจกรรมให

สอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน 

ผูสอนจัดเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของ

ผูเรียน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.27 : ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีปจจัยสนับสนุนการเรียนรูและ 
สิ่งอํานวยความสะดวก  

ความเชื่อมโยง  : สมศ.6.7  THES 2010 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ี 1  ท่ีมปีจจัยสนับสนุนการเรียนรูและส่ิงอํานวยความ

สะดวก 

• ปจจัยสนับสนุนการเรียนรู  หมายถึง  ปจจัยตางๆท่ีคณะไดจัดเตรียมไวสําหรับนักศึกษาเพื่อสนับสนุนใหเกิดการ

เรียนรู  เชน  การสนับสนุนดานวัสดุ-อุปกรณการเรียนการสอน  เอกสารประกอบการเรียนการสอน หนังสือ  ตํารา  

คอมพิวเตอร  ทุนการศึกษา กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนานักศึกษา   เปนตน  

• ส่ิงอํานวยความสะดวกของนักศึกษา  หมายถึง  ส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีคณะไดจัดเตรียมและจัดทําข้ึนเพื่อ

ตอบสนองความตองการของนักศึกษาและเปนการสงเสริมบรรยากาศท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน เชน 

หองเรียน  หองสมุด  หองคอมพิวเตอร  หอพกันักศึกษา โรงอาหาร หองพักนักศึกษา รถรับสงนักศึกษา 

หองปฏิบัติการ เปนตน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

1. ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปท่ี  1  ท่ีมีตอประสิทธภิาพการสอนของคณาจารย 
 
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 U>U 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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Uตัวอยางแบบประเมิน 
ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาท่ีมีปจจัยสนับสนุนการเรียนรูและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ประเดน็ความตองการ 

1 2 3 4 5 
นอย

มาก 

นอย ปาน

กลาง 

ดี ดีมาก 

1) ส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู      

1. ระบบเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาท่ีทันสมัย      

2. หองสมุดท่ีมคุีณภาพ สําหรับการศึกษาคนควา      

3. ระบบงานทะเบียนที่สามารถใหบริการไดรวดเร็วคลองตัว      

4. ศูนยการเรียนรูท่ีมีความหลากหลาย      
2) การบริการดานกายภาพ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิต      

1. หอพักภายในท่ีเพียงพอสําหรับนิสิต      

2. ขอมูลคุณภาพของหอพักภายนอกมหาวิทยาลัย      

3. หองเรียนควรมีแสงสวางท่ีเพียงพอ      

4. ส่ือเทคโนโลยีและอุปกรณภายในหองเรียน      

5. บริการสถานท่ีออกกําลังกายท่ีหลากหลาย      

6. มีบริการเคร่ืองอํานวยความสะดวกและอุปกรณดานกีฬา

และการออกกําลังกาย 

     

7. การจัดจําหนายอาหารท่ีมคุีณภาพ และมคีวามหลากหลาย      

8. มีสถานท่ีสําหรับการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมรวมกัน      
3) การบริการดานการใหคําปรึกษา      

1. มอีาจารยใหบริการปรึกษาดานวิชาการ      

2. มบีริการใหคําปรึกษาดานการใชชวีิตในมหาวิทยาลัย      

3. มีระบบการชวยเหลือนิสิตท่ีมีปญหาท้ังทางดานวิชาการ 

และดานอื่น ๆ  

     

4. ผูใหคําปรึกษามีความรูและทักษะการใหคําปรึกษาท่ีดี      

4) การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      

5) การจัดกิจกรรมนันทนาการ/สันทนาการ       

6) สิ่งอํานวยความสะดวกอื่นๆ      
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ตัวชี้วัดที ่ 2.28 : ระบบและกลไกการพัฒนาและบริการหลักสูตร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.21 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                สถาบันอุดมศึกษามีหนาท่ีพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจและ             

ความพรอมของสถาบัน ตลอดจนสอดคลองกับความตองการทางดานวิชาการและวิชาชีพของสังคม มีการประเมิน

หลักสูตรอยางสม่ําเสมอตามหลักเกณฑและตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไก

บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 
Uเกณฑมาตรฐานทั่วไป U :   

1. มีระบบและกลไกการเปดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

2. มีระบบและกลไกการปดหลักสูตร และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานครบถวนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   

      (หมายเหตุ: หลักสูตรท่ียังไมไดปรับปรุงกอนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548) 

4. มีการกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรและ

ประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ีกําหนด 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุง พัฒนา หรือบริหารหลักสูตรใหมีคุณภาพย่ิงขึ้น  
 
Uเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมU :   

1. มีความรวมมือในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรระหวางสถาบันกับภาคเอกชน  ภาครัฐ  หรือหนวยงานวิชาชีพ 
(เฉพาะกลุม ค1 และ ค2) 

2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาท่ีเนนการวิจัยท่ีเปดสอน (ปริญญาโท เฉพาะแผน ก และปริญญาเอก)                         

มีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรท้ังหมดทุกระดับการศึกษา (เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
 
UเกณฑการประเมินU  : 

1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3   ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 5 

ขอ 
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 ค2 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  

 
(2)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.29 : ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน (3) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 2.2  
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

 กระบวนการจัดการเรียนการสอนตองเปนไปตามแนวทางท่ีกําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาของชาติ  

พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545  ท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเหมาะสมและยืดหยุน โดยการมีสวนรวมจากบุคคล สถาบัน หรือชุมชนภายนอก  มีการจัดกระบวนการเรียนรูท่ี

คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษา ซึ่งเปนเร่ืองท่ีสําคัญมากตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการ

แสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล 

การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติ ในหองปฏิบัติการ  รวมท้ังมีการฝกประสบการณภาคสนามอยางพอเพียง        

มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทําโครงการ  มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร (Internet)  

และมีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

 การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สถาบันจําเปนตองมีการพัฒนาอาจารยในเรื่องเทคนิค

การสอน การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา และการใชส่ือการสอนท่ีทันสมัย รวมท้ังมีการปรับกระบวนการ

เรียนการสอนโดยใชผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน  
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ   
1. มีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารยดานวิชาการ  วิธีการสอน  และการวัดผล รวมท้ังการใหความรูดาน

จรรยาบรรณอาจารย และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการจัดทําประมวลการสอนท่ีระบุหัวขอการสอน แผนการสอน การประเมินผลการเรียน เอกสารหรือหนังสือ

หรือตําราเรียนท่ีใชประกอบการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

3. มีการพิจารณาอนุมัติประมวลการสอนทุกรายวิชาโดยคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตร  

4. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาท่ีสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติท้ังในและ

นอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย 

5. มีการใหผูมีประสบการณในวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามีสวนรวมใน

กระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร 

6. มีการใชวิธกีารสอนท่ีพัฒนาข้ึนใหมจากการวิจัยกระบวนการจัดการความรู เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  

7. มีการประเมินความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุก

รายวิชา และนําไปปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 

เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1  ขอ ดําเนินการ 2 ขอ ดําเนินการ 3-4ขอ ดําเนินการ 5-6  ขอ ดําเนินการ 7 ขอ 
(3)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 2.30 : ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต (4) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.2.2  
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

การผลิตบัณฑิตท่ีพึงประสงคตองสนองตอบตอความตองการของผูใชบัณฑิตซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามยุค

สมัย สถาบันอุดมศึกษาจึงตองสํารวจความตองการของผูใชบัณฑิตอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหไดคุณลักษณะท่ีสามารถ

นํามาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนไดอยางสอดคลองกับโลกแหงการปฏิบัติงานจริง  ศักยภาพความเปน

บัณฑิต เปนความสามารถของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยจุดเนนท่ีสําคัญ

เพิ่มเติม คือ ทักษะการส่ือสารและการนําเสนอ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาจึงตองใหความสําคัญ

กับปจจัยนําเขา และกระบวนการพัฒนาศักยภาพ เพื่อใหเกิดผลลัพธท่ีตัวบัณฑิต 

 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :   ขอ    

1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิตทุกหลักสูตร อยางนอย

ทุก 5 ป 

2. มีการนําผลจากขอ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะอาชีพและ

คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณท่ีเอื้อตอการ

พัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต 

4. มีระบบและกลไกการสงเสริมใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมกิจกรรมการประชุม

วิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหวางสถาบัน หรือท่ีประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีระบบและกลไกการสรางแรงจูงใจแกอาจารยท่ีมีสวนรวมในการพัฒนานักศึกษาใหสามารถผลิตผลงาน

วิชาการที่มีการเผยแพรหรือสรางชื่อเสียงใหกับสถาบัน 
 

Uเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมU :  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการประยุกตใชผลงานจากวิทยานิพนธของนักศึกษา และมีการรับรองการใช

ประโยชนจริงจากหนวยงานภาครัฐ หรือเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ (เฉพาะกลุม ค 1) 

2. มีการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการจัดทําบทความจากวิทยานิพนธและมีการนําไปตีพิมพเผยแพรใน 

refereed journal ระดับนานาชาติ  (เฉพาะกลุม ง) 
 

UเกณฑการประเมินU   : 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1  ขอ 

มีการดําเนินการ 

2 ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ5 

ขอ 
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2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  

 
(4)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 77

ตัวชี้วัดที ่ 3.1 : มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  3.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

        ตั วชี้ วั ด น้ีต องการวั ดความครบถ วนของการบ ริการ ท่ีสถาบันจัด ให กับ นัก ศึกษาและ ศิษย เก า                        

สถาบันตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปน้ีเปนอยางนอย ไดแก  

(1) การบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียน เชน การจัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการ

ดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ  

(2) การบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม  

      หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร        

(3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  

(4) การบริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลง

ทุนการศึกษาตอ การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารตางๆ                  

      ความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  

(5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกาในรูปแบบตางๆ 
 
แนวปฏิบัติที่ดี :  
1. สํารวจความตองการจําเปน (needs assessment) ของนักศึกษาปท่ี 1 

2. จัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาเชน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ คอมพิวเตอร หองสมุด ศูนยการเรียนรูและส่ือการเรียน เปนตน 

3. จัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา  เชน  หอพัก  สภาพแวดลอมในสถาบัน                     

สภาพหองเรียน สถานท่ีออกกําลังกายและบริการอนามัย เปนตน 

4. จัดบริการดานการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาท้ังเกี่ยวของและไมเก่ียวของกับวิชาการ 

5. จัดบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา การบริการจัดหา

งาน  การจัดหาแหลงทุนการศึกษาตอ เปนตน 

6. จัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

7. ประเมินคุณภาพของการใหบริการเปนประจําทุกป เพื่อนําไปพัฒนาการบริการ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันมีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาใน 5 เร่ือง ไดแก 

บริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรู บริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิต บริการ

ใหคําปรึกษาบริการแหลงขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกาและโครงการเพ่ือพัฒนา

ประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา ดังตอไปน้ี  
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1.  เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษา ปท่ี 1   

2.  เอกสารหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3.  หลักฐานการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดบริการใหแกนักศึกษาและศิษยเกา ไดแก ประกาศ                  

     แผนพับการประชาสัมพันธผานส่ือส่ิงพิมพ หรือ website ของสถาบัน 

4.  ขอมูลสถิติเก่ียวกับจํานวนหนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ เคร่ืองคอมพิวเตอรและอุปกรณท่ีเก่ียวของเพื่อการ 

     สืบคนขอมูลท่ีจัดหาเขาหองสมุดหรือจัดใหบริการแกนักศึกษา 

5.  หลักฐานโครงการความรวมมือของสถาบันกับองคกรตางๆในการพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแก   

     นักศึกษาและศิษยเกา 

6.  ขอมูลหลักฐานเกี่ยวกับการบริการนักศึกษาและศิษยเกาจากฝายกิจการนักศึกษาของคณะและสถาบัน 

7.  รายชื่อหนวยบริการและโครงการหรือกิจกรรมบริการท่ีแตละหนวยจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

8.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและศิษยเกาเก่ียวกับการบริการท่ีไดรับ 
    รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาปท่ี 1  

2.   มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา   

3.   มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา   

4.   มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

5.   มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา   

6.   มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 

7.   มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการท้ัง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 

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  

ดําเนินการไมครบ 7  ขอแรก ดําเนินการ 7 ขอแรก ดําเนินการครบทุกขอ 
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Uตัวอยาง 
แบบสํารวจความตองการจาํเปนของนักศึกษาปที่ 1 

บริการที่ตองการ 

ระดับความตองการ 

มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

1.บริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการเรียนรูของนกัศึกษา 
1)  หองสมุดที่ทันสมัย ส่ิงพิมพที่หลากหลาย  ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกส 

 

 

    

2) การบริการส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษา      

 3)  การใหบริการ Internet /e-mail  ตามจุดตางๆภายใน มหาวิทยาลัย      

4) การใหบริการดานทะเบียนนักศึกษาท่ีสะดวกและรวดเร็วเขาถึงบริการไดงาย      

 5)  ศูนยบริการขอมูลขาวสาร      

2.บริการดานกายภาพเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
1) มีระบบการดูแลสภาพหองเรียนและหองปฏิบัติการที่ เหมาะสม   

     

2) จัดใหมีการบํารุงดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัยใหสวยงาม      

3) จัดสถานที่ออกกําลังกาย       

4) การใหบริการดานสุขภาพ (ทันตแพทย/จิตแพทย)      

5) จัดระบบการรักษาความปลอดภัย       

6) การจัดจําหนายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม      

7) มีเจาหนาที่ดูแลคุณภาพของหอพักและใหขอมูลเก่ียวกับหอพัก      

8) การดูแลรักษาหองสุขาตามอาคารตาง ๆ ใหสะอาด  และพรอมใชงาน       

3.บริการดานใหคําปรึกษาแกนักศึก 
1) ความตองการดานอาจารยที่ปรึกษา 

     

2) ความชวยเหลือแกนักศึกษาที่มีปญหา  การเรียน หรือปญหาสวนตัว      

3) ผูเช่ียวชาญการใหบริการปรึกษาทางจิตวิทยา          

ตอนที่  3  ขอเสนอแนะเพิ่มเติมเก่ียวกับความตองการจําเปนของนักศึกษา  (เพิ่มเติม) 

1.บริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการเรียนรูของนักศึกษา 

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

2.บริการดานกายภาพเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

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

3.บริการดานใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 

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

4.บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศึกษาและศิษยเกา 

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

5.บริการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษา 

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

6.ขอเสนอบริการอื่น  ๆ.................................................................................................................................................. 
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ตัวชี้วัดที่   3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับคุณลักษณะ 
ของบัณฑิตที่พึงประสงค 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 3.2 
ประเภทของตัวชี้วัด : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             ตัวชี้วัดน้ีตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวนกิจกรรมนักศึกษา

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก 1) ความรู  2) ทักษะการคิด  3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 4) ทักษะการวิเคราะหและการส่ือสาร 5) การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   
 
แนวปฏิบัติทีด่ี : 
1.   มีการกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในการสงเสริมการจัดกิจกรรม ท้ังโดยสถาบันและโดยองคการนักศึกษา                  

ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตลอดจนสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน

แตละระดับการศึกษา 

2.   มีการสงเสริมและติดตามผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบถวนอยางนอยในกิจกรรมตอไปน้ี 

2.1   กิจกรรมวิชาการ 

2.2   กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 

2.3   กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

2.4   กิจกรรมนันทนาการ 

2.5   กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.   มีการจัดทํารายงานผลการติดตามและประเมินโครงการหรือกิจกรรมท้ังท่ีดําเนินการโดยสถาบันและโดยองคการ

นักศึกษาตอผูบริหารและคณะกรรมการท่ีเก่ียวของทุกส้ินปการศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หนวยงานเพื่อทําหนาท่ีกําหนดแนวทางการสงเสริมการ

จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

2. จํานวนและรายชื่อโครงการหรือกิจกรรมนักศึกษา จําแนกตามประเภทกิจกรรม อาทิ กิจกรรมวิชาการกิจกรรม

กีฬาและสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

3. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
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4. เอกสารประกาศ กฎระเบียบ หลักเกณฑ นโยบายของสถาบันเก่ียวกับการสงเสริมงานกิจการนักศึกษา              

ของสถาบัน  

5.  คูมือนักศึกษาจากฝายกิจกรรมนักศึกษา 

6.  เอกสารรายงานการประเมินผลการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา   

7. เอกสาร ส่ือ ส่ิงพิมพเก่ียวกับกิจกรรมนักศึกษาของสถาบัน  
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิต          

ท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภทโดยอยางนอย                   

ตองดําเนินการใน 5 ประเภท ดังน้ี 

-    กิจกรรมวิชาการ     

-    กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

-    กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 

-    กิจกรรมนันทนาการ 

-    กิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3.   มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ท้ังท่ีจัดโดยสถาบันและองคการนักศึกษา            

ทุกส้ินปการศึกษา 

4.   มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเน่ือง (หมายถึงการนําเอาผล

การประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงหลังการจัดกิจกรรมทุกคร้ัง) 
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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ตัวชี้วัดที ่ 3.3 : เงินบริจาคจากศิษยเกา 

ความเชื่อมโยง  : THES   25 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• จํานวนเงินบริจาคจากศิษยเกา แสดงถึงความสัมพันธระหวางสถาบันอุดมศึกษากับศิษยเกาซึ่งเมื่อ                 

สําเร็จการศึกษาแลวไปประกอบอาชีพและประสบความสําเร็จ มีความมั่นคง การบริจาคเงินหรือทรัพยสิน             

ใหสถาบันจะชวยสนับสนุนใหสถาบันบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศนได 

• ในกรณีท่ีบริจาคเปนทรัพยสินใหตีราคาเปนเงินดวย เชน บริจาครถยนต ท่ีดิน เคร่ืองมือทางการแพทย            

เปนตน   

• ตัวชี้วัดน้ี ใชในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกของ  THES 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.   รายการและจํานวนเงินหรือทรัพยสินบริจาคท่ีไดรับจากศิษยเกา ในรอบปการศึกษาท่ีผานมา 
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

ตํ่ากวา 7,000 บาท  7,000 บาท  8,000 บาท  9,000 บาท  10,000 บาทขึน้ไป 
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ตัวชี้วัดที ่ 3.4 : มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา (5) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  3.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                    ตัวบงชี้น้ีตองการวัดความครบถวนของการบริการที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษาและศิษยเกา สถาบัน

ตองใหบริการแกนักศึกษาในกิจกรรมตอไปน้ีเปนอยางนอย ไดแก (1) การบริการส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการ

เรียน เชน การจัดส่ือเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การบริการดานงานทะเบียน การบริการนักศึกษานานาชาติ (2) การ

บริการดานกายภาพท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน หอพักนักศึกษา สภาพแวดลอม หองเรียน สถานท่ี

ออกกําลังกาย บริการอนามัย การจัดจําหนายอาหาร (3) การบริการดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา  (4) การ

บริการดานขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา เชน ทุนกูยืมการศึกษา แหลงทุนการศึกษาตอ 

การบริการจัดหางาน แหลงขอมูลการฝกประสบการณวิชาชีพ ขอมูลขาวสารความเคล่ือนไหวในและนอกสถาบันท่ี

จําเปนแกนักศึกษาและศิษยเกา  และ (5) การจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษย

เกาในรูปแบบตาง ๆ 
 

UเกณฑมาตรฐานU  :        

1. มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อใหนักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอรใชในอัตราไมสูงกวา 8 คนตอเคร่ือง  

2. มีการจัดบริการหองสมุดผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

3. มีการจัดบริการดานกายภาพแกนักศึกษาโดยเฉพาะหองเรียน หองปฏิบัติการ สนามกีฬา หรือสถานที่ออกกําลัง

กายพรอมอุปกรณ สถานท่ีสําหรับนันทนาการ และสถานท่ีจัดจําหนายอาหาร 

4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ/การใชชีวิต และมีการจัดบริการดานการรักษาพยาบาลแกนักศึกษา 

5. มีการจัดบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษา และมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณทาง

วิชาชีพแกนักศึกษา 

6. มีบริการขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนและมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา  

7. มีผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการในขอ 2 – 5 เฉล่ียไมตํ่ากวา 3.50 จากระดับคะแนนเต็ม 5  

8. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการท่ีสนองความ

ตองการของนักศึกษา 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 - 3 ขอ 4 - 5 ขอ 6 - 7 ขอ 8 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 - 3 ขอ 4 - 5 ขอ 6 - 7 ขอ 8 ขอ 
(5)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 3.5 : การสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา (6) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.  3.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                ตัวบงชี้น้ีตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางเหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษา

หมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีดําเนินการท้ังโดยสถาบันและโดยสถาบันนักศึกษา เปนกิจกรรมท่ีผูเขารวมจะมี

โอกาสไดรับการพัฒนาสติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตท่ีพึงประสงค 5 ประการ ไดแก (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู (3) ทักษะทางปญญา (4) ทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสารและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
 

เกณฑมาตรฐาน  :   ขอ 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาท่ีสงเสริมผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติทุกดาน  

2. มีกิจกรรมใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

3. มีการสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา

อยางนอย 5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี และอยางนอย 2 ประเภทสําหรับระดับบัณฑิตศึกษา ดังน้ี   

1. กิจกรรมวิชาการ 

2. กิจกรรมกีฬาหรือการสงเสริมสุขภาพ  

3. กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนหรือรักษาส่ิงแวดลอม 

4. กิจกรรมนันทนาการ 

5. กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

4.สนับสนุนใหนักศึกษาสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน 

5.สถาบันมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

6.สถาบันมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา  
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 ขอ 3 หรือ 4  ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 ขอ 3 หรือ 4  ขอ 5 ขอ 6 ขอ 
 

(6)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  4.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพโดยมีแนวทาง                     

การดําเนินงาน ท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวนเพ่ือใหสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 

ท้ังการสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีม

วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปนซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน เคร่ืองมืออุปกรณท่ีเก่ียวของตางๆ

ตลอดจนจัดระบบสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัยอยางเหมาะสม 
 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1.   มีระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสงเสริมการบูรณาการและสอดคลองไปในแนวเดียวกันกับภารกิจ

ดานอื่นของคณะ /หนวยงาน  เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ /หนวยงาน                      

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของ มหาวิทยาลัย และของชาติ 

2.   มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคอยางครบถวน             

และใชประโยชนไดจริง 

3.   มีการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรคอยางเพียงพอท้ังทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล 

แหลงคนควา หองปฏิบัติการและส่ิงอํานวยความสะดวกอื่นๆ 

4.   มีกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม                

ในการทํางานวิจัยและงานสรางสรรครวมกัน 

5.   มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการควบคุมนักวิจัยใหปฏิบัติตามจรรยาบรรณ มีการสรางขวัญและกําลังใจ    

และยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6.   มีการสรางทีมวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิจัยและงานสรางสรรคระดับสากล 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานวิจัยของคณะ/หนวยงาน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนโครงการการบริหารงานวิจัยของคณะ/หนวยงาน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ                       

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานวิจัย เชน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดหาแหลงทุน                 

ขอมูลการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย ขอมูลการสนับสนุนทรัพยากรดานอื่นๆ ตอการวิจัย           

ขอมูลทุนวิจัยท่ีคณาจารยได รับพรอมชื่อคณาจารย ขอมูลเก่ียวกับผลการวิจัยท่ีตีพิมพหรือเผยแพร                         

ในลักษณะอื่นๆหรือการนําไปใชประโยชน ตลอดจนขอมูลหรือหลักฐานการสรางขวัญและกําลังใจแกนักวิจัย  

เปนตน 
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4. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยและทีมวิจัย 

5. เอกสารหลักฐานความรวมมือในการวิจัยกับหนวยงานตางๆ 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

เกณฑมาตรฐาน: ขอ 
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของคณะ/หนวยงาน         

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัยและของชาติ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่ เ ก่ียวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค                        

ท่ีใชประโยชน ไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตางๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 

5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 

6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกไมวาจะเปนภาครัฐหรือเอกชน          

หรือ อุตสาหกรรม อยางใดอยางหน่ึงก็ได 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

U<U 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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ตัวชี้วัดที ่  4.2 : มีระบบการบริหารการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยและงานสรางสรรคเพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา                

วงการวิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชนตลอดจนชุมชนเปาหมายท่ีจะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนเปน

เร่ืองท่ีมีความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ันสถาบันตองจัดระบบสงเสริม สนับสนุนใหมีระบบการ

รวบรวม เผยแพรและแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม

โดยส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือได และรวดเร็วทันเหตุการณ 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีการสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการท้ังในระดับชาติ              

และนานาชาติ 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีเชื่อถือได                   

และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังนักวิชาการ นักศึกษาและชุมชนภายนอกสถาบัน 

4. มีกลไกในการสงเสริม สนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน ท้ังภาครัฐ                   

และเอกชน  ท้ังในและตางประเทศในการนําผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจยั            

หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. คําส่ังหรือการมอบหมายคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือหนวยงานจัดทําระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะห      

และสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค  

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อเปนศูนยรวมสารสนเทศงานวิจัยรวมท้ังระบบ intranet, internet และ website ท่ีเก่ียวกับ

งานวิจัยของสถาบัน 

3. กระบวนการดําเนินการเพื่อเผยแพรหรือถายทอดความรูไปสูวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน               

ท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือระหวางสถาบันหรือนักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน 

5. เอกสารการดําเนินงานดานการจัดการและคุมครองทรัพยสินทางปญญาของสถาบัน 

6. ระเบียบ กฎเกณฑ และหรือแนวปฏิบัติเก่ียวกับการรวบรวม คัดสรร  เผยแพรและแลกเปล่ียนเรียนรู                  

ในทรัพยสินดานความรูจากการวิจัยไปยังทุกกลุมเปาหมายท้ังคณาจารย นักศึกษา ผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ              

ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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7. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันสนับสนุนใหมีการเผยแพรในวงวิชาการหรือนําไปใชประโยชน  

8. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการคัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อประโยชนแกชุมชน   

และสังคมผานชองทางตางๆ 

9. จํานวนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีสถาบันสนับสนุนใหจดสิทธิบัตรหรือซื้อขายทรัพยสินทางปญญา 

10. ชื่ อ เครื อข ายหรือหน วยงาน ท่ีสถาบันมีความร วมมือทางวิชาการอัน เปนผลมาจากผลงานวิจั ย                         

และงานสรางสรรคของสถาบัน 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน   :  ขอ 
1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท้ังในวงการวิชาการและการนําไป              

ใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีเชื่อถือได                    

และรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจยัและงานสรางสรรคไปยังผูเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

4. มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการนําผลงานไปใช

ประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจยั       

หรือส่ิงประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
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 มีการดําเนินการอยางนอย  4  ขอ 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.3.1 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบนั 
ตอจํานวนอาจารยและนักวิจัยประจํา  

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.3    สมศ. 2.2   ก.พ.ร. 4.2.2    แผนมข. 39    THES 21 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึง  เ งินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีคณะได รับจัดสรรจากเงินงบประมาณแผนดิน               

และเงินงบประมาณเงินรายไดจากมหาวิทยาลัย  

• จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยสําหรับการวิจัย โดย

ใหคํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเคร่ืองมือน้ันๆ 

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงานใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัยกรณี

โครงการวิจัยน้ันไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดสวน 

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

• ใชขอมูลจากสํานักบริหารการวิจัยเทาน้ัน (กรุณากรอกขอมูลเขาฐานขอมูลฝายวิจัย)   
 

สูตรการคํานวณ  : 
  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับภายในสถาบัน  ปงบประมาณ 2553  

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏบิัติงานจริงใน ปงบประมาณ 2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน 

2. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได 

3. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2553  
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 U>U 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  U>U 30,000 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.3.2 : จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 
ตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.3   สมศ. 2.2  ก.พ.ร. 4.2.2   แผนมข. 39   THES 21 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• จํานวนเงินวิจัยท่ีไดรับจากภายนอก หมายถึง เงินนอกงบประมาณซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัย             

จากองคกรภายในและภายนอกประเทศ ท้ังน้ีตองเปนหนวยงานภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 

• จํานวนเงินวิจัย รวมถึง วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ท่ีไดรับการสนับสนุนจากภายนอกสําหรับการวิจัยโดยให

คํานวณเปนจํานวนเงินตามราคาของวัสดุ อุปกรณหรือเคร่ืองมือ  

• กรณีมีผูรวมทําหลายคนหลายหนวยงาน ใหแบงสัดสวนเงินเปนคาเฉล่ียตามจํานวนผูเขารวมโครงการวิจัย 

กรณีไดรับทุนสนับสนุนเปนเวลามากกวา 1 ป ใหรายงานจํานวนเงินเฉล่ียตามสัดสวนในปการศึกษาน้ัน 

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

สูตรการคํานวณ  : 
 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับจากแหลงทุนภายนอก  

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏบิัติงานจริงในปงบประมาณ 2553 
 
 

หลักฐานทีต่องใชแสดง : 
1. จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีไดรับจากเงินนอกงบประมาณ ซึ่งเปนเงินสนับสนุนในการทําวิจัยจากองคกร

ภายในและภายนอกประเทศ ท้ังน้ีตองเปนหนวยงานภายนอกท่ีไมเก่ียวของกับมหาวิทยาลัย 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2553  
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 U>U 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  U>U 50,000 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.4.1 : รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคทีต่ีพิมพเผยแพรหรือนาํไปใชประโยชน
ในระดับชาตหิรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.1   ก.พ.ร. 4.2.1   แผน มข.  45   THES 30 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนา              

ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองของคณาจารย จึงเปนผลงานท่ีมีคุณคา สมควรสงเสริมให

มีการเผยแพรและนําไปใชประโยชนท้ังในเชิงวิชาการและการแขงขันของประเทศ   

• งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานทางวิชาการ (ไมจําเปนตองเปนงานวิจัย) ท่ีไดมีการศึกษาคนควา                  

ตามกระบวนการระเบียบวิจัยท่ีเหมาะสมกับสาขาวิชาหรือการแสดงออกทางศิลปะ อันเปนท่ียอมรับระดับ

นานาชาติและระดับชาติหรืองานท่ีไดรับสิทธิบัตรเปนการแสดงความกาวหนาทางวิชาการเสริมสรางองคความรู

หรือวิธีการท่ีเปนประโยชนตอสาขาวิชาหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงานหรือแสดง

ความสามารถในการบุกเบิกงานในสาขาวิชาน้ัน รวมท้ังส่ิงประดิษฐหรืองานสรางสรรคทางดานศิลปกรรมและ

จิตรกรรม 

•  การนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัยของอาจารยท่ีมีสวนชวยในการพัฒนาประเทศหรือเสริมสราง              

องคความรูหลัก หรือใชในการเรียนการสอนหรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม/องคกร  

• การแจงนับ จะไมนับซ้ําถึงแมวางานวิจัยและงานสรางสรรคน้ันจะมีการตีพิมพเผยแพรหลายคร้ังก็ตาม  

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

และผูชวยนักวิจัย 
 
สูตรการคํานวณ  : 

 

 
 

จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยและนักวจิัยประจําท่ีไดรับ

ตีพิมพเผยแพรฯ  ในปงบประมาณ 2553 
 
X 100 
 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2553 

2. จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

      ซึ่งระบุถึง ชื่อ เลมท่ี และวัน/เดือน/ป ของวารสารท่ี ตีพิมพ/ชื่อบทความ/ชื่อผูเขียน  
 รายงานขอมูลยอนหลัง 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 % U>U 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%  U>U 30% 

 
เกณฑการประเมิน  :  ก.พ.ร.   

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

16 % 18 % 20 % 25 % 30 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 94

ตัวชี้วัดที ่ 4.4.2 : จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทีไ่ดรับการจดทะเบียนสิทธิบัตร 
หรืออนุสทิธิบัตร 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 4.4   สมศ. 2.7   ก.พ.ร. 4.2.5   แผน มข. 48    
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีเปนผลิตภาพของสถาบันอุดมศึกษา เกิดจากการติดตามความกาวหนา                  

ทางวิชาการและการพัฒนาองคความรูอยางตอเน่ืองของคณาจารย จึงเปนผลงานท่ีมีคุณคา การสรางความรู

ความเขาใจ  สรางระบบบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญาของผลิตภาพดังกลาว อาทิ การจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร จะชวยสนับสนุนใหงานวิจัยและงานสรางสรรคมีความคุมคาและเกิด

มูลคาเพิ่ม 

• การนับจํานวนการจดทะเบียนจะนับไดตอเมื่อได รับการจดทะเบียนแลวเทา น้ัน ไมนับรวมกรณี                     
อยูในระหวางย่ืนจดทะเบียน 

• จะนับเปนผลงานเมื่อไดรับสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร   และไมนับรวมการจดลิขสิทธิ์ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ขอมูลท่ีตองรายงาน ไดแก จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา   

ท้ังในประเทศและตางประเทศ ในปงบประมาณ 2553     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU     

คะแนน  0 คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 

ไมม ี - - - - 1 ผลงาน  

 
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. ( จํานวนสิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตร) 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

9 10 11 12 13 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed  journal 
หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดบันานาชาติตออาจารยและนักวิจัย
ประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  4.5   สมศ.  2.6   ก.พ.ร.   3.1    แผน มข.  46   THES   31   
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปปฏิทิน 2553 (1 มกราคม 2553– 31 ธันวาคม 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

        การเผยแพรผลงานวิจัยท่ีสถาบันสรางข้ึนมีหลายชองทาง เร่ิมต้ังแตการเผยแพรในระดับสถาบัน ระดับชาติและ

ระดับนานาชาติ สถาบันอาจสงเสริมใหผลงานวิจัยของสถาบันไดมีโอกาสเผยแพรในระบบสากลที่เปนท่ียอมรับมาก

ขึ้น และการไดรับอางอิงในระบบสากลดังกลาวไมวาจะเปน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติจะสะทอนคุณภาพของผลงานวิจัย รวมท้ังเปนการขยายฐานการเผยแพรไดกวางขวางข้ึน 
หมายเหต ุ

1. การนับบทความท่ีไดรับการอางอิงใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     

ไมนับซ้ํา แมวาบทความวิจัยน้ันจะไดรับการอางอิงหลายคร้ังก็ตาม 

2. บทความวิจัยในฐานขอมูลมาตรฐานสากลตามท่ีกําหนด ใหนับเฉพาะท่ีเปนบทความวิจัยเทาน้ัน              

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

 
 

จํานวนบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิงในปปฏิทิน 2553    

X 100 
  จาํนวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปปฏิทิน 2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 

สํานักวิทยบริการสืบคนขอมูลเบื้องตนแลวสงใหคณะตรวจสอบและเพิ่มเติมขอมูล 
 

เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 10% 10-14% 15-19% 20-24%  U>U 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%  U>U 20% 
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ตัวชี้วัดที ่4.6 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจยัและงานสรางสรรค 
จากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจาํทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 2.4     แผน มข.   40 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   

คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัยตอ

จํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากภายในมหาวิทยาลัย การแจงนับจะไมนับซ้ํา 

ถึงแมวาอาจารยหรือนักวิจัย ผูน้ันจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเร่ือง และในกรณีท่ีมีการทําวิจัยเปนคณะใหแจงนับ

จํานวนอาจารยในคณะท่ีทําวิจัยไดทุกคน ท้ังน้ี ใหสามารถนับรวมทุนสวนตัวท่ีใชในการทําวิจัยดวย 

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรท่ีมีตําแหนง “นักวิจัย”  ไมนับรวม จทน.วิจัย จนท.บริหารงานวิจัย                  
และผูชวยนักวิจัย 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยฯภายในมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ 2553 

 
 

X 100 
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2553 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 53) 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย      
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 20% 20 – 29 % 30 – 39 % 40 – 49 % U>U 50 % 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 35% 35 – 49%  U>U 50% 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.7 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทนุทําวิจยัและงานสรางสรรค
จากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 2.5      แผน มข.   40 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําของคณะท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยตอจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจํา โดยใหนําเสนอในรูปรอยละ  

• การแจงนับอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย              

การแจงนับจะไมนับซ้ําถึงแมวาอาจารยผูน้ันจะไดรับทุนทําวิจัยหลายเร่ืองและในกรณีท่ีมีการทําวิจัยเปนคณะ

ใหแจงนับจํานวนอาจารยในคณะท่ีทําวิจัยไดทุกคน  

• การนับจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคไมนับซ้ําแมวาอาจารย

ประจําหรือนักวิจัยประจําทานน้ันจะไดรับทุนมากกวา 1 ทุนในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2551 

• นักวิจัย หมายถึงบุคลากรท่ีมีตําแหนง “นักวิจัย”  ไมนับรวม จทน.วิจัย จนท.บริหารงานวิจัย                  
และผูชวยนักวิจัย 

 
สูตรการคํานวณ  : 

 จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยฯภายนอกมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ 2553 

 
 

X  100 
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําในปงบประมาณ 2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีปฏิบัติงานจริงในปงบประมาณ 2553 (ขอมูล ณ วันท่ี 30 ก.ย. 53) 

2. จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับทุนทําวิจัยฯ จากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย      
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 25% 25 - 39%  U>U 40% 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.8 : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค  (7) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.4.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             สถาบันอุดมศึกษาตองมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีมีคุณภาพ โดยมีแนวทางการ

ดําเนินงานท่ีเปนระบบและมีกลไกสงเสริมสนับสนุนครบถวน เพื่อใหสามารถดําเนินการไดตามแผนท่ีกําหนดไว ท้ัง

การสนับสนุนดานการจัดหาแหลงทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะแกนักวิจัยและทีม

วิจัย การสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเปน ซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรเงิน เคร่ืองมืออุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ 
 
Uเกณฑมาตรฐานทั่วไป U :  

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนดานการวิจัยของ

สถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวจิัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน 

3. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเปนทุนวิจัยหรืองานสรางสรรค 

4. มีแหลงคนควา หรือหองปฏิบัติการ หรือศูนยเคร่ืองมือ หรือศูนยใหคําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยตามอัตลักษณของสถาบัน 

5. มีการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยหรืองานสรางสรรคและใหความรูดานจรรยาบรรณการวิจัยแกอาจารย

ประจําและนักวิจัย 

 

Uเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมU :  

1. มีระบบและกลไกเพื่อสรางงานวิจัยหรืองานสรางสรรคบนพื้นฐานภูมิปญญาทองถ่ิน หรือจากสภาพปญหา

ของสังคม เพื่อตอบสนองความตองการของทองถ่ินและสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด (เฉพาะ
กลุม ข และ ค 2)  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ5 

ขอ 

2. เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  

 
(7)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 4.9 : ระบบและกลไกจัดการความรูจากงานวิจยัหรืองานสรางสรรค (8) 
ความเชื่อมโยง  : สกอ.4.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

               การบริหารจัดการความรูจากผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค เพื่อเผยแพรไปยังคณาจารย นักศึกษา วงการ

วิชาการ หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเปาหมายที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชน  เปนเร่ืองท่ีมี

ความสําคัญสําหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังน้ัน สถาบันตองจัดระบบสงเสริมสนับสนุนใหมีการรวบรวม เผยแพร 

และแลกเปล่ียนเรียนรูในทรัพยสินทางปญญาจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคอยางเหมาะสมกับผูใชแตละกลุม โดย

ส่ิงท่ีเผยแพรตองมีคุณภาพเชื่อถือไดและรวดเร็วทันเหตุการณ 
 
เกณฑมาตรฐานทั่วไป :  

1.   มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคในการประชุมวิชาการหรือการ  

      ตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพรผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

เพื่อใหเปนองคความรูท่ีคนท่ัวไปเขาใจได และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

3. มีการประชาสัมพันธและเผยแพรองคความรูจากงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีไดจากขอ 2  สูสาธารณชน

และผูเก่ียวของ 

4. มีการนําผลงานงานวิจัยหรืองานสรางสรรคไปใชใหเกิดประโยชน และมีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานหรือสังคมภายนอก 

5. มีระบบและกลไกเพื่อชวยในการคุมครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน และ

ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

Uเกณฑมาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุมU :     

มีระบบและกลไกสงเสริมการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร และมีการจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  
(เฉพาะกลุม ค1 และ ง) 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  
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เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 
1. เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 ขอ 

มีการดําเนินการ5 

ขอ 

  
2.  เกณฑเฉพาะสถาบันกลุม ค1 และ ง 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3  ขอ 

มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ขอ 

มีการดําเนินการ 

ครบ 5 ขอตาม

เกณฑท่ัวไป และ

ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐาน

เพิ่มเติมเฉพาะ

กลุม  

 
(8)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.1 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบัน อุดมศึกษา คณะ/หนวยงานพึงมีระบบ

และกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมท่ีเปนรูปธรรม กําหนดเปาหมายในการใหบริการวิชาการใหชัดเจนเพื่อ

เปนกรอบในการจัดทําแผนดําเนินงานในการใหบริการวิชาการแกสังคมของคณะ/ หนวยงานมีการติดตาม กํากับ 

สนับสนุน การปฏิบัติงานตามภารกิจดานบริการทางวิชาการแกสังคมของบุคลากรของคณะ/หนวยงานใหสอดคลอง

กับเปาหมายของสถาบัน 

 
แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. คณะ/หนวยงานจัดระบบและกลไก เพื่อใหสามารถดําเนินงานตามนโยบายและแผนงานดานการบริการวิชาการ

แกสังคม 

2. มีการกําหนดสัดสวนภาระงานการบริการวิชาการแกสังคมของบุคลากรตามจุดเนนของคณะ/หนวยงาน 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานบริการวิชาการแกสังคมตามนโยบายและแผนงาน 

4. มีการประเมินสัมฤทธิผลของความเชื่อมโยงสนับสนุนซึ่งกันและกันและบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ 

แกสังคมกับภารกิจดานอื่นๆ ของสถาบัน 

5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคมใหเกิดประโยชนตอท้ังสังคมภายนอก   

และภารกิจทุกดานของคณะ/หนวยงาน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับมาตรการและแนว

ปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบริการวิชาการแกสังคม เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ หลักฐานดําเนินการกําหนดสัดสวนมาตรฐานภาระงานดานการบริการวิชาการแกคณาจารยและ

บุคลากร   

4. ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการบริการวิชาการ 

5. ขอมูลหรือหลักฐานการพัฒนาอาจารยใหมีสมรรถนะในการบริการวิชาการแกสังคม 

6. แผนบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
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7. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการนําความรูประสบการณจากการบริการวิชาการแกสังคมมาใชในการเรียน

การสอน การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

8. รายงานผลการประเมินสัมฤทธิผลของการเชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน               

การวิจัยและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธและแผนดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม 

2. มคีณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนินการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 

6. มีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน          

หรือการวิจัยหรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

7. มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและบูรณาการระหวางการ

บริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอื่นๆของคณะ/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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ตัวชี้วัดที ่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําทีม่ีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบนั เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรอืระดับนานาชาตติออาจารยประจาํ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.2    สมศ.   3.2    ก.พ.ร.  4.3.3    แผน มข.  56 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   

คําอธิบาย   :   

• อาจารยพึงมีภาระงานดานบริการทางวิชาการแกสังคมและดําเนินงานตามภาระงานท่ีสถาบันกําหนด                         

โดยสถาบันสรางระบบจูงใจใหอาจารยสนใจใหบริการทางวิชาการ สงเสริมสนับสนุน ใหอาจารยใหบริการ           

ทางวิชาการ จัดหากิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อสนับสนุน                    

การใหบริการทางวิชาการ  
 
สูตรการคํานวณ  : 

 
 

จํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการและ

กรรมการวิชาชพี  ในปการศึกษา 2552     

 
 

X 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด ในปการศึกษา 2552  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนอาจารยท่ีเปนท่ีปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก เปนกรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชพี  

2. จาํนวนอาจารยท้ังหมด (รวมลาศึกษาตอ) 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :   สกอ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% U>U 25% 

 
เกณฑการประเมิน  :   สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

1-14% 15-24% U>U 25% 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพทีต่อบสนอง
ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาตแิละนานาชาตติออาจารยประจํา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.3    สมศ.   3.1    ก.พ.ร.  4.3.1    แผน มข.  54 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• ตัวชี้วัดน้ีตองการวัดจํานวนกิจกรรมหรือโครงการที่สถาบันไดจัดข้ึนเพื่อใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน

หรือเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา  

• การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทน                  

การนับโครงการได 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

 

จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการการพฒันา 

     และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชมุชน ประเทศชาติ และนานาชาติ                  
 
X  100 

 จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบติังานจริงในปการศึกษา  2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ปการศึกษา 2552 

2. จํานวนอาจารยประจําใหนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง ณ วันท่ี  31 พ.ค.  2553 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  

 
เกณฑการประเมิน   :   IQA-KKU  

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

U<U 19% 20-29% U>U 30 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

U<U 19% 20-29% U>U 30 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.4   ก.พ.ร.  6   แผน มข.   51 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2553 (1 ตุลาคม 2552 – 30 กันยายน 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

              การบริการวิชาการแกสังคมเปนการตอบสนองและแสดงความรับผิดชอบตอสังคมซึ่งถือเปนบทบาทของ

สถาบันอุดมศึกษาตามหลักการสากลของการอุดมศึกษา การตอบสนองดังกลาวจะมีคุณภาพมากนอยเพียงใด 

สามารถสะทอนไดจากความพึงพอใจของผูรับบริการ ท้ังประชาชนผูมารับบริการ  เจาหนาท่ีของรัฐ หรือหนวยงาน

ท้ังภาครัฐและเอกชน ซึ่งการสํารวจความพึงพอใจโดยท่ัวไปจะพิจารณา 4 ประเด็นสําคัญ คือ 

1. ความพึงพอใจดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ 

2. ความพึงพอใจดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

3. ความพึงพอใจดานส่ิงอํานวยความสะดวก 

4. ความพึงพอใจตอคุณภาพการใหบริการ 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
 ใชขอมูลจากการทําวิจัยสถาบันท่ีตองดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2553 
 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4  คะแนน 5 

< 70% 70 – 74% 75 – 79% 80 – 84% U>U 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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Uตัวอยางแบบประเมินความพึงพอใจผูรับบริการ 
 
Uตอนที่  1   ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม U     (กรุณาทําเคร่ืองหมาย       หนาขอความตอไปนี้) 

  1. เพศ    ชาย   หญิง         

  2.  อายุ    20-30 ป           31-40 ป        41-50 ป          51   ปขึ้นไป    

  3. วุฒิการศึกษา    ตํ่ากวาปริญญาตรี    ปริญญาตรี    ปริญญาโท   ปริญญาเอก 

   4. อาชีพ     ราชการ/รัฐวิสาหกิจ         พนง.มหาวิทยาลัย   พนง.บริษัท      ลูกจางประจํา 

     ลูกจางช่ัวคราว         นักเรียน/นักศึกษา   คาขาย                    รับจาง   

     รับจาง     อื่นๆ…………………………………………………… 
 
Uตอนที่  2  ความพึงพอใจในการใหบริการU      

 
ประเด็นวัดความพึงพอใจ 

มากที่สุด 

(5) 

มาก 

(4) 

ปาน

กลาง 

(3) 

นอย 

(2) 

นอย

ที่สุด 

(1) 

1.  ดานการใหบริการของเจาหนาที ่      

      1.1   ใหคําแนะนําและตอบขอซักถามอยางชัดเจน      

      1.2   ใหบริการดวยความสะดวก  รวดเร็ว      

      1.3   ดูแลเอาใจใส  กระตือรือรน เต็มใจใหบริการ       

      1.4   ใหบริการใหดวยความสุภาพ   เปนมิตร      

      1.5   มีเจาหนาที่อยูเวรชวงพักกลางวัน คอยใหบริการ       

2.    ดานกระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ       

       2.1  มีการใหบริการตามลําดับกอน-หลัง       

       2.2  ระยะเวลาในการใหบริการมีความเหมาะสม      

       2.3  ขั้นตอนในการใหบริการมีความเหมาะสม       

       2.4  มีอุปกรณและเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ      

       2.5  มีเอกสาร/แผนพับแนะนําขอมูลแกผูมารับบริการ        

3.   ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      

      3.1   มีที่นั่งพักสําหรับผูมาติดตอ      

      3.2   สถานท่ีใหบริการสะอาด เปนระเบียบ       

      3.3   มีหองน้ําที่สะอาด       

      3.4   มีโทรศัพทสาธารณะใหบริการ      

4.  ความพึงพอใจในภาพรวม      

จุดเดน

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

ส่ิงที่ควรปรับปรุง

.................................................................................................................................................................................... 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.5 : จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชพีที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติ      
หรือระดับนานาชาต ิ

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.5    สมศ.   3.5    ก.พ.ร.  4.3.4    แผน มข.  53 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันพึงทําหนาท่ีเปนแหลงอางอิงทางวิชาการ เปนท่ีพึ่งพาในทางวิชาการในรูปแบบตางๆหรือทําหนาท่ีใดๆ  

ท่ีมีผลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชนในดานวิชาการและการพัฒนาความรู ซึ่งไดรับการยอมรับในระดับชาติ             

หรือระดับนานาชาติ 

• ไมนับรวมศูนยวิจัยเฉพาะทาง  ภาควิชาหรือหลักสูตรตางๆ  ซึ่งไมถือวาเปนแหลงบริการวิชาการและวิชาชีพ  

• นับเฉพาะแหลงบริการวิชาการที่ไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ  เชน  ศูนยเครือขาย สมศ.             

(คณะศึกษาศาสตร)  ศูนยเครือขาย PMQA (สํานักงานประเมินฯ)   

• ลักษณะของแหลงบริการวิชาการ จะตองมีเอกสาร/ใบรับรอง/วุฒิบัตร/คําส่ังแตงต้ัง  เปนตน  
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
       แหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง ศูนยหรือหนวยงานท่ีใหบริการวิชาการและวิชาชีพเปนประจํา  

เปนท่ีพึ่งพาของสังคมจนเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

  
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน 4 คะแนน  5 

ไมม ี - - - อยางนอย 

1 แหลง  

 
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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ตัวชี้วัดที ่ 5.6 : มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
(9) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนภารกิจหลักอยางหน่ึงของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงกําหนด

หลักเกณฑและข้ันตอนการบริการทางวิชาการอยางเปนระบบ และมีการจัดโครงสรางสถาบันเพื่อเปนกลไกในการ

ขับเคล่ือนระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการตองมีความเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม   

 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแกสังคม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน 

3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการวิจัย  

4. มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนและการ

วิจัย 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

 5 ขอ 
 

(9)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 5.7 : ประโยชนการใหบริการวิชาการแกสังคม  (10) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  5.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

            ความสามารถในการใหบริการทางวิชาการที่สนองความตองการและเปนท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน 

หนวยงานวิชาชีพ สังคมไดอยางมีคุณภาพตามศักยภาพและความพรอมตามจุดเนนของสถาบัน พิจารณาไดจาก 

(1) ประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการ (2) การสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก และ (3) 

ความรูท่ีเกิดจากการใหบริการทางวิชาการและการเผยแพรความรูน้ันท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
 
UเกณฑมาตรฐานU :  

1.  มีการสํารวจความตองการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหนวยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการ   

     กําหนดนโยบาย และการจัดทําแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเนนของสถาบัน  

2.  มีความรวมมือดานบริการทางวิชาการระหวางสถาบันกับชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ  

     หรือหนวยงานวิชาชีพ 

3.  มีการประเมินประโยชนหรือผลกระทบของการใหบริการทางวิชาการตอสังคม 

4.  มีการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ 

5.  มีการพัฒนาความรูท่ีไดจากการใหบริการทางวิชาการและถายทอดความรูสูบุคลากรภายในสถาบัน 

     และเผยแพรสูสาธารณชน 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :   สกอ.   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  

3 ขอ 

มีการดําเนินการ 

4  ขอ 

มีการดําเนินการ 

5 ขอ 
 

(10)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.1 : มีระบบและกลไกในการทาํนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 6.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

          สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ัง

การอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นและการปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมี

ความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
แนวปฏิบัติทีด่ี :   
1.  คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท่ีสงเสริมการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถี

ชีวิตประชาคมและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามนโนบายและแผนงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2.  คณะ/หนวยงานมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีนําไปสูการสรางสรรคงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

3.  คณะ/หนวยงานมีการสนับสนุนงบประมาณ การจัดหาแหลงทุนเพื่อการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

4.  คณะ/หนวยงานมีการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5.  คณะ/หนวยงานมีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรม 

6.  คณะ/หนวยงานมีการเผยแพรผลงานดานศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1. แผนงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจนการประเมินและ

ปรับปรุง 

2. โครงการการบริหารงานดานศิลปวัฒนธรรมของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติ        

ท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานศิลปวัฒนธรรม เชน คําส่ัง แตงต้ังหรือมอบหมาย

ผู รับผิดชอบหลักฐานการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยและบุคลากรทํางานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม                

และบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตประชาคม ขอมูลและหลักฐานการจัดกิจกรรมดานศิลปะและ

วัฒนธรรม การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน ขอมูลเก่ียวกับผลงานและงานสรางสรรคดานศิลปวัฒนธรรม       

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน   

4. เอกสารหลักฐานความรวมมือและการใหบริการวิชาการดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐาน การกําหนด              

หรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม หลักฐานการเผยแพรผลงาน  ดานศิลปวัฒนธรรมท้ังระดับชาติ             

และนานาชาติ 
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เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1.   มีการกําหนดนโยบายท่ีชัดเจนปฏิบัติไดและมีแผนงานรองรับ 

2.   มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองกับแผนงานและมีการดําเนินกิจกรรม                

อยางตอเน่ือง 

3.   มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 

4.  มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปะและวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา         

ฐานขอมูลดานศิลปะและวัฒนธรรม  การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม  การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนา

ทางวิชาการ  การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเน่ือง  

5.   มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปะและวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนท่ียอมรับ                

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

6.   มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ  อาทิ  มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน 

จัดทําวารสารศิลปะและวัฒนธรรมในระดับตางๆ  มีความรวมมือในการใหการบริการ วิชาการ                         

ดานศิลปะและวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตางๆ   (ระดับชาติหรือนานาชาติ อยางใดอยางหน่ึง) 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3         คะแนน  4        คะแนน  5 

1 ขอแรก 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก U>U5 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน   :   สกอ.  

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

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

ความเชื่อมโยง  : สมศ.   4.1    ก.พ.ร.  4.4.1    แผน มข.   72 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

          รอยละของกิจกรรมท่ีสถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมอันรวมถึงศิลปวัฒนธรรม              

และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังน้ีในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต 

งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย    

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท้ังของทองถิ่น

และของชาติ  

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม   

5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย /การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 
 
สูตรการคํานวณ  :  

 จํานวนกิจกรรมในการทํานุบาํรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีจัดขึน้ในปการศึกษา 2552  

X 100 
 จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2552  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในปการศึกษา 2552 

2. จํานวนโครงการหรือกิจกรรมโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมฯ ในปการศึกษา 2552 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป   

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3          คะแนน  4         คะแนน  5 

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

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 15% 15 – 19%  U>U 20% 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.3 : รอยละเฉลี่ยของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการอนุรักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  4.4.2    แผน มข.  73 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

         รอยละของกิจกรรมท่ีสถาบันดําเนินการอนุรักษ พัฒนา สรางเสริมวัฒนธรรมอันรวมถึงศิลปวัฒนธรรม             

และชีวิตวัฒนธรรมใหแกนักศึกษา ท้ังน้ีในการสนับสนุนดังกลาวอาจกระทําโดยผานกระบวนการสรางบัณฑิต 

งานวิจัยและนวัตกรรม การบริการวิชาการ หรืออาจเปนการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

โดยตรงตอจํานวนนักศึกษา ลักษณะกิจกรรมศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบดวย  

1. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทย   

2. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย                    

   ท้ังของทองถิ่นและของชาติ  

3. โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา  

4. โครงการ/กิจกรรมท่ีกอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมท่ีนับถือความดีงาม คุณธรรม จริยธรรม   

5. โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย /การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอื่นๆ 

• กรณีงานท่ีจัดขึ้นโดยหนวยงานภายนอกและขอความรวมมือใหสถาบันไปชวย ใหสามารถนับได 

  
สูตรการคํานวณ : 

 

 

 

(จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษ พัฒนา 

และสรางเสริมเอกลักษณฯ ท้ังหมดในปการศึกษา 2552) 

 
 

X 100 
(จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติทีต่ั้งเปาหมายในการเขารวมโครงการในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณฯ ท้ังหมดในปการศึกษา 2552) 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีเขารวมโครงการในการอนุรักษฯ  ในปการศึกษา 2552 

2.  จํานวนนักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติท่ีต้ังเปาหมายการเขารวมโครงการในการอนุรักษฯ      

3.   จํานวนโครงการในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณท่ีจัดขึ้นในปการศึกษา 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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ตัวชี้วัดที ่ 6.4 : รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริม
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดาํเนินการ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  4.2   ก.พ.ร.  4.4.3   แผน มข.   74   THES    42 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• หมายถึงคาใช จ ายและมูลคาที ่สถาบันใชไปเพื ่อการอนุร ักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ                

ศิลปะและวัฒนธรรมเทียบงบดําเนินการ 

• คาใชจาย  ( in-cash)  หมายถึง  คาใชจาย ท้ังหมดในรูปของตัวเ งิน ท่ีใช ในการทํานุบํา รุง ศิลปะ                        

และวัฒนธรรม 

• มูลคา (in-kind) หมายถึง  คาใชจายท่ีไดจากการคํานวณเปนจํานวนเงินเทียบเคียงจากบริการท่ีสถาบันจัด

ให เชน คาตอบแทนวิทยากรท่ีเปนบุคลากรของสถาบัน คาใชอุปกรณและสถานท่ี เปนตน 

• งบดําเนินการ  หมายถึง  งบหมวดเงินเดือน  คาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค                   

เงินอุดหนุน และคาเส่ือมราคา โดยไมรวมงบลงทุน (งบครุภัณฑ ท่ีดิน  ส่ิงกอสราง)งบดําเนินการ                 

ใหคิดจากงบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได ท้ังน้ีใหนับรวมมูลคาดวย 

• คาเส่ือมราคาใชหลักเกณฑตามท่ีกองแผนระบุ 
 
สูตรการคํานวณ :  

 

 

จํานวนคาใชจายและมลูคาท่ีใชในการอนุรักษ ฯ  ปการศึกษา 2552  

X 100 
งบดําเนินการในปการศึกษา  2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนคาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ ฯ  ในปการศึกษา  2552 

2. งบดําเนินการของคณะ/หนวยงาน ในปการศึกษา 2552 
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 % U>U 1.0% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 0.5% 0.5 - 0.9%   U>U 1% 
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ตัวชี้วัดที ่ 6.5 : ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (11)  

ความเชื่อมโยง  : สกอ.6.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

สถาบันอุดมศึกษาตองมีนโยบาย แผนงาน โครงสราง และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมท้ังการ

อนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล มีการบูรณาการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

 
เกณฑมาตรฐาน   
1.  มีระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด  

2.  มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

3.  มีการเผยแพรกิจกรรมหรือการบริการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมตอสาธารณชน 

4.  มีการประเมินผลความสําเร็จของการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ 

     สอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5.  มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการจัดการเรียน    

     การสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6.  มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมและมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติ  

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 6 

ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  : สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  

1 ขอ 

มีการดําเนินการ 

2   ขอ 

มีการดําเนินการ  3 

หรือ 4 ขอ 

มีการดําเนินการ 

5  ขอ 

มีการดําเนินการ 6 

ขอ 

 
(11)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ. ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.1 : กรรมการบริการสูงสุดของสถาบันใชหลักธรรมาภิบาล ในการบรหิารจัดการ 
และสามารถผลักดันใหสถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.1   สมศ.  5.1     ก.พ.ร. 13    แผน มข.  83 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           คุณภาพของสถานศึกษาจะมีทิศทางท่ีจะพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางดีหรือไมขึ้นอยูกับวามีสภาสถาบัน           

และกรรมการประจําคณะ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบใหความสําคัญและโปรงใส ติดตามกํากับดูแลสถานศึกษา               

อยางใกลชิด มีสวนรวมในการกําหนดทิศทาง ยุทธศาสตร นโยบายของคณะ/หนวยงาน ดูแลติดตามกํากับ                    

การดําเนินงาน  มีการประชุมอยางสม่ําเสมอพิจารณาและใหขอเสนอแนะรายงานท่ีผูบริหารคณะ/หนวยงาน  
 
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. กรรมการประจําคณะ /หนวยงาน  กําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบายของคณะ /หนวยงาน                        

รวมกับผูบริหารคณะ/หนวยงาน 

2. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของภารกิจหลักของคณะ/หนวยงาน               

อยางครบถวน 

3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน  ในการประชุมแตละคร้ังมีกรรมการ

เขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 และตองสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบันอยางนอย 7 วันกอนการ

ประชุม 

4. มีการประเมินงานของผูบริหารสูงสุดโดยมหีลักเกณฑท่ีชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา 

5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงาน บริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล เชน การปกปองผลประโยชน                   

ของผูมีสวนไดสวนเสียโดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติ

ตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปดโอกาสใหมีสวนรวมและมีการตรวจสอบการดําเนินงาน 

เปนตน 

6. มีการประเมินผลการดําเนินงานของกรรมการประจําคณะ/หนวยงานและเปดเผยตอสาธารณชนประจาํทุกป 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนการประชุม รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน 

2. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการบริหารจัดการประชุมอยางมีประสิทธิภาพ 

อาทิ รอยละของจํานวนคร้ังและรอยละของการเขารวมประชุมของกรรมการในการประชุมจริงของกรรมการ

ประจําคณะ/หนวยงาน หลักฐานจํานวนวันท่ีสงเอกสารใหกรรมการ 

3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน มีการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาล               

เชน  การปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะในประเด็นของคุณภาพการศึกษา                 

การสงเสริมและตรวจติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรมภายในองคกร                 
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การเปดโอกาสใหมีการตรวจสอบกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ตลอดจนการเปดเผยผลการดําเนินงานตอ

สาธารณชน เปนตน 

4. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวากรรมการประจําคณะ/หนวยงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน                  

ของคณะ/หนวยงาน และผูบริหาร เชน เกณฑการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด รวมท้ังรายงานการนําผลท่ี

ไดไปปรับปรุงการบริหาร 

5. ความสําเร็จของความรวมมือระหวางกรรมการประจําคณะ/หนวยงานและผูบริหารคณะ/หนวยงาน                   

ในการพัฒนายุทธศาสตร  นโยบายและแผนพัฒนาสูความเปนเลิศและการแขงขันได 

6. ความสําเร็จของการถายทอดนโยบายหรือทิศทางการบริหารงานดวยหลักธรรมาภิบาลของกรรมการประจํา

คณะ/หนวยงาน ไปสูคณะ/หนวยงาน 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน  :  ขอ 
1. กรรมการประจําคณะ /หนวยงาน  มีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทางยุทธศาสตรและนโยบาย                     

ของคณะ/หนวยงาน 

2. กรรมการประจําคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวาปละ 2 คร้ัง 

หรือกรรมการประจําหนวยงาน มีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะ/หนวยงานมากกวาป

ละ 1 คร้ัง 

3. มีการประชุมกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผนในการประชุม แตละครั้งมีกรรมการ

เขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 

4. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑท่ีตกลงกันไวลวงหนา 

5. กรรมการประจําคณะ/หนวยงานมีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงาน            

โดยใชหลักธรรมาภิบาลทั่วท้ังองคกร 

 
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 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

           ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษาคือผูบ ริหารทุกระดับของ                       

คณะ/หนวยงานน้ันๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดีมีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา                    

ดูแลบุคลากรอยางดี เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา

และกํากับดูแล ติดตามผลการทํางานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 

แนวปฏิบัติทีด่ ี
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. สรางบรรยากาศเพื่อสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมท่ีปฏิบติัตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติและมีจริยธรรม 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานและ/หรือหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงาน            

ทุกระดับและหลักฐานการดําเนินงานตามหลักเกณฑดังกลาว ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. จํานวนกิจกรรมหรือโครงการการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ 

ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่ เก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ/หนวยงาน เชน หลักเกณฑ            

การประเมินผลการปฏิบัติงานและภาวะผูนําของผูบริหารหนวยงานทุกระดับ หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน 

ขอมูลเกี่ยวกับผลงานและรางวัลดานการบริหารของผูบริหาร   

4. รายงานผลการประเมินผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 

5. จํานวนผูบริหารท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพและภาวะผูนํา 

6. ความสําเร็จของแผนพัฒนาสมรรถนะและภาวะผูนําของผูบริหาร และการเตรียมผูบริหารในอนาคต 

7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และสภาสถาบันท่ีมีตอการบริหารงานคณะ/หนวยงานของ

ผูบริหาร 
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เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 

2.   ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําท่ีมีอยูโดยคํานึงถึงประโยชน                

ของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 

3.   มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับในสถาบัน 

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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ตัวชี้วัดที ่ 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรเรียนรู 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.3   สมศ.  5.2   แผน มข.   87 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• มาตรฐานอุดมศึกษาขอ ท่ี  3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม                   

แหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคการแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรู              

ท่ีมีอยูในองคกรซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกร

สามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลให

สถาบันอุดมศึกษามีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในองคกร 

ประกอบดวย การระบุความรู การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูลและการแลกเปล่ียน

ความรูท้ังภายในและภายนอกองคกร การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคกร การกําหนด

แนววิธีปฏิบัติงานตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคกร

ใหดียิ่งขึ้น 

 
แนวทางปฏิบตัิที่ด ี
1.   สถาบันมีการจัดทําแผนและกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายที่ชัดเจนในการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกร              

แหงการเรียนรู รวมท้ังมีการประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบและเขาใจตรงกัน              

อยางท่ัวถึง 

2.   สถาบันมีการดําเนินงานตามแผน ประเมินแผนและปรับปรุงแผนการจัดการความรูตามระบบ PDCA                 

อยางตอเน่ือง 

3.   สถาบันมีระบบและกลไกในการนําเอาผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการความรู  

มาปรับปรุงพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน 

4.   สถาบันมีการนําองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบัน              

และสังคม รวมท้ังมีการเผยแพรใหสังคมรับทราบ 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงาน              

ตามแผนตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารงานดานการจัดการความรูของสถาบัน ตลอดจนหลักเกณฑระเบียบ ขอบังคับ มาตรการ          

และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการความรูของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือ

มอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการจัดการความรู

ฐานขอมูลดานการจัดการความรู หลักฐานการสงเสริมสนับสนุน เอกสารและส่ือเผยแพรประชาสัมพันธตางๆ    
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4. จํานวนบุคลากรและหนวยงานท่ีมีการนําความรูดานการจัดการความรูไปใชในการปฏิบัติงาน 

5. จํานวนชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู  

6. จํานวนองคความรูและนวัตกรรมท่ีไดจากการจัดการความรูของสถาบัน 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงความสําเร็จในการจัดการความรูของสถาบัน เชน จํานวนรางวัลตางๆ           

ท่ีบุคลากรไดรับจากการจัดการความรู ประสิทธิผลของการทํางานท่ีเพิ่มขึ้น 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรูเพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรูและประชาสัมพันธเผยแพร                 

ใหบุคลากรของคณะ/หนวยงานรับทราบ  

2. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 

3. มีการดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ 100 

4. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหน่ึงของกระบวนงานปกติ

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู 
 
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  

U<U 2 3  U>U 4 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.4 : มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.   7.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น ถาสถานศึกษามีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความรักองคกร มุงมั่นต้ังใจ

ปฏิบัติหนาท่ีตามภาระงานท่ีกําหนด ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ                   

ความถนัด ความสนใจของแตละบุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน องคกรมีการพัฒนา

บุคลากรตามสาขาวิชาชีพและหาวิธีการท่ีจะธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับองคกรตลอดไป 

 
แนวปฏิบัติทีด่ ี: 
1. มีแผนระยะส้ันและระยะยาวในการจัดเตรียมบุคลากร พัฒนาและรักษาบุคลากรอยางมีประสิทธิภาพ                       

2. มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนาบุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกิจ               

และสาขาวิชาชีพ ท้ังดานการฝกอบรม การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การศึกษาตอตลอดจนมี

การสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพและความสามารถสูงใหประสบความสําเร็จ 

3. มีการมอบหมายงานใหเปนไปตามภารกิจของสถาบันและตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละคน  

รวมท้ังมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป 

4. มีคูมือการปฏิบัติงาน มีการใหโอกาสบุคลากรทุกคนกาวหนาในการทํางานโดยมีการกําหนดเสนทางเดิน              

ของตําแหนงงาน (Career Path) ทุกสายงาน 

5. มีการจัดสวัสดิการและสรางเสริมสุขภาพท่ีดีแกบุคลากร รวมทั้งการสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน

และสรางบรรยากาศท่ีดีท่ีจะทําใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

6. มีการประเมินความพึงพอใจของบคุลากรในองคการและนําผลมาใชในการปรับปรุงการบริหารงาน  

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน และหลักฐานการดําเนินงานตามแผนตลอดจน              

การประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน  ตลอดจนหลักเกณฑ  ประกาศ  กฎ  ระเบียบ  ขอบังคับ                  

และแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ                         

และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสถาบัน เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมาย

ผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบหลักดานการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ระบบฐานขอมูลบุคลากรของสถาบัน  สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรร

ทรัพยากรสนับสนุน    
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4. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม   การศึกษาตอ  การเขารวมประชุม

วิชาการตลอดจนการเลื่อนขั้น เล่ือนตําแหนงวิชาการ 

5. สถิติการเขาออก (turnover) ของบุคลากรทุกประเภท   

6. สถิติเก่ียวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตางๆ ของบุคลากร 

7. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปานกลางและระยะยาว 

8. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับและนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

9. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของการปฏิบัติ              

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลตางๆ ท้ังในระดับสถาบัน ระดับชาติ และนานาชาติ 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา 

การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือ

เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษรวมท้ัง

การพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพ        

อยางรวดเร็วตามสายงาน 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 

6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารและมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

 
เกณฑการประเมิน IQA-KKU :   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

U<U 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  สกอ. : 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

ดําเนินการไมครบ3 ขอแรก มีการดําเนินการ3 – 4 ขอแรก ดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอนและ 
การวิจัย 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.5  สมศ.  5.5   ก.พ.ร.  18   แผน มข. 98  99 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

            ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ควรตองพัฒนาข้ึนจากนโยบายและการวางแผนระดับสถาบันเพื่อใหเปนระบบ

ท่ีสมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอกสถาบันเปนระบบท่ีใชงานไดท้ัง                 

เพื่อการวางแผนและการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร                        

เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน  ตลอดจนเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ท้ังน้ีระบบดังกลาวตองมี

ความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของผูใช มีระบบปองกันสิทธิและความปลอดภัยของขอมูล

และสารสนเทศ มีระบบสํารองและกูคืนตลอดจนเปนระบบท่ีมีแผนจัดการกับเหตุการณท่ีไมคาดคิด 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. นโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. ระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจท้ัง 3 ดาน ไดแก การบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย 

3. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบฐานขอมูลและประเมินความพึงพอใจของ 

ผูใชฐานขอมูล 

4. รายงานการนําผลการประเมินในขอ 3 ไปใชปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
 
เกณฑมาตรฐาน  :   ระดับ 
1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจท้ัง 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 

U<U 2 ขอแรก 3 ขอแรก 4 ขอแรก 5 ขอแรก 6 ขอ 
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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 U>U2 ขอ 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.6 : ระดับความสาํเร็จที่เปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาคณะ/หนวยงาน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.6   ก.พ.ร.  14   แผน มข.  84 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

        การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การบริหารที่สถาบันอุดมศึกษาเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

ในการตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนินกิจการของสถาบันในทางตรงหรือทางออม   การท่ีสถาบันอุดมศึกษา

จะมีระบบการบริหารที่เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมมากขึ้นน้ัน   พิจารณาจากการท่ีสถาบันมีระบบ           

การทํางานท่ีเปนไปตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมท่ีมีการประยุกตใช ในระดับสากล 5 ประการ ดังน้ี 

1) มีการเปดเผยขอมูลและโปรงใสในภารกิจท่ีหนวยงานดําเนินการโดยมีชองทางในการใหขอมูลขาวสาร          

แกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน 

2) มีการรับฟงความคิดเห็นจากผู รับบริการและประชาชนเกี่ ยวกับภารกิจของคณะ /หนวยงาน                    

อยางสม่ําเสมอ  

3) มีระบบการจัดเก็บขอมูลท่ีได รับจากผู รับบริการและผู ท่ี เ ก่ียวของไปประกอบการปรับปรุงระบบ                

การใหบริการประชาชน การปรับปรุงระบบการจัดการของสถาบันเพื่อตอบสนองความตองการ                

ของผูรับบริการ ประชาชนหรือเพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

4) มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมีโอกาสเขารวมในกระบวนงาน                  

ของ  คณะ/หนวยงาน โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อรวมกําหนดทิศทางนโยบายของ  

5) ภาคประชาชนมีส วนร วม เปน เจ าของโดยไดมีการจัดกระบวนการห รือกลไก ท่ี เปน รูปธรรม                         

ใหภาคประชาชนหรือผูท่ีเก่ียวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน 

และผลสําเร็จในการทํางานของคณะ/หนวยงาน 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานการดําเนินงานในเร่ืองการเปดเผยขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสอยางนอย 5 ชองทาง                

จากเอกสารตีพิมพ แผนพับ จดหมายขาว ประกาศ  เว็บไซต การโฆษณา โลโก การจัดนิทรรศการ               

การแถลงขาว  

2. หลักฐานการมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางตางๆ เชน ตูรับฟงความคิดเห็น               

ศูนยขอมูล หองสมุด หมายเลขโทรศัพทสายดวน ตู ปณ. เพื่อรับเร่ืองรองเรียน การจัดเวทีรับฟงความคิดเห็น 

เว็บไซต เว็บบอรด 

3. หลักฐานการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน ดังน้ี 

3.1  มีเจาหนาท่ีรับผิดชอบในการรวบรวม และประมวลผลขอมูลท่ีไดจากการรับฟงความคิดเห็น   

3.2  มีผลสรุปจากระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
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3.3  มีบันทึกขอความ หรือรายงานการประชุม หรือการจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆ ท่ีแสดงวามีการนําเสนอผล

จากการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนไปกําหนด แนวทางหรือแผนการบริหารงาน 

4.   หลักฐานการมีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชน ดังน้ี 

4.1  คําส่ังแตงต้ังท่ีปรึกษาภาคประชาชน   

4.2  รายชื่อหนวยงานหรือองคกรหรือบุคคลท่ีเปนท่ีปรึกษาภาคประชาชนที่เขารวมกิจกรรมอยางตอเน่ือง 

4.3  รายงานการประชุมท่ีแสดงถึงการมีสวนรวมของที่ปรึกษาภาคประชาชน 

4.4  การจัดสัมมนาหรือรูปแบบอื่นๆระหวางสถาบันท่ีปรึกษาภาคประชาชน 

5. หลักฐานการมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนโดยมีการดําเนินงานอยางเปน

รูปธรรม ดังน้ี 

5.1  ชองทาง รูปแบบ รอบระยะเวลาการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชนท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน 

5.2  กิจกรรมหรือแผนงานหรือโครงการหรือประเด็นหรือเร่ืองท่ีมีการตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

5.3  รายงานผลการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป  

 

เกณฑมาตรฐาน   :  ระดับ 
1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใสผานชองทางตางๆ อาทิ เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซต 

นิทรรศการ  

2. มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผยและเปนท่ีรับรูกันโดยทั่วอยางนอย             

3 ชองทาง 

3. มี ก า ร นํ าความ คิด เ ห็นของประชาชน ไปประกอบการบ ริหา ร งาน โดยมี เ จ าหน า ท่ี รั บ ผิดชอบ                         

และมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีท่ีปรึกษาท่ีมาจากภาคประชาชนท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกัน          

อยางตอเน่ืองและชัดเจน เชน จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

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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ตัวชี้วัดที่  7.7 : รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.7 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• สถาบันพึงสงเสริมใหคณาจารยสรางและพัฒนาผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใหมีคุณภาพอยางตอเน่ืองเพื่อ

ยกระดับคุณภาพของสถาบันและความเปนเลิศทางวิชาการ การสงเสริมใหคณาจารยไดเสนอผลงานในเวที

ตางๆ จนไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติเปนการสงเสริม ใหอาจารย

สรางผลงานท่ีมีคุณภาพและเปนเกียรติภูมิตอตนเอง สถาบันและประเทศชาติ 

• สามารถนับซ้ําไดถาอาจารยและนักวิจัยประจําไดรับหลายรางวัลในปการศึกษา 2552(ตองไมเปนรางวัล           

จากผลงานวิชาการเร่ืองเดิมท่ีไดรางวัลจากหลายเวทีการประกวด) 

 
สูตรการคํานวณ :  

 

 

จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือนานาชาติในปการศึกษา 2552 

 
 

x 100 
จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท้ังหมดในปการศึกษา 2552   

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยท้ังหมดในปการศึกษา  2552 นับรวมอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีลาศึกษาตอ 

     (ขอมูล ณ วันท่ี 31 พ.ค. 53) 

2.  จํานวนอาจารยและนักวิจัยประจําท่ีไดรับรางวัล โดยระบุชื่อรางวัลท่ีไดรับ  ชื่อผลงานวิชาการ หนวยงาน                    

     ท่ีใหรางวัล  วัน  เดือน ป ท่ีไดรับรางวัล     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% U>U 2% 1.มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 

2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ีไดรับรางวัล

เปนรางวัลดานการวิจัย 

เกณฑการประเมิน : สกอ.  
คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 0.1 - 0.99 % 1 – .99 % 1. มากกวาหรือเทากับรอยละ 2  และ 

 2. อยางนอยรอยละ 50 ของผูท่ีไดรับรางวัลในขอ 1 เปนรางวัลดานการวิจัย   

UหมายเหตุU กรณีไดขอ 1 แตไมไดขอ 2 ถอืวาไดคะแนน 2 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  7.8 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

            เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบในการบริหารความเส่ียง โดยการบริหารปจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมท้ัง

กระบวนการดําเนินงานตางๆ เพื่อลดมูลเหตุของแตละโอกาสท่ีองคกรจะเกิดความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน  

หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล หรือความคุมคา คุณคา) ใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในอนาคต                        

ใหอยู ในระดับท่ีองคกรยอมรับได  ประเมินได  ควบคุมได  และตรวจสอบไดอยางมีระบบโดยคํานึงถึง                         

การบรรลุเปาหมายขององคกรตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
แนวปฏิบัติทีด่ ี:       
1. มีการแตง ต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับสถาบัน  โดยองคประกอบของคณะกรรมการ                        

ควรมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบในแตละพันธกิจหลักของสถาบัน 

2. การระบุความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง ควรประกอบดวยความเสี่ยงท่ีครอบคลุมในดานตาง ๆ ดังน้ี 

2.1  ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ 

2.2  ความเสี่ยงดานกลยุทธ 

2.3  ความเสี่ยงดานนโยบาย 

2.4  ความเสี่ยงดานการปฏิบติังาน 

     2.5  ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก 

3. การจัดลําดับความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเส่ียง สามารถพิจารณาจากมิติของโอกาสและผลกระทบจากสูง

มายังตํ่า เพื่อกําหนดมาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอเปาหมายองคกรไดงายข้ึน 

4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคิดของ 4 T เขามาชวย คือ Take : ยอมรับ 

Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย  Terminate : หยุด หรือ หลีกเล่ียง 

5. สามารถบูรณาการความเส่ียงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชนในการควบคุมหรือลดโอกาส              

ของความสูญเสียท้ังในแงโอกาสและผลกระทบได 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการนําระบบบริหารความเ ส่ียงมาใช ในกระบวนการบริหารการศึกษาและหลักฐาน                     

การดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษาของสถาบันตลอดจนหลักเกณฑ 

ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และแนวปฏิบัติตางๆ ท่ีเก่ียวของ 
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3. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา           

เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงาน/คณะกรรมการผูรับผิดชอบ     

หลักยุทธศาสตร กลยุทธ พรอมเปาหมายของสถาบัน 

4. รายงานการวิเคราะหความเสี่ยง ปจจัยเส่ียงท่ีจะสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว           

ห รือลด โอกาส ท่ีจะบร ร ลุ เป าหมายซึ่ ง ไ ด รั บความ เ ห็นชอบจาก ผู มี อํ านาจ สู ง สุดของสถาบั น                      

รายงานการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง รายงานข้ันตอนหรือรายละเอียดการดําเนินงานตามแผน 

รายงานผลการวิ เคราะหความเสี่ยง  ปจจัยเส่ียง  และผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง                    

เพื่อการบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติงานของสถาบัน เอกสารการประเมินผลการนําระบบบริหาร

ความเสี่ยงมาใชในสถาบัน 
 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียงโดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางานโดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน

การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงสงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลวหรือลดโอกาส                  

ท่ีจะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงโดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู

ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการแกไข  ลดหรือปองกัน 

ความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะ           

ในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

 
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  

ดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 – 4 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.9 : ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตัวชีวั้ด และเปาหมายของระดบัองคกร          
สูระดับบคุคล 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 7.9    แผน มข.  93 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 ตุลาคม  2553 -30 กันยายน 2553) 

   
คําอธิบาย   :   

            ความสําเร็จของการถายทอดตัวชี้วัดและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล หมายถึง ความสําเร็จ             

ท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน โดยจะตองจัดใหมีระบบในการถายทอด

เปาประสงค ตัวชี้วัด ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาไปยังหนวยงานท่ีรับผิดชอบ   กําหนดเปน

ตัวชี้วัดของการดําเนินงานและเปาหมายในระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคลและจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ

รวมถึงจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. หลักฐานท่ีแสดงวาสถาบันไดจัดทําแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลและแผนงานการประเมินผล

ภายในคณะ/หนวยงาน 

2. หลักฐานแสดงการทบทวนวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร 

3. หลักฐานแสดงการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา 

4. หลักฐานแสดงถึงการกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายและการจัดทําคํารับรองระหวางผูบริหารระดับสถาบันกับ

ผูบริหารระดับคณะ 

5. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงระบบการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมาย 

6. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการดําเนินการตามระบบติดตามและประเมินผลท่ีกําหนดไวไดครบถวน               

และสม่ําเสมอ 

7. บันทึกหรือรายงานสรุปผลการดําเนินงาน 

8. หลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกิจกรรมท่ีมีการประเมินผลการดําเนินงาน และมีผลคะแนนท่ีไดจากการประเมนิผล

การดําเนินงานดังกลาว 

9. หลักฐานท่ีแสดงถึงหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรส่ิงจูงใจ โดยมีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช

ประกอบการพจิารณาจัดสรรส่ิงจูงใจ 
รายงานขอมูลยอนหลัง  3  ป  

 
เกณฑมาตรฐาน   :   ระดับ 
1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะ/หนวยงาน 

3. มีการกําหนดตัวชี้วัดและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของคณะ/หนวยงาน 
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4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา โดยกําหนดเปาประสงค                        

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของ

คณะ/หนวยงาน 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหารระดับตางๆ  

7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดและเปาหมายตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

8. มีการนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน  :  IQA-KKU 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

U<U 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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ตัวชี้วัดที ่ 7.10 : คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ
ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ความเชื่อมโยง  : สมศ. 6.9    ก.พ.ร. 19    แผน มข.  20   THES 19  
ประเภทของตัวชี้วัด  : ปจจัยนําเขา 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 2552(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   
คําอธิบาย   :   

• ใหเปรียบเทียบคาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศกับจํานวนนักศึกษา  

โดยนําเสนอในรูปของสัดสวน   

• คาใชจายท้ังหมด หมายถึง คาใชจายในการจัดซื้อหนังสือ วารสาร ส่ิงพิมพ  ส่ือมัลติมิเดีย คาใชจายในการ

พัฒนาระบบสารสนเทศ ซอฟแวรและฐานขอมูล คอมพิวเตอรเพื่อการสืบคน และการศึกษาของนักศึกษาคาเชา 

คาใชจายวัสดุอุปกรณ เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศคาเส่ือมราคา เงินเดือน 

คาจาง คาตอบแทนบุคลากร งบลงทุนในการสรางหองหรืออาคาร 

 
สูตรการคํานวณ : 

 คาใชจายท้ังหมดท่ีใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ (บาท) 

ในปงบประมาณ  2552 

 

จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ปการศึกษา  2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มหาวิทยาลัยจะคิดคาใชจายในการสรางและพัฒนาระบบ หองสมุด คอมพวิเตอร และศูนยสารสนเทศ            

ท่ีใชรวมกันและรายงานขอมลูใหคณะ/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   

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 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.    

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 4,500 4,500 - 6,999  U>U 7,000 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.11 : ระดับความสาํเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองทีด่ ี

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร.  3.2.9 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• เปาหมายหลักของการบริหารจัดการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยถูกกําหนดใน 3 ประเด็นหลักซึ่งถือเปน

ตัวชี้วัดท่ีจะบงชี้วามหาวิทยาลัยขอนแกนเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของภูมิภาคอาเซียนการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

ในระดับดีเลิศของประเทศและเปนมหาวิทยาลัยแหงคุณภาพ คือ ไดรับการรับรองคุณภาพและการจัดอันดับใน

ระดับชาติและระดับสากล (Accreditation & ranking) มีภาพลักษณท่ีดีและชื่อเสียงเปนท่ียอมรับในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ (Image & reputation) เปนองคกรท่ีบริหารโดยใชหลักธรรมาภิบาล  (Good governance)  

• หลักการบริหารกิจการบานเมอืงท่ีดี  (Good governance)  ประกอบดวย   

1. หลักนิติธรรม ไดแก การตรากฎหมาย  กฎขอบังคับตางๆใหทันสมัยและเปนธรรม เปนท่ียอมรับ              

ท้ังผูออกกฎและผูปฏิบัติตาม  ตลอดจนทุกคนในสังคมยินยอมพรอมใจปฏิบัติตาม 

2. หลักคุณธรรมไดแก การยึดมั่นในความถูกตองดีงาม ซื่อสัตย  จริงใจ ขยัน  อดทน มีระเบียบ ตลอดจนมี

ความชอบธรรมในการใชอํานาจ  

3. หลักความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีเขาใจงาย ประชาชน

เขาถึงขอมูลไดสะดวก  เปดเผยขอมูลท่ีถูกตอง รวดเร็ว ไมบิดเบือนหรือบิดบังบางสวน  

4. หลักความมีสวนรวมไดแกการเปดโอกาสใหทุกคนในสังคมมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีเราทําท้ังรวมคิด                 

รวมทํา รวมแกไขและรวมรับผิดชอบ 

5. หลักความรับผิดชอบ ตรวจสอบได นอกจากจะตองมีความรับผิดชอบแลวยังตองสรางกระบวนการ                

ใหหนวยงานตางๆมาตรวจสอบไดวาการทํางานของเราไมโปรงใสจริง 

6. หลักความคุมคาไดแก  การบริหารจัดการและใชทรัพยากรท่ีมีอยูจํา กัดให เ กิดประโยชน สูงสุด                     

คุมเงิน คุมแรงงาน 
   

แนวปฏิบัติที่ดี : การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี คือ การบริหารราชการเพื่อบรรลุเปาหมาย ดังตอไปน้ี 

1.   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 

2.   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

3.   มปีระสิทธภิาพและเกิดความคุมคาในเชงิภารกิจของรัฐ 

4.   ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 

5.   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

6.   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 

7.   มีการประเมินผลการปฏิบติังานอยางสม่ําเสมอ 
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ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. ระบบและกลไกการเปดเผยขอมูลและแนวทางการปฏิบัติราชการใหสาธารณชนรับทราบ 

2. ระบบและกลไกลการควบคุมการใชจายเงินงบประมาณ 

3. การสนับสนุนและเปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารจัดการและกระจายอํานาจในการตัดสินใจ 

4. ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ  มติของกรรมการคณะ/หนวยงานท่ีออกในรอบปการศึกษา 2551 

5. ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ  

6. ระบบการตรวจสอบและควบคุมภายใน ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง  

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 ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง  

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 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.12 : รอยละของอาจารยประจําทีเ่ขารวมประชมุวิชาการหรอืนําเสนอผลงาน
วิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  5.9 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจํานวนอาจารยท่ีไปเขารวมประชุมวิชาการ หรือไปนําเสนอผลงานทางวิชาการ (อยางใดอยางหน่ึง)  

ท้ังในและตางประเทศ   

• นับอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง 

• การแจงนับอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการ จะไมนับซ้ํา ถึงแมวา

อาจารยน้ันจะเขารวมประชุมวิชาการนําเสนอผลงานหลายคร้ัง  
 
สูตรคํานวณ  :                            

 
 

จํานวนอาจารยประจําท่ีเขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการทั้งใน 

และตางประเทศ ในปการศึกษา 2552  
 
X 100 

จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2552 เฉพาะอาจารยท่ีปฏิบัติงานจริง (ขอมูล  ณ วันท่ี 31 พ.ค. 53) 

2. จํานวนอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศ ในปการศึกษา 2552 

3. จํานวนอาจารยประจําท่ีนําเสนอผลงานทางวิชาการตางประเทศ ในปการศึกษา 2552 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU   

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

< 40 % 40 – 49 % 50 – 59 % 60 – 69 % U>U 70% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

1-39% 40-59 % U>U 60% 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.13 : รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู  
และทักษะในวิชาชีพทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ความเชื่อมโยง  : สมศ.  5.11 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• การพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพใหแกบุคลากร  ไดแก  

1) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปศึกษาตอ 

2) การสงบุคลากรสายสนับสนุนไปอบรม สัมมนาหรือดูงาน 

3) การฝกอบรมท่ีสถาบันจัดขึ้นเอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายสนับสนุน  

• ใหแจงนับบุคลากรประจําสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ ท้ังในประเทศ              

และตางประเทศ (ในระหวาง 1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม 2552) เปนรายบุคคล 

• บุคลากรสายสนับสนุน หมายถึงบุคลากรสายสนับสนุนทุกประเภท ไดแก ขาราชการ พนักงาน  ลูกจางประจํา 

ลูกจางชั่วคราว ลูกจางโครงการ และอื่นๆท่ีมีสัญญาจางและมีอายุการทํางานต้ังแต  9 เดือน ขึ้นไป 

 
สูตรการคํานวณ : 

 

 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชพีท้ังในและ

ตางประเทศ ในปการศึกษา 2552 
 
X  100 

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด ในปการศึกษา 2552 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพท้ังในและตางประเทศ 

2. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนท้ังหมด  (ขอมูล  ณ  วันท่ี  31  พ.ค. 53) 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป  
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

 < 50% 50-59% 60-69% 70-79% U>U80% 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ.  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  

 < 55% 55 - 79%  U>U 80% 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.14 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน (12) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.7.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

              ปจจัยสนับสนุนท่ีสําคัญตอการเจริญกาวหนาของสถาบันอุดมศึกษา คือผูบริหารทุกระดับของสถาบันน้ัน 

ๆ หากผูบริหารมีวิสัยทัศน เปนผูนําท่ีดี มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบตอสังคม รักความกาวหนา ดูแลบุคลากรอยางดี  

เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร  มีความสามารถในการตัดสินใจแกปญหา และกํากับดูแล 

ติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันไปในทิศทางท่ีถูกตอง จะทําใหสถาบันเจริญรุดหนาอยางรวดเร็ว 
 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ  
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนและสามารถถายทอดไปยังบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ มีการ

นําขอมูลสารสนเทศเปนฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลพื้นฐาน 6 ประการ ไดแก หลักนิติธรรม คุณธรรม มีความ

โปรงใส เปดโอกาสใหมีสวนรวม มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได และยึดหลักความคุมคาโดยคํานึงถึง

ประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย  

3. ผูบริหารกํากับ ติดตาม และส่ือสารแผนและผลการดําเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผูบริหารสนับสนุนใหบุคลากรในสถาบันมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ใหอํานาจในการตัดสินใจแกบุคลากร

ตามความเหมาะสมและจูงใจใหรักสถาบัน 

5. ผูบริหารถายทอดความรูและสงเสริมพัฒนาผูรวมงาน เพื่อใหสามารถทํางานบรรลุวัตถุประสงคของสถาบันเต็ม

ตามศักยภาพ 
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 
 

(12)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.15 : การพัฒนาสถาบันสูสถาบนัเรียนรู (13) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.7.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                 มาตรฐานการอุดมศึกษาขอท่ี 3 กําหนดใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหง

การเรียนรู  ซึ่งตองมีการจัดการความรูเพื่อมุงสูสถาบันแหงการเรียนรู  โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบัน

ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในสถาบันสามารถเขาถึงความรู 

และพัฒนาตนเองใหเปนผู รู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหสถาบันอุดมศึกษามี

ความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสถาบัน ประกอบดวย การระบุความรู 

การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล  และการแลกเปล่ียนความรูท้ังภายในและภายนอก

สถาบัน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในสถาบันใหดียิ่งขึ้น 
 

เกณฑมาตรฐาน :  

1.  มี ก า ร กํ า ห น ดป ร ะ เ ด็ น ค ว า ม รู แ ล ะ เ ป า ห ม า ย ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู ท่ี ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น 

กลยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย  

2.  กําหนดกลุมเปาหมายที่จะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัยอยางชัดเจนตาม
ประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1  

3.  มีการแบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรูจากความรู ทักษะของผูท่ีมีประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหา

แนวปฏิบัติท่ีดีตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 และเผยแพรไปสูบุคลากรกลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

4.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ 1 ท้ังท่ีมีอยูในตัวบุคคลและแหลงเรียนรูอื่นๆ ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณอักษร (Explicit Knowledge) 

5.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา ท่ีเปนลายลักษณ

อักษร (Explicit  Knowledge) และจากประสบการณของบุคคล (Tacit Knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมา

ปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 
(13)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.16 : การบริหารทรพัยากรบุคคล (14) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.7.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

               คุณภาพของการศึกษาจะเกิดขึ้น หากสถาบันอุดมศึกษามีการสรรหาบุคลากรท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับ

พันธกิจและเปาหมายของสถาบัน บุคลากรมีความรักสถาบัน มุงมั่นต้ังใจปฏิบัติหนาท่ีตามหนาท่ีและความ

รับผิดชอบ ผูบริหารมีการมอบหมายงานใหกับผูใตบังคับบัญชาตามศักยภาพ ความถนัด ความสนใจของแตละ

บุคคล บุคลากรทุกระดับมีความพึงพอใจในการทํางาน สถาบันมีการพัฒนาบุคลากรดานความรูความสามารถท่ีตรง

กับตําแหนงงาน และมีวิธีการธํารงรักษาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพใหอยูกับสถาบันตลอดไป 

เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท่ีมีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

2. มีการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหเปนไปตามแผนท่ีกําหนด 

3. มีสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมีความสุข 

4. มีระบบการติดตามใหบุคลากรนําความรูและทักษะจากการพัฒนามาใชในการปฏิบัติงาน หรือปรับปรุง

ตนเอง 

5. มีการประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้ังสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

และนําผลการประเมินมาปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

7. มีการพัฒนาภาวะผูนําใหแกบุคลากรท่ีมีศักยภาพท้ังสายบริหาร สายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6  ขอ 7 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6  ขอ 7 ขอ 
(14)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.17 : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ (15) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.7.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                 สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจท่ีสอดรับกับนโยบายและการ

วางแผนระดับสถาบัน เพื่อใหเปนระบบท่ีสมบูรณสามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและ

ภายนอก เปนระบบท่ีใชงานไดท้ังเพื่อการบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผูบริหารทุกระดับ เพื่อการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจทุกดานของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน ตลอดจนเพื่อการ

ปรับปรุงและพัฒนาสถาบัน ท้ังน้ี ระบบดังกลาวตองมีความสะดวกในการใชงานโดยประเมินจากความพึงพอใจของ

ผูใช  

 

เกณฑมาตรฐาน :  

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอยางนอยตองครอบคลุมการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถนําไปใชในการดําเนินงานประกัน

คุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศ 

4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

5. มีการสงขอมูลผานระบบเครือขายของหนวยงานภายนอกท่ีเก่ียวของตามท่ีกําหนด  
 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3 ขอ ดําเนินการ 4  ขอ ดําเนินการ 5 ขอ 
 

(15)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 7.18 : การนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบรหิารการศึกษา(16) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.7.3 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

             เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเส่ียง โดยการบริหารและควบคุมปจจัย  กิจกรรม                       

และกระบวนการดําเนินงานท่ีอาจเปนมูลเหตุของความเสียหาย (ท้ังในรูปของตัวเงิน หรือไมใชตัวเงิน เชน ชื่อเสียง 

และการฟองรองจากการไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุมคา) 

เพื่อใหระดับความเส่ียง และขนาดของความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอยูในระดับท่ียอมรับและควบคุมได             

โดยคํานึงถึงการเรียนรูวิธีการปองกันจากการคาดการณปญหาลวงหนาและโอกาสในการเกิด  เพื่อปองกัน                 

หรือบรรเทาความรุนแรงของปญหา  รวมท้ังการมีแผนสํารองตอภาวะฉุกเฉิน เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานตาง ๆ                 

มีความพรอมใชงาน  มีการปรับปรุงระบบอยางตอเน่ืองและทันตอการเปล่ียนแปลงเพื่อการบรรลุเปาหมาย                  

ของสถาบนัตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธเปนสําคัญ 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบ

พันธกิจหลักของสถาบันรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเสี่ยงตอไปน้ี 

-ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานท่ี)   

      -ความเสี่ยงดานยุทธศาสตร  หรือกลยุทธของสถาบัน 

      -ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

      -ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย     

      -ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

      -ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย 

       และบุคลากร     

      -ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก  

      -ความเสี่ยงดานอื่นๆ ตามบริบทของสถาบัน 

3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2   

4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูง และดําเนินการตามแผน   

5. มีการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  

6. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป   
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เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3หรือ 

4 ขอ 

ดําเนินการ 5  ขอ ดําเนินการ 6 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

ดําเนินการ 1 ขอ ดําเนินการ 2  ขอ ดําเนินการ  3หรือ 

4 ขอ 

ดําเนินการ 5  ขอ ดําเนินการ 6 ขอ 

 

(15)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 
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ตัวชี้วัดที ่8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบ
การเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.   8.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ 2552(1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   
คําอธิบาย   :   

             คณะ /หนวยงานจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ  จะตองมีแผน                         

กลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากทุกแหลงเงินทุนท้ัง

จากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํ า รุ งการ ศึกษา  รวม ท้ังรายไดอื่ นๆ  ท่ีสถาบันได รับ                         

มีการนําเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบฐานขอมูลทางการเงิน แยกคาใชจายตามหมวดตางๆ                       

มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธกิจ มีการนําระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใช

รวมท้ังมีผูตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ รายงานทางการเงินตองสามารถทราบขอมูลดานคาใชจาย

ท้ังหมดท้ังดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนา

บุคลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวิจัย 

คาใชจายของสถาบันในการบริการวิชาการวิชาชีพ คาใชจายและมูลคาท่ีใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริม

เอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณในการพัฒนาอาจารย 

คาใชจายท้ังหมดตอนักศึกษา ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา 

นํ้ามันเชื้อเพลิง งบประมาณท่ีประหยัดได รอยละ เงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณดําเนินการและตนทุนตอหนวย

ผลผลิตรายหลักสูตร 
 

แนวทางปฏิบัติที่ดี  :    
1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศน  พันธกิจในทุกๆ ดาน ท้ังการผลิตบัณฑิต งานวิจัย การ

บริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังสงเสริมยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน ท้ังในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่ไดมาซึ่งแหลงเงิน               

รวมท้ังวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลาและสามารถนําขอมูล               

ใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินท่ีแสดงถึงสถานะทางการเงินของคณะ/หนวยงานสามารถปดงบบัญชี                  

ไดอยางนอยทุก  6 เดือน  และเสนอขอมูลให ผูบริหารเพื่อใชในการตัดสินใจในภาพรวมขององคกร                

รวมท้ังการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหกรรมการคณะ/หนวยงาน ทราบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. รายงานทางการเงินสามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานท่ีแสดงถึงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตามการใชเงินของทุกหนวยงานยอยใหเปนไป       

ตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด ตลอดจนใหขอเสนอแนะแกหนวยงานยอย รวมท้ังเสนอ              

ผลการตรวจสอบภายในและภายนอกใหคณะผูบริหารของสถาบัน 
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7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงตรวจสอบภายในและ

ภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากคณะกรรมการเพื่อพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเน่ือง 
 

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. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพโปรงใส 

ตรวจสอบได 

3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและวิเคราะหสถานะ        

ทางการเงิน 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

องคการอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาท่ีตรวจติดตามการใชเ งินใหเปนไปตามระเบียบ                  

และกฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมายและนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

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  

ไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนินการ 5 – 6  ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
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ตัวชี้วัดที ่ 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 8.2   สมศ. 5.4 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   

คําอธิบาย   :   

                  การบริหารงานโดยการบูรณาการใชทรัพยากรที่มีอยู ทั ้งภายในและภายนอกสถาบันใหเกิด

ประโยชนสูงสุด แสดงใหเห็นถึงกลยุทธการบริหารงานท่ีสอดคลองกับสถานการณในโลกยุคปจจุบัน  

 
แนวทางปฏิบตัิที่ดี :  
1. คณะ/หนวยงานกําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของคณะ/หนวยงานรวมท้ังการใชทรัพยากรภายใน      

และภายนอกรวมกัน 

2. คณะ/หนวยงานกําหนดกลไกการดําเนินงานบริหารและใชทรัพยากรรวมกันท่ีเปนรูปธรรม อาทิ การแตงต้ัง

คณะกรรมการศึกษาและดําเนินงาน การจัดทําแผนการใชทรัพยากร  

3. คณะ/หนวยงานจัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรเชื่อมโยงทั้งสถาบันและสามารถเรียกใชไดอยางคลองตัว 

4. มีระบบการติดตามประเมินผลการใชทรัพยากรรวมกัน 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ในสถาบัน 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่นอกสถาบัน 

5. มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 

 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 
1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ/หนวยงาน 

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่ในสถาบัน 

4. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอืน่นอกสถาบัน 

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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ตัวชี้วัดที ่ 8.3 : มีระบบและกลไกในการจดัสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ (17) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 8.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปงบประมาณ 2552 (1 ตุลาคม 2551 – 30 กันยายน 2552) 
   

คําอธิบาย   :   

 สถาบันอุดมศึกษาจะตองมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางมีประสิทธิภาพ จะตองมีแผน             

กลยุทธทางดานการเงินซึ่งเปนแผนจัดหาเงินทุนจากแหลงเงินทุนตาง ๆ ท่ีสามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบัน

ใหสามารถดําเนินการได  มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการดําเนินงาน ท้ังจากงบประมาณแผนดินและเงิน

รายไดอื่น ๆ ท่ีสถาบันไดรับ มีการจัดสรรงบประมาณและการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบครบทุกพันธ

กิจ  มีระบบการตรวจสอบการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ   รายงานทางการเงินตองแสดงรายละเอียดการใชจายใน

ทุกพันธกิจ  โครงการ  กิจกรรม  เพื่อใหสามารถวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบัน 

 

เกณฑมาตรฐาน  :     

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน 

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  หลักเกณฑการจัดสรร และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ โปรงใส  ตรวจสอบได 

3. มีงบประมาณประจําปท่ีสอดคลองกับแผนปฎิบัติงานในแตละพันธกิจและการพัฒนาสถาบันและบุคลากร   

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ และรายงานตอสภาสถาบันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 

5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย และวิเคราะหสถานะทางการเงินและความมั่นคงของ

สถาบันอยางตอเน่ือง 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจ ติดตามการใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎเกณฑท่ีสถาบันกําหนด 

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และนําขอมูลจากรายงานทางการเงินไปใช

ในการวางแผนและการตัดสินใจ 
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6  ขอ 7 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6  ขอ 7 ขอ 
 

(17)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2553 
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ตัวชี้วัดที ่ 9.1 : มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  9.1    สมศ.  7.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

          การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ . 2542 ซึ่งสถาบันการศึกษาตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม  ตรวจสอบ  ประเมิน                         

และพัฒนาการดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงคและระดับคุณภาพตามมาตรฐาน                     

ท่ีกําหนดโดยสถาบันและโดยหนวยงานตนสังกัดตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ ท้ังน้ีถือวาการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในเปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนหลักประกัน

แกสาธารณชนใหมั่นใจวาสถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

 
แนวปฏิบัติทีด่ ี: 
1. คณะ/หนวยงาน จัดใหมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ

บริหารการศึกษา โดยการมีสวนรวมจากทุกภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

2. มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวชี้วัด และเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐาน              

และกฎเกณฑอื่นๆท่ีเก่ียวของตลอดจนสอดคลองกับเอกลักษณของสถาบัน โดยตัวชี้วัดท่ีพัฒนาข้ึนตอง

ครอบคลุมปจจัยท่ีมีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต ตลอดจน                

เปนตัวชี้วัดท่ีสามารถรองรับการประเมินภายนอกโดยหนวยงานตางๆ  

3. มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสมบูรณท้ังการตรวจติดตาม การดําเนินงานการประเมินคุณภาพ 

การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินท้ังภายในและภายนอกจนเปนวัฒนธรรมองคกรมีระบบ

สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเหมาะสมโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบฐานขอมูลและมีการสงเสริม

สนับสนุนการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันและหลักฐานการดํา เ นินงานตามแผน                    

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง โดยการสนับสนุนจากสภาสถาบันและผูบริหารทุกระดับ 

2. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ การบริหารงานดานการประกันคุณภาพของสถาบัน ต้ังแตการควบคุม 

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับ มาตรการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ 

3. ขอมูลและสารสนเทศที่เก่ียวของกับการบริหารงานประกันคุณภาพ เชน คําส่ังแตงต้ังหรือมอบหมายหนวยงาน

หรือผูรับผิดชอบ คูมือการประกันคุณภาพของสถาบัน ฐานขอมูลท่ีใชในการประกันคุณภาพ หลักฐานการ

สงเสริมสนับสนุนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหเขมแข็งและเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ
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บริหารงานโดยการมีสวนรวมของประชาคม  ขอมูลหรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน                     

กระบวนการจัดการความรูเร่ืองการประกันคุณภาพของสถาบัน  
     รายงานขอมูลยอนหลัง 3 ป 
 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับระดับการพัฒนาของคณะ/หนวยงาน 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย                

และผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการมีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอก คณะ/หนวยงาน 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวชี้วัดและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอื่นๆ 

ท่ีเก่ียวของและสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบ                

และประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปท่ีมีการติดตาม) 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 

6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล 

ภาควิชา คณะและมหาวิทยาลัย 

7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานท้ังภายใน                   

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 

ดําเนินการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนินการ 4  ขอแรก ดําเนินการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
เกณฑการประเมิน  :  สมศ. 

คะแนน 1  คะแนน 2 คะแนน 3 

 < 2 3  > 4 
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ตัวชี้วัดที ่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.  9.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล  : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

          คณะ/หนวยงานมีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 

เพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อสงเสริมการ

ประกันคุณภาพของสถาบันใหเขมแข็ง รวมท้ังจัดระบบใหทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกัน

คุณภาพทุกกิจกรรมหรือโครงการ   
 

แนวปฏิบัติที่ดี : 
1. มีระบบและกลไกในการสรางความรูความเขาใจและทักษะดานประกันคุณภาพใหกับนักศึกษา 

2. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพของสถาบัน 

3. มีระบบและกลไกสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานประกันคุณภาพ กระบวนการ คุณภาพ เชน 5ส. PDCA           

ไปใชในการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  

4. การติดตามประเมินผลและพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งกิจกรรมท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา                  

และท่ีนักศึกษามีสวนรวมในกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 
 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : 
1. แผนงานการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/หนวยงาน 

และหลักฐานของการดําเนินงานตามแผน ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

2. โครงการสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษาและนําไปใชในกิจกรรม

นักศึกษาและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน ตลอดจนระเบียบ ขอบังคับมาตรการและ

แนวปฏิบัติท่ีเก่ียวของ   รายงานขอมูลยอนหลัง  3 ป 
 

เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 
1.   มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 

2.   มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 

3.   มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

4.   นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา  

5.   นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 

6.   มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ีนักศึกษาดําเนินการและในสวนท่ีนักศึกษา               

     มีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 

6. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเก่ียวของกับ

นักศึกษาอยางตอเน่ือง 
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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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ตัวชี้วัดที่  9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนา 
คุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

ความเชื่อมโยง  : สกอ. 9.3    สมศ.  7.2    ก.พ.ร.  8    แผน มข. 78 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

            ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วัดจากผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีกําหนดขึ้นท้ังในระดับสถาบันและหนวยงานยอย ตลอดจนถึงในองคการ

นักศึกษา ท้ังน้ี โดยมีการรายงานผลการประกันคุณภาพตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชนมีการนําผล                    

การประเมินไปใชปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเน่ืองและมีการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพ             

ระหวางบุคคลและหนวยงานตลอดจนมีนวัตกรรมหรือมีแบบอยางท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน: 
1. รายงานการตรวจติดตามภายในคณะ/หนวยงานทุกระดับ 

2. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ีเก่ียวของและสาธารณชน 

3. รายงานความเปล่ียนแปลงอันสืบเน่ืองมาจากการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

4. นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสถาบันพัฒนาข้ึน  หรือการปฏิบั ติ ท่ี เปนเลิศ                

หรือการเปนแหลงอางอิงของหนวยงานอื่นๆ ตลอดจนผลการพัฒนาหรือมูลคาเพิ่ม (value added)                   

จากการประกันคุณภาพภายใน 

5. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีมีตอการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 

6. รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีสงผลตอคุณภาพบัณฑิต คุณภาพงานวิจัย ประสิทธิผลของ

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

และมหาวิทยาลัยอยางตอเน่ือง 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานท่ี เ ก่ียวของและสาธารณชน                         

ภายในเวลาท่ีกําหนด 

4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

5. มี น วั ตก ร รมด านกา รป ระ กัน คุณภาพ ท่ีหน ว ย งานพัฒนา ข้ึน  ห รื อมี ก า รจั ด ทํ า แนวป ฏิบั ติ ท่ี ดี                         

เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่นๆ  
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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 
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ตัวชี้วัดที่  9.4 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (18) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.91 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

              การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งสถาบันตองสรางระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการ

ดําเนินงานของสถาบันใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถาบัน

และหนวยงานตนสังกัด ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของ  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเปนสวนหน่ึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเน่ือง เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา

สถาบันสามารถสรางผลผลิตทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีการวัดผลสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

เกณฑมาตรฐานทั่วไป  :  

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการ   

ของสถาบัน และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบัน  

3. มีการกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ท้ังการควบคุมคุณภาพ การติดตาม

ตรวจสอบ และการประเมินคุณภาพ พรอมนํามาปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการทํางาน และมีการพัฒนาผลการดําเนินงาน 

ของตัวบงชี้ตามแผนกลยุทธทุกตัวบงชี้ 

6. มีระบบสารสนเทศท่ีใหขอมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน  

8. มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงานพัฒนาขึ้น และใหหนวยงานอื่น

นําไปใชประโยชน  
 

เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6-7  ขอ 8 ขอ 
 

เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6-7  ขอ 8 ขอ 
 

(17)   หมายถึง  รางตัวชี้วัดมาตรฐาน  สกอ.  ปการศึกษา 2552  (ปงบประมาณ พ.ศ.2553) 
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องคประกอบที่ 10   
การบริหารจัดการสถานศึกษา  3ดี (3D) 
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ตัวชี้วัดที่ 10.1 : การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.10.1 
ประเภทของตัวชี้วัด  : กระบวนการ  
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

                สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพื่อเรง รัดพัฒนาคุณภาพผู เ รียนโดยมีการวางแผน                         

การจัดกิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และส่ิงอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย                     

และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี (3D) การกําหนดนโยบาย                      

จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของดังน้ี 

 1. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 2. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 

 3. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก การสราง และพัฒนา  

         เครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 

 4. รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 

 
แนวปฏิบัติที่ดี 
1. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  

2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 

3. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนาสถานศึกษา

ตามแนวนโยบาย 3 ดี (3D) 

4. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี

หลากหลายเพื่อพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 ดี (3D) 

5. มีการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อตอบสนองนโยบาย 3 ดี (3D) 

ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  

6. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม 3 ดี (3D) ท้ังภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 

7. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตามประเมินผลและการ

นําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
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เกณฑมาตรฐาน : ขอ 
1. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุนท้ังทรัพยากร           

ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

2. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

3. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษา 3 ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

4. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

5. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐาน

สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1  ขอ 2 หรือ 3 ขอ   4 หรือ 5 ขอ 6-7  ขอ 8 ขอ 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการ 1 ขอ มีการดําเนินการ 3 ขอ มีการดําเนินการครบท้ัง 5 ขอ 
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ตัวชี้วัดที่ 10.2 : ผลที่เกิดกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี มีความรู เจตนคติที่ดี  
ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

ความเชื่อมโยง  : สกอ.10.2 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปการศึกษา 2552 (1 มิถุนายน 2552– 31 พฤษภาคม  2553) 
   
คําอธิบาย   :   

               สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอื่น มีวินัย       

มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที ซื่อสัตยสุจริต รูและตระหนักในโทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกัน                  

จากส่ิงเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผูเรียน

สามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข   

 

ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของมีดังน้ี 

1. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดานการสงเสริม             

ใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 

3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 

3 ดี จํานวน 1 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 2 ดาน 

- มีกิจกรรมสนับสนุน

นโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

จํานวน 3 ดาน 

 
เกณฑการประเมิน  :  สกอ. 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 1 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จํานวน 2 ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ครบท้ัง 3 ดาน 

 
หมายเหตุ :  กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) ประกอบดวย ดานการสงเสริมประชาธิปไตย 

(DEMOCRACY) ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (DECENCY) และดานการสรางภูมิคุมกันภัย

จากยาเสพติดทุกชนิด (DRUG – FREE) และการนับกิจกรรมสงเสริมนโยบายดังกลาวได จะตองมีจํานวนนิสิต/นักศึกษาเขา

รวมโครงการ/กิจกรรมในดานนั้น ๆ ไมนอยกวารอยละ 20 ของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งสถาบัน 
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ตัวชี้วัดที่ 10.3 : ระดับความสาํเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏบิัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่สะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมทั้ง
วัตถุประสงคเฉพาะของหนวยงาน 

ความเชื่อมโยง  : ก.พ.ร. 2552-2553 
ประเภทของตัวชี้วัด  : ผลผลิต 
การเก็บขอมูล : ปงบประมาณ พ.ศ.2553 (1 กันยายน 2552– 31 ตุลาคม 2553) 
   
คําอธิบาย   :   

• พิจารณาจากตัวชี้วัดท่ีคณะ/หนวยงานไดกําหนดขึ้นตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ .ศ .2553  ตัวชี้ วัด ท่ี  3  ระดับความสําเ ร็จของการบรรลุ เปาหมายตามแผนปฏิบั ติราชการ                        

ประจําปงบประมาณ  พ .ศ .  2553  ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงค เฉพาะ                       

ของหนวยงาน  

• ใหคณะแสดงผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ี 3 ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ท่ีสะทอนเอกลักษณและจุดเนนรวมท้ังวัตถุประสงคเฉพาะ               

ของหนวยงาน   ซึ่งบางคณะ/หนวยงานมีการกําหนดตัวชี้วัดและจํานวนท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีใหเปนตาม           

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 

 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  
1.   รายชื่อตัวชี้วัดท่ีสะทอนอัตลักษณของคณะ/หนวยงาน 

2.   ผลการดําเนินงานรายตัวชี้วัดท่ีสะทอนอัตลักษณของคณะ/หนวยงาน  

 
เกณฑการประเมิน  :   IQA-KKU 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

1 2 3 4 5 
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ภาคผนวก 
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0Bตารางรายงานขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)   
1Bประจําปการศึกษา  2552  

ที่ รายการ หนวย จํานวน หมายเหตุ 

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 1 

1 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ

ทั้งหมด 

ตัว   

2 จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่บรรลุ

เปาหมาย  

ตัว   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 2 

3 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 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 จํานวนหลักสูตรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  และแนว

ปฏิบัติที่ 

หลักสูตร   

 - -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

5 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีอาจารยมีภาระงานที่

ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ เปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

6 จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาท่ีนักศึกษาปฏิบัติตาม

เกณฑสําเร็จการศึกษาครบถวนตามที่ระบุในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตร 

หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   
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ที่ รายการ หนวย จํานวน หมายเหตุ 

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

7 จํานวนบัณฑิต ปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จ

การศึกษา 

คน   

8 จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด เร่ือง   

 - -ระดับปริญญาโท เร่ือง   

 - -ระดับปริญญาเอก เร่ือง   

9 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพเผยแพร เร่ือง   

 - -(สมศ. 1.7) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

โท ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง   

 - -(สมศ. 1.8) บทความจากวิทยานิพนธระดับปริญญา

เอก ที่ตีพิมพเผยแพร 

เร่ือง   

10 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพ

การสอน และส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (เทียบจาก

คา 5 ระดับ) เฉล่ียทุกหลักสูตร 

คาเฉล่ีย   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) คาเฉล่ีย   

 - -ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) คาเฉล่ีย   

11 จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง และ

จํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมีโครงการหรือ

กิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร ภายนอกมีสวนรวม 

หลักสูตร   

 - -ระดับอนุปริญญา หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาตรี หลักสูตร   

 - -ระดับ ป.บัณฑิต หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาโท หลักสูตร   
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ที่ รายการ หนวย จํานวน หมายเหตุ 

 - -ระดับ ป.บัณฑิตชั้นสูง หลักสูตร   

 - -ระดับปริญญาเอก หลักสูตร   

12 จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิต(ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง (ภาคพิเศษ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาปจจุบันทั้งหมดทุกระดับการศึกษา -

 ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

คน   

 รวมทั้งหมด (ภาคปกติ) คน   

 รวมทั้งหมด (ภาคพิเศษ) คน   

13 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) รวมทุก

หลักสูตร 

คน   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) FTES   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) FTES   

 - -ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) FTES   
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 - -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) ทั้งหมด เม่ือ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี 

FTES   

 - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาตรี

ทั้งหมด 

FTES   

 - -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกทั้งหมดเม่ือปรับคาเปนปริญญาตรี 

FTES   

15 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เม่ือ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

FTES   

16 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมด เม่ือ

ปรับคามาเปนปริญญาตรี(ภาคพิเศษ) 

FTES   

17 จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนท่ี

เทียบเทาที่ไดคะแนน 3 คะแนน 

คณะ/หนวยงาน   

18 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด(นับลา ศึกษาตอ) รวมทั้งที่

ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ 

คน   

19 จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ คน   

20 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิตํ่ากวาปริญญาตรี คน   

21 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 

คน   

22 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 

คน   

23 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด วุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเทา 

คน   

24 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงอาจารย คน   

25 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงผูชวย

ศาสตราจารย 

คน   

26 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย 

คน   
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27 จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนงศาสตราจารย คน   

28 จํานวนผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมการเรียนการสอน

ของคณาจารย 

เร่ือง   

 - จํานวนผลงานวิจัยของอาจารย เร่ือง   

 - จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของอาจารย เร่ือง   

29 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่จัดใหมีเวทีแลกเปล่ียนและ

เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรม

ทางการศึกษา 

โครงการ   

30 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่มี

คุณสมบัติครบถวน ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ (เฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง) 

คน   

31 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ที่ทําหนาที่

เปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

คน   

32 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมดที่ตอบแบบ

สํารวจเร่ืองการมีงานทํา 

คน   

33 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอน

เขาศึกษา 

คน   

34 จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับ

บัณฑิตศึกษา 

คน   

35 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีทีไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระ หลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

36 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน เปนไปตามเกณฑหลัง

สําเร็จการศึกษา 

คน   

37 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

38 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา

ศึกษา และไดรับเงินเดือนเร่ิมตน ตํ่ากวาเกณฑหลังสําเร็จ

การศึกษา 

คน   

39 ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและผูใช

บัณฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการประเมิน   

40 จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา

ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับการศึกษาท่ีไดรับ

คน   
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รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ 

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัล- ดานวิชาการ วิชาชีพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัล- ดานคุณธรรม จริยธรรม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัล-  ดานกีฬา สุขภาพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัล- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ

การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษาท่ีไดรับรางวัล- ดานส่ิงแวดลอม 

คน   

41 จํานวนนักศึกษา บัณฑิตศึกษาปจจุบัน และศิษย

เกา ระดับบัณฑิตศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาท้ังหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง

ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจัยและ/หรือ

วิทยานิพนธ 

คน   

42 จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา

ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 

 5 ปที่ผานมา-ระดับอนุปริญญา 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาตรี 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาโท 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา-ระดับปริญญาเอก 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิต. 

คน   

 - -จํานวนศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ  

5 ปที่ผานมา-ระดับป.บัณฑิตชั้นสูง  

คน   
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43 (สมศ. 1.5) จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมด

ทุกระดับการศึกษา ที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยก

ยองระดับชาติและนานาชาติ 

คน   

 - -ดานวิชาการวิชาชีพ คน   

 - -ดานคุณธรรม จริยธรรม คน   

 - -ดานกีฬา สุขภาพ คน   

 - -ดานศิลปะและวัฒนธรรม คน   

 - -ดานส่ิงแวดลอม คน   

44 (สมศ. 1.6) จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่

นักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับ

การศึกษา ที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  - ดาน

วิชาการวิชาชีพ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

คุณธรรม จริยธรรม 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

กีฬา สุขภาพ 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

ศิลปะและวัฒนธรรม 

รางวัล/ผลงาน   

 - -จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองที่นักศึกษา

ปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา - ดาน

ส่ิงแวดลอม 

รางวัล/ผลงาน   

45 (สมศ.6.3) รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก

หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   

รอยละ   

46 (สมศ.6.4)รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ                                                     

รอยละ   

47 (สมศ.1.5)จํานวนนักศึกษาหรือศิษยเกาที่ไดรับการ

ประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน

วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรมหรือรางวัลทาง

วิชาการหรือดานอื่นที่เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตใน

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

คน   
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48 (สมศ.1.6)จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ

นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ภายในรอบ 3 ป 

เร่ือง   

49 จํานวนคณะหรือหนวยงานจัดการเรียนการสอนท่ี

เทียบเทาทั้งหมด 

คณะ/หนวยงาน   

50 จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่จบการศึกษาท้ังหมด คน   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 3 

51 ผลการประเมิน คุณภาพการใหบริการนักศึกษา (เทียบ

จากคา 5 ระดับ) 

เกณฑการประเมิน   

52 จํานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษา แยกตามประเภท

กิจกรรม 

โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมวิชาการ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมนันทนาการ โครงการ   

 - -จํานวนกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

 จํานวนนักศึกษา แยกตามประเภทกิจกรรม คน   

 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมวิชาการ คน   

 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมกีฬาและการสงเสริม

สุขภาพ 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน

และรักษาส่ิงแวดลอม 

คน   

 - -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจรรมนันทนาการ คน   

 

 

- -จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

คน   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 4 

53 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค บาท   

 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน บาท   

 - -จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน บาท   

54 จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจัย คน   

 - -(สมศ. 2.5)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายนอก

สถาบัน 

คน   

 - -(สมศ. 2.4)จํานวนอาจารยที่ไดรับทุน จากภายใน

สถาบัน 

คน   
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55 จํานวนการเผยแพร ผลงานวิจัยและงานสรางสรรค เร่ือง   

 - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาติ ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานที่จดทะเบียน หรือสิทธิบัตรและอนุ

สิทธิบัตร 

ผลงาน   

 - -จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

ผลงาน   

56 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับอางอิง

ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล 

เร่ือง 

 

  

57 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวิจัยทั้งหมด คน   

58 จํานวนนักวิจัยที่ลาศึกษาตอ 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) รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่

ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน

ระดับชาติและระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

รอยละ   

64 (สมศ.2.7*) จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ

การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรใน

รอบ 5 ปที่ผานมา 

เร่ือง   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 5 

65 จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการทาง

วิชาการแกสังคม 

คน   

66 จํานวนอาจารยประจําที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ

วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการ วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

คน   

67 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ โครงการ   

68 จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพระดับชาติหรือ แหลง   
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นานาชาติ 

69 รอยละของผูรับบริการที่ใหคะแนนความพึงพอใจต้ังแต

ระดับดีขึ้นไป 

รอยละ   

70 (สมศ.3.2) รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ

วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ ตออาจารยประจํา 

รอยละ   

71 จํานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการที่มีการ

สํารวจความพึงพอใจ 

โครงการ   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 6 

72 จํานวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการเรียนการ

สอน  

โครงการ   

73 จํานวนโครงการ/ กิจกรรมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม โครงการ   

74 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ 

โครงการ   

75 จํานวนโครงการ/กิจกรรมประชุมเสวนาทางวิชาการเพื่อ

สงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมในระดับ

นานาชาติ 

โครงการ   

76 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการวิจัย  

โครงการ   

77 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่มีการบูรณาการงานดานทํานุ

บํารุงศิลปวัฒนธรรมเขากับพันธกิจดานการบริการ

วิชาการ   

โครงการ   

78 จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรูและ

สรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

ผลงาน   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 7 

79 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด คน   

80 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือ

นําเสนอผลงานวิชาการ 

คน   

 - -ในประเทศ คน   

 - - ตางประเทศ คน   

81 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะวิชาชีพ 

คน   

 - -ในประเทศ คน   
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 - -ตางประเทศ คน   

82 จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ

รางวัล ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

คน   

 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับรางวัล

ดานการวิจัย 

คน   

 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ

รางวัล ดานศิลปและวัฒนธรรม 

คน   

 - -จํานวนอาจารยประจํา (รวมนักวิจัย) ที่ไดรับ

รางวัล ดานอื่นๆ 

คน   

83 งบประมาณสําหรับพัฒนาอาจารยทั้งในและตางประเทศ บาท   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 8 

84 รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) บาท   

85 รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท   

86 งบดําเนินการทั้งหมด บาท   

87 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปการศึกษา) 

บาท   

88 คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวม

ครุภัณฑ อาคาร สถานที่และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   

89 คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ

ที่ดิน (ปงบประมาณ) 

บาท   

90 คาใชจายและมูลคา ในการบริการวิชาการและวิชาชีพ บาท   

91 คาใชจายและมูลคา ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บาท   

92 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย(ปงบประมาณ) บาท   

93 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย

สารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

บาท   

94 เงินเหลือจายสุทธิ (ปงบประมาณ) บาท   

95 สินทรัพยถาวร (ปงบประมาณ) บาท   

ขอมูลพื้นฐานองคประกอบที่ 9 

96 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

เกณฑการประเมิน   
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ความเช่ือมโยงของตัวช้ีวัดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  ปการศึกษา 2552 
กับตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพระบบตางๆ  

ที่ 
IQA 
2552 

ความเช่ือมโยง I 
P 
O 

ตัวช้ีวัด 
สกอ. สมศ. กพร. 

แผน 

มข. 
THES 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน 

1 1.1 1.1     P มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมี

กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการกําหนด 

ตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก

ภารกิจ 

2 1.2 1.2     O รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงาน

ทั้งหมด 

3 1.3 1.3     P กระบวนการวางแผน  

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน 

4 2.1 2.1     P มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 

5 2.2 2.2 6.6 23 14  P ประสิทธิภาพของการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

6 2.3 2.3     P มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการ

เรียนการสอนซ่ึงบุคคล องคกรและชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 7 2.4 2.4 6.2    I จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน อาจารยประจํา 

8 2.5 2.5 6.3 17.1 28  I สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญา

เอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 

9 2.6 2.6 6.4 17.2 27  I สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง อาจารย    

ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 

10 2.7 2.7 6.5 16 92  P มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  

ของคณาจารย 

11  2.8 2.8     P มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทาํการวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนการสอน 

12 2.9 2.9 1.1 4.1.1 12 26, 27 O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ

อิสระภายในระยะเวลา 1 ป  

13 2.10 2.10 1.3    O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตน

เปนไปตามเกณฑ 

14 2.11 2.11 1.4  5  O ระดับความพึงพอใจตอบัณฑิตของผูใชบัณฑิต 

15 2.12 2.12 1.5 4.1.4 9  O รอยละของนักศึกษาหรือศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่

ผานมาท่ีไดรับการประกาศ เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอื่นที่

เก่ียวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
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16 2.13 2.13     I รอยละของอาจารยประจําซ่ึงมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

17 2.14   3.3 23   6 I จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับปริญญาตรี 

18 2.15   3.3 23   6 I จํานวนนักศึกษานานาชาติระดับบัณฑิตศึกษา  

19  2.16   3.3  8 P จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนไป ตางประเทศ 

20  2.17   3.3  7 P จํานวนนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก ตางประเทศ  

21 2.18 -   17  O รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบตามกําหนดเวลา 

22 2.19 -   17  O รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาโทท่ีจบตามกําหนดเวลา 

23 2.20 -     O รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาท่ี

สําเร็จการศึกษา 

24 2.21 -  3.2.1 1  O ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงคของมหาวิทยาลัยขอนแกน  

25 2.22 - 1.6  18  O จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติภายในรอบปที่ผานมา   

26 2.23 - 1.7 4.1.5 19  O รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพรทั้ง

ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาโททั้งหมด 

27 2.24 - 1.8 4.1.5 19  O รอยละของบทความวิทยานิพนธปริญญาเอก ที่ตีพิมพเผยแพร

ทั้งในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอจํานวนวิทยานิพนธ

ปริญญาเอกทั้งหมด * 

28 2.25 - 6.1 22 8  I รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

29 2.26 - 6.7    O ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอประสิทธิภาพการสอน

ของคณาจารย 

30 2.27 - 6.7    O ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอปจจัยสนับสนุนการ

เรียนรูและส่ิงอํานายความสะดวก  

31 2.28 2.1 6.1    P รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตอหลักสูตรทั้งหมด 

32 2.29 2.2     P ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 

33 2.30 2.2     P ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพความเปนบัณฑิต 

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

34 3.1 3.1     P มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

35 3.2 3.2     P มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 



รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมินคุณภาพภายในปการศึกษา  2552 

 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 181 

ที่ 
IQA 
2552 

ความเช่ือมโยง I 
P 
O 

ตัวช้ีวัด 
สกอ. สมศ. กพร. 

แผน 

มข. 
THES 

36 3.3 -    25 P เงินบริจาคจากศิษยเกา  

37  3.4 3.1     P มีการจัดการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

38  3.5 3.2     P มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาท่ีครบถวน และสอดคลองกับ

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
องคประกอบที่ 4 การวิจัย 

39 4.1 4.1     P มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และ งานสรางสรรค 

40 4.2 4.2     P มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 

41 4.3.1 4.3 2.2 4.2.2 39 21 I จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในสถาบัน

ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

4.3.2 4.3 2.3 4.2.2 39 21 I จํานวนเงนิสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

ตออาจารยและนักวิจัยประจําทั้งหมด 

42 4.4.1 4.4 2.1 4.2.1 45 30  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ

นักวิจัยประจํา 

4.4.2 4.4 2.7 4.2.5 48  O จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน

สิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

43 4.5 4.5 2.6 4.2.4 46 31 O รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

refereed  journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยประจํา 

44 4.6 - 2.4 4.2.3 40  P รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวจิัยและงาน

สรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัยตออาจารยและนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด 

45 4.7 - 2.5 4.2.3 40  P รอยละของอาจารยและนักวิจัยประจําที่ไดรับทุนทําวจิัยและงาน

สรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัยตออาจารยละนักวิจัยประจํา

ทั้งหมด 

46 4.8 4.1     P มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย

และ งานสรางสรรค 

47 4.9 4.2     P มีระบบการบริหารการจัดการความรู จากงานวิจัยและงาน

สรางสรรค 
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

48 5.1 5.1     P มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

49 5.2 5.2 3.2 4.3.3 56  I รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทาง
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วิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ

ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

50 5.3 5.3 3.1 4.3.1 54  O รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบรกิารวิชาการและวชิาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของ

สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

51 5.4 5.4  6 51  O รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 

52 5.5 5.5 3.5 4.3.4 53  O จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ* 

53 5.6 5.1     P มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตาม

เปาหมายของสถาบัน 

54 5.7 5.1     P ประโยชนของการใหบริการวิชาการแกสังคม 

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

55 6.1 6.1     P มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

56 6.2  4.1 4.4.1 72  P รอยละของโครงการหรือ กิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะ และวัฒนธรรมตอจํานวนโครงการหรือ

กิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

57 6.3   4.4.2 73  P รอยละเฉล่ียของนักศึกษาท่ีเขารวมโครงการหรือกิจกรรมในการ

อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

58 6.4  4.2 4.4.3 74 20 I รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและ

สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

59 6.5 6.1     P มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 

60 7.1 7.1 5.1 13 83  P กรรมการคณะ/หนวยงาน ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร

จัดการและสามารถผลักดัน คณะ/หนวยงานใหแขงขันไดใน

ระดับสากล 

61 7.2 7.2     P ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ/หนวยงาน 

62 7.3 7.3 5.2 20 87  P มีการพัฒนาคณะ/หนวยงาน สูองคกรเรียนรู 

63 7.4      P มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและ

ธํารงไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

64 7.5 7.5 5.5 18 98 

99 

 I ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และ

การวิจัย 

65 7.6 7.6  14 84  O ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการแสดงความคิดเห็นฯ 
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66 7.7 7.7     O รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลของผลงานทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 

67 7.8 7.8     P มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

68 7.9 7.9   93  O ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวช้ีวัด และเปาหมายของ

ระดับองคกรสูระดับบุคคล 

69 7.10 - 6.9 19 20 19 I คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนย

สารสนเทศตอนักศึกษา  

70 7.11 -  3.2.9   P ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการตามหลักการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี 

71 7.12 - 5.9    P รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการหรือนําเสนอ

ผลงานวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ 

72 7.13 - 5.11    P รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา

ความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

73 7.14 7.2     P ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 

74 7.15 7.3 5.2 20 87  P การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู 

75 7.16      P การบริหารทรัพยากรบุคคล 

76 7.17 7.5 5.5 18 98  I ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 

77 7.18 7.8     P การนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหาร

การศึกษา 

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 

78 8.1 8.1     P มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

79 8.2 8.2 5.4    P มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 

80 8.3 8.1     P มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การ

ตรวจสอบการเงินและงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

81 9.1 9.1 7.1    P มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่ง ของ

กระบวนการบริหารการศึกษา 

82 9.2 9.2     P มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกัน

คุณภาพนักศึกษา 

83 9.3 9.3 7.2 8 78  O ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพภายในท่ีกอใหเกิดการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาอยางตอเนือ่ง  
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ที่ 
IQA 
2552 

ความเช่ือมโยง I 
P 
O 

ตัวช้ีวัด 
สกอ. สมศ. กพร. 

แผน 

มข. 
THES 

84 9.4 9.1 7.1    P มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน 

องคประกอบที่  10  การบรกิารจดัการสถานศึกษา 3 ดี และอัตลักษณของสถาบัน  

85 10.1 10.1     P การบริหารจัดการสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

86 10.2 10.2     O ผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนตามนโยบาย 3 ดี (3D) 

87 10.3   3   O ระดับความสําเร็จของการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ที่สะทอนเอกลักษณ

และจุดเนนรวมทั้งวัตถุประสงคเฉพาะของหนวยงาน 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี  

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

--------------------------------- 
 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเปนสวนหนึ่งของเกณฑการรับรอง
วิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพฉะนั้นอาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 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 ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
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 หลักสูตรปริญญาตรี (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 ใชเวลาศึกษา  
ไมเกิน 4 ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมเกิน 6 ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียน
เรียนไมเต็มเวลา 
       หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  และจะตองสะทอน
ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถวน และใหระบุ  คําวา “ตอเนื่อง”ในวงเล็บ      
ตอทายชื่อหลักสูตร 
       ทั้งนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
 8. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสร ี   
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกติของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
              8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลก
ทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอืน่ และสังคม เปนผูใฝรู สามรถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใช
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ภาษาในการติดตอส่ือสารความหมายไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและ
ของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี 
              สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไป ในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  ภาษา และกลุมวิชา
วิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวม ไมนอยกวา 30 หนวยกิต 
 อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) อาจไดรับการยกเวนรายวิชาที่ได
ศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้จํานวนหนวยกิตของรายวิชาท่ี
ไดรับการยกเวนดังกลาว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง)                     
ตองไมนอยกวา30หนวยกิต 

8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุงหมาย
ให 

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 หมายถงึ วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่ตนเองถนัดหรือ
สนใจ 

โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 6 หนวยกิต สถาบันอดุมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกติรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมวด
วิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได ทั้งนี้
นักศึกษาตองศึกษาใหครบ ตามจํานวนหนวยกติที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรและเปนไปตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบและแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบ
โอนของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                 9.   จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา5คน และในจํานวนนั้นตองเปนผู
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
อยางนอย2คน ทั้งนี้อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา1หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 
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                 10    คุณสมบัติของผูเขาการศึกษา 
                        10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4ป 5ปและไมนอยกวา6ป) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
                         10.2  หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนือ่ง) จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทาหรอืระดับอนุปรญิญา(3ป)หรือเทียบเทาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปรญิญา 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 ภาคการศึกษาปกติ
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน 20 ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                         11.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) สําเร็จการศึกษาไดไมกอน4ภาคการศึกษาปกติสําหรับ
การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไมกอน8ภาคการศึกษาปกติสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 
                          สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  9 หนวยกิต  
                           หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนการลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน          
หนวยกิต แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตทั้งนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษาทั้งนี้ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกติตามที่ระบุไวในหลักสูตร 
               12 .   เกณฑการ วัดผลและการสํ า เ ร็ จการศึกษา  ให สถาบันอุ 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 
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14.4   ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
                  15. การพัฒนาหลักสูตร ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยแสดงการปรับปรุงดัชนี
ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะๆอยางนอยทุกๆ5ปและมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยาง
ตอเนื่องทุก5ป 
                   16.  ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือ
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

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

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
ระดับบัณฑิตศึกษา  

 พ.ศ. 2548 
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2Bประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร 

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

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบันใหมีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น  เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรองวิทยะฐานะ  
และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวาการ
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 เพื่อใหมีความรูความเชี่ยวชาญ
สามารถปฏิบัติงานไดดียิ่งขึ้น และควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

      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  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
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 
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3B  แผน  ก   เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
4B   แบบ ก1 ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทยีบไดไมนอยกวา 36 หนวยกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรอืทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้น
ก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธ์ิตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากําหนด 
   แบบ  ก2 ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา 12 หนวยกิตและศึกษางาน
รายวิชาอีกไมนอยกวา 12 หนวยกิต 

5B แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา โดยไมตองทําวิทยานิพนธ แตตองมี
การคนควาอิสระไมนอยกวา 3 หนวยกิต และไมเกิน 6 หนวยกิต 
 7.3 ปริญญาเอก แบงการศึกษาเปน  2 แบบ  โดยเนนการวิจัยเพื่อพัฒนาวิชาการและนักวิชาชีพ
ชั้นสูงคือ 
 แบบ 1 เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธที่กอใหเกิดความรูใหม 
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
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  ผูเขาศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี 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 
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 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา              
ที่สัมพันธกันและตองมีประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 2) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวา
รองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยที่มิใชสวน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 9.1.3 อาจารยผูสอบวิทยานิพนธตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอก
สถาบัน อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา   หรอืเปนผู
ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมี
ประสบการณในการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา 

 9.1.4 อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิไม
ตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัย ที่มิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

 9.2 ปริญญาเอก 

 9.2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทา หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
สัมพันธกัน จํานวนอยางนอย 3 คน 

 9.2.2 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 

 1) อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาท่ี
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  
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 9.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอนใหเปนไปตามขอ 9.1.1 และ 9.1.4 โดยอนุโลม 

 10. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

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

 10.2 อาจารยประจํา 1 คนใหเปนอาจารยปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษาปริญญาโท            
ไดไมเกิน 15 คน  

               หากเปนอาจารยที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 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 
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 13. เกณฑการสําเร็จการศึกษา นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

 13.1 ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงตองเรียนครบตามจํานวนหนวยกิต   
ที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 3.00 จากระบบ  4 ระดับคะแนนหรือเทียบเทา 

 13.2 ปริญญาโท 

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

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

 13.2.3 แผน ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร โดยจะตองไดระดับ
คะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา 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
วิชาการ           ที่มีกรรมการภายนอกมารวมกล่ันกรอง (Peer Review) กอนการตีพิมพ และเปนที่ยอมรับใน
สาขาวิชานั้น 

 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 
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 14.2ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใหใชชื่อวา “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง                     
Higher Graduate Diploma)” อักษรยอ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง (Higher Grad.Dip.)” แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 

 14.3ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญา       
ในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ใน
กรณี  ที่ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกาหรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราช
กฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาใหใชชื่อตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

 15. การประกันคุณภาพของหลักสูตรใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรใหชัดเจน  
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      
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 

(Full – time Equivalent Student : FTES ) 
ประจําปการศึกษา  2552 มหาวิทยาลัยขอนแกน 
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ตารางท่ี 6  อัตราสวนจํานวนสายผูสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา จําแนกตามคณะที่บริการงานสอน

FTES FTES* สุทธิ รวม FTES* สุทธิ
จํานวนอาจารย

ตามเกณฑ

1. คณะแพทยศาสตร 2,048 2,048 2,048 341

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,594 1,594 1,774  1 : 6 296

ปริญญาตรี (พเิศษ) 86 86 273  1 : 6 46

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 180 180

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 187 187

2. คณะวิทยาศาสตร 4,296 4,685 4,685 312

ปริญญาตรี (ปกติ) 3,305 3,305 3,832  1 : 15 255

ปริญญาตรี (พเิศษ) 603 603 853  1 : 15 57

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 264 528

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 125 250

3. คณะวิศวกรรมศาสตร 2,980 3,338 3,338 223

ปริญญาตรี (ปกติ) 2,013 2,013 2,590  1 : 15 173

ปริญญาตรี (พเิศษ) 609 609 748  1 : 15 50

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 288 576

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 70 139

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 4,619 4,936 4,936 183

ปริญญาตรี (ปกติ) 3,262 3,262 3,546  1 : 27 131

ปริญญาตรี (พเิศษ) 961 961 1,389  1 : 27 51

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 158 285

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 238 428

5. คณะพยาบาลศาสตร 862 862 862 144

ปริญญาตรี (ปกติ) 409 409 581  1 : 6 97

ปริญญาตรี (พเิศษ) 281  1 : 6 47

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 172 172

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 281 281

6. คณะสถาปตยกรรมศาสตร 719 719 719 120

ปริญญาตรี (ปกติ) 387 387 387  1 : 6 65

ปริญญาตรี (พเิศษ) 282 282 332  1 : 6 55

บัณฑิตศึกษา (ปกติ)

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 49 49

7. คณะสาธารณสุขศาสตร 705 705 705 117

ปริญญาตรี (ปกติ) 262 262 312  1 : 6 52

ปริญญาตรี (พเิศษ) 222 222 393  1 : 6 66

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 50 50

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 171 171

เกณฑอาจารย

ตอ FTES*

คณะที่บรกิารงานสอน/ระดับการศึกษา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน 201 

FTES FTES* สุทธิ รวม FTES* สุทธิ
จํานวนอาจารย

ตามเกณฑ

8. คณะศึกษาศาสตร 2,173 2,542 2,542 113

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,372 1,372 1,588  1 : 22.5 71

ปริญญาตรี (พเิศษ) 64 64 954  1 : 22.5 42

บณัฑิตศึกษา (ปกติ) 145 217

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 593 890

9. คณะเกษตรศาสตร 1,243 1,513 1,513 101

ปริญญาตรี (ปกติ) 924 924 1,368  1 : 15 91

ปริญญาตรี (พเิศษ) 49 49 145  1 : 15 10

บณัฑิตศึกษา (ปกติ) 222 444

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 48 96

10. วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 1,563 2,728 2,728 101

ปริญญาตรี (ปกติ)  1 : 27

ปริญญาตรี (พเิศษ) 107 107 2,728  1 : 27 101

บณัฑิตศึกษา (ปกติ)

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 1,456 2,621

11. คณะเภสัชศาสตร 583 583 583 97

ปริญญาตรี (ปกติ) 165 165 266  1 : 6 44

ปริญญาตรี (พเิศษ) 285 285 317  1 : 6 53

บณัฑิตศึกษา (ปกติ) 101 101

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 32 32

12. วิทยาเขตหนองคาย 2,225 2,229 2,229 97

ปริญญาตรี (ปกติ-สายวิทยาศาสตร) 470 470 478  1 : 15 32

ปริญญาตรี (ปกติ-สายสังคมศาสตร) 1,751 1,751 1,751  1 : 27 65

บณัฑิตศึกษา (ปกติ) 4 8

บณัฑิตศึกษา (ภาคพเิศษ)

13. คณะวิทยาการจัดการ 2,275 2,432 2,432 90

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,582 1,582 1,582  1 : 27 59

ปริญญาตรี (พเิศษ) 496 496 850  1 : 27 31

บณัฑิตศึกษา (ปกติ)

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 197 354

14. คณะสัตวแพทยศาสตร 468 468 468 89

ปริญญาตรี (ปกติ) 249 249 266  1 : 5.25 51

ปริญญาตรี (พเิศษ) 194 194 202  1 : 5.25 38

บณัฑิตศึกษา (ปกติ) 17 17

บณัฑิตศึกษา (พเิศษ) 8 8

เกณฑอาจารย

ตอ FTES*

คณะท่ีบรกิารงานสอน/ระดับการศึกษา
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มหาวิทยาลัยขอนแกน 202 

FTES FTES* สุทธิ รวม FTES* สุทธิ
จํานวนอาจารย

ตามเกณฑ

15. คณะเทคนิคการแพทย 397 397 397 66

ปริญญาตรี (ปกติ) 276 276 308  1 : 6 51

ปริญญาตรี (พเิศษ) 84 84 89  1 : 6 15

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 32 32

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 6 6

16. คณะทนัตแพทยศาสตร 306 306 306 51

ปริญญาตรี (ปกติ) 262 262 294  1 : 6 49

ปริญญาตรี (พเิศษ) 12  1 : 6 2

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 32 32

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 12 12

17. วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ 715 1,287 1,287 48

ปริญญาตรี (ปกติ) 7  1 : 27 0

ปริญญาตรี (พเิศษ) 1,279  1 : 27 47

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 4 7

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ) 711 1,279

18. คณะศิลปกรรมศาสตร 411 411 411 34

ปริญญาตรี (ปกติ) 390 390 390  1 : 12 33

ปริญญาตรี (พเิศษ) 20 20 20  1 : 12 2

บัณฑิตศึกษา (ปกติ)

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ)

19. คณะเทคโนโลยี 411 483 483 32

ปริญญาตรี (ปกติ) 338 338 482  1 : 15 32

ปริญญาตรี (พเิศษ) 1 1 1  1 : 15 0

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 72 145

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ)

20. คณะนิติศาสตร 796 796 796 29

ปริญญาตรี (ปกติ) 83 83 83  1 : 27 3

ปริญญาตรี (พเิศษ) 713 713 713  1 : 27 26

บัณฑิตศึกษา (ปกติ)

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ)

21. สํานักวิชาศึกษาทัว่ไป 1,788 1,788 1,788

ปริญญาตรี (ปกติ) 1,416 1,416 1,416

ปริญญาตรี (พเิศษ) 372 372 372

บัณฑิตศึกษา (ปกติ)

บัณฑิตศึกษา (พเิศษ)

เกณฑอาจารย

ตอ FTES*

คณะท่ีบริการงานสอน/ระดับการศึกษา
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FTES FTES* สุทธิ รวม FTES* สุทธิ
จํานวนอาจารย

ตามเกณฑ

22. สถาบันภาษา 887 887 887

ปริญญาตรี (ปกติ) 693 693 693

ปริญญาตรี (พิเศษ) 194 194 194

บัณฑิตศึกษา (ปกติ)

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)

23. บัณฑิตวิทยาลัย 70 70 70

ปริญญาตรี (ปกติ) 70

ปริญญาตรี (พิเศษ)

บัณฑิตศึกษา (ปกติ) 70 70

บัณฑิตศึกษา (พิเศษ)

เกณฑอาจารย

ตอ FTES*

คณะที่บริการงานสอน/ระดับการศึกษา
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